
Territorio 
 

Posición xeográfica 

Localización dun territorio por referencia aos seus puntos extremos en altitude e lonxitude. 

 

Latitude 

Distancia angular entre o punto referido e o Ecuador. 

 

Lonxitude 

Distancia angular entre o punto referido e o meridiano de Greenwich. 
 

Coordenadas UTM 

Sistema de proxeción cartográfico baseado en cuadrículas co que se poden especificar coordenadas para 

localizar puntos sobre a superficie terrestre. Substitúe e completa o método tradicional de coordenadas 

xeográficas de latitude e lonxitude. 

No sistema UTM a Terra divídese en 60 fusos, de 6º de lonxitude, numerados do 1 ao 60 en orde 

ascendente cara ao leste. Así mesmo, a Terra divídese en 16 zonas, de 8º de latitude, denominadas con 

letras do "C" ao "X" excluídas as vogais. 

Empregando estas coordenadas, Galicia está situada na cuadrícula 29T. 

 
 

Nomenclátor 
 

Nomenclátor 

Contén unha relación sistemática e codificada das entidades, núcleos e diseminados de cada un dos 

municipios e a poboación detallada por sexo de cada un deles. A poboación de cada unha das entidades de 

poboación obtense directamente dos ficheiros existentes no INE, que conteñen a gravación do  padrón 

municipal. 

  

Entidade singular de poboación 

Calquera área habitable do termo municipal, habitada ou excepcionalmente, deshabitada, claramente 

diferenciada dentro deste e coñecida por unha denominación específica que a identifica sen posibilidade de 

confusión. Unha área considérase claramente diferenciada cando as edificacións e vivendas poden ser 

perfectamente identificadas sobre o terreo e o seu conxunto é coñecido por unha denominación. 
 

Entidade colectiva de poboación (parroquia) 

Unidade intermedia entre a entidade singular de poboación e o municipio que existe nalgunhas rexións, que 

está constituída por agrupacións de entidades singulares e que goza de personalidade propia e dunha orixe 

marcadamente histórica.  

 
 

Estradas 
 

Estrada 

Vía de comunicación (pola que se viaxa) que utiliza un pavimento estabilizado (que non son nin raís nin 

pistas de aterraxe), aberta á circulación pública e destinada esencialmente ao uso de vehículos de estrada 

que se desprazan sobre as súas rodas. Inclúense as pontes, túneles, outras estruturas de apoio, enlaces, 

bifurcacións e intercambiadores, así como as estradas de peaxe. Exclúense as pistas exclusivas para 

bicicletas. 

 



Calzada 

Parte da estrada destinada ao movemento dos vehículos por estrada. As beiravías e as pontes da estrada 

destinadas á circulación de vehículos de estrada non automóbiles ou ao estacionamento de vehículos, 

incluso se poden, en caso de perigo, servir ocasionalmente para o paso de vehículos automóbiles, non 

forman parte da calzada. A anchura da calzada mídese perpendicularmente ao eixe da estrada. 

 

Carril 

Bandas lonxitudinais nas que está dividida a calzada, estean definidas ou non por un sinal lonxitudinal, e cun 

ancho suficiente para permitir a circulación dunha soa fila de vehículos automóbiles que non sexan 

ciclomotores. 

 

Autoestradas 

Son as estradas que están especialmente proxectadas, construídas e deseñadas para a circulación de 

automóbiles e que reúnen as seguintes características: 

- non teñen acceso ás propiedades lindeiras 

- non cruzan a nivel ningunha outra senda, vía, liña de ferrocarril ou tranvía, nin é cruzada a nivel por 

ningunha senda ou servidume de paso 

- conta con distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas entre si, agás en puntos 

singulares ou con carácter temporal, por unha franxa de terreo non destinada á circulación ou, en 

casos excepcionais, por outros medios 

- está especialmente sinalada como autoestrada e está reservada a categorías específicas de 

vehículos automóbiles 

As autoestradas clasifícanse como de peaxe ou libres, segundo se lles esixa ou non aos usuarios unha taxa 

de peaxe. 

 

Autovía  

Son as estradas que, aínda que non reúnan todos os requisitos das autoestradas, teñen calzadas separadas 

para cada sentido da circulación e limitación de acceso ás propiedades lindeiras. 

 

Dobre calzada 

Son as estradas que teñen unha separación física entre calzadas, aínda que esta separación consista nun 

bordo montable. Reúne as características propias do desdobramento dunha estrada convencional. 

 

Pavimento 

Considéranse os seguintes tipos de pavimentos para a rede de estradas: 

- Macadam: pavimento de pedra machucada ao que se lle enchen os ocos cun material fino chamado 

recebo e que, unha vez estendido, se comprime cun rolo. Cando se utilizan produtos bituminosos 

como elemento revestidor e estabilizante, denomínase macadam bituminoso. 

- Pavimento superficial: pavimento que resulta de cubrir a capa do firme denominada base, que 

pode ser granular, bituminosa ou de grava-cemento, con outra de aglomerado que se cobre, pola 

súa vez, cunha única capa de grava. Se se repite o procedemento, a superficie resultante chámase 

tratamento superficial dobre. O aglomerado pode ser alcatrán, betume ou emulsión asfáltica ou 

mestura dos dous. 

- Aglomerado asfáltico: pavimento resultante de cubrir a capa do firme denominada base, que pode 

ser granular ou grava-cemento, cunha mestura de areas grosas, areas finas e un ligante bituminoso 

en proporcións establecidas previamente. Este último pode ser alcatrán, betume ou emulsión 

asfáltica, ou mestura dos dous. 

- Pavimento de formigón: firme constituído por lousas de formigón que transmiten as cargas dos 

vehículos sobre unha gran superficie. Os elementos que compoñen o formigón son: cemento, auga e 

areas. 

Outros tipos: inclúense dentro desta tipoloxía os pavimentos de bloques de granito, os baldosados de 

madeira ou ladrillo, as lousas de asfalto, os camiños de terra... 

 
 



Lumes forestais 
 

Lume forestal 

Considérase forestal ao lume que se estende sen control sobre terreo forestal, e que afecta á vexetación que 

non estaba destinada a arder. Segundo o tipo de vexetación a superficie queimada, clasifícase en incendio, 

conato ou queima de matogueira. 

 
Superficie arborada 
Composta por especies arbóreas cunha fracción de cabida cuberta maior ou igual ao 20%. 

Superficie de monte raso 

Composta por matogueira, monte aberto con fracción de cabida cuberta menor do 20% ou vexetación 

herbácea. 

 

 

Subministración e tratamento de auga 

  

Distribución de auga 

Esta operación inclúe o total de auga dispoñible na rede de distribución e as perdas ocasionadas na dita 

rede.  

 

Augas residuais 

Son aquelas que non teñen un valor inminente para ser utilizadas, ao non posuír unha suficiente calidade 

para un uso apropiado no momento da súa captación. Non obstante, as augas residuais procedentes dun 

usuario poden ser unha subministración potencial para outro usuario.  

 

Tratamento de augas residuais 

É o procedemento para devolver as augas residuais á natureza en condicións óptimas de calidade ou para 

seren recicladas ou reempregadas. Existen tres tipos de plantas de tratamentos: mecánico, biolóxico e 

avanzado.  

 
 

Recollida e tratamento de residuos urbanos 
 

Residuos urbanos ou municipais 

Defínese como aqueles residuos xerados nos domicilios particulares, comercios, oficinas e servizos, así 

como todos aqueles que non teñan a cualificación de perigosos e que, pola súa natureza ou composición, 

poidan asimilarse aos producidos nos anteriores lugares ou actividades (limpeza das vías públicas, zonas 

verdes, animais domésticos mortos, residuos e escombros procedentes das obras menores da construción 

etc.) 

 

Recollida selectiva 

Consiste na recollida diferenciada de materiais orgánicos fermentables e de materiais que se poidan reciclar, 

así como calquera outro sistema de recollida diferenciada que permita a separación dos materiais 

valorizables contidos nos residuos desde a súa orixe. 

 
 

Residuos xerados polo sector industrial 

Residuo 

Calquera substancia ou obxecto do cal o seu posuidor se desprende ou do que ten a intención ou obriga de 

desprenderse e pertence a algunha das categorías que figuran no anexo da Lei 10/1998, de 21 de abril, de 

residuos. En calquera caso, terán a consideración de residuos os que figuren na Lista Europea de Residuos 

(LER) aprobado polas institucións europeas. 



 

Residuos perigosos 

Considéranse perigosos os residuos definidos segundo o artigo 1 da Directiva 91/689/CEE do Consello, tal e 

como aparecen enumerados na Decisión 94/904/CE do Consello, ou que algún estado membro considere 

que posúen as propiedades enumeradas no Anexo III da Directiva 91/688/CEE. 

 

Residuos non perigosos 

Todos os demais residuos non incluídos no punto anterior. 

 
 

Gasto das empresas en protección ambiental 
 

Protección do medio  

Comprende todas as actividades que teñen como principal obxectivo a prevención, redución e eliminación da 

contaminación e calquera degradación do medio. Quedan excluídas aquelas actividades que, aínda que 

teñan un efecto beneficioso sobre o medio, responden principalmente a necesidades técnicas, de hixiene ou 

seguridade da empresa. Dentro das actividades de protección do medio están os servizos de medida e 

control da contaminación, a recollida e eliminación de residuos, o tratamento das augas residuais, a 

protección e descontaminación dos solos, augas subterráneas y augas superficiais, a redución do ruído e as 

vibracións, as actividades de investigación e desenvolvemento relacionadas co medio, así como outro tipo de 

actividades: formación, educación, tareas administrativas, etc.  

 

Investimento 

Recursos de capital adquiridos pola empresa para ser utilizados no proceso produtivo durante máis dun ano. 

Dentro deste concepto, hai que distinguir os incrementos reais de activos (compras de bens de equipo ou de 

activos inmateriais) e as diminucións de activos (vendas ou cesións de equipos ou activos inmateriais) 

realizados pola empresa no ano de referencia.  

 

Equipos ou instalacións independentes 

Tamén se chaman de final de ciclo ou non integrados. Son aqueles que operan de forma independente no 

proceso de produción e están destinados a reducir a descarga de contaminantes orixinados durante o dito 

proceso. No gasto de investimento deste tipo de equipos, considérase o prezo de compra do equipo, as 

grandes reparacións efectuadas nos equipos xa existentes e/ou o custo de construción da instalación 

realizada pola propia empresa, incluíndo, se é o caso, os custos relativos ao deseño, á montaxe do equipo e 

á compra do terreo necesario para a localización.  

 

Equipos integrados 

Son aqueles que teñen unha dobre finalidade: industrial e de control da contaminación. O seu principal 

obxectivo é reducir a descarga de contaminantes xerados no proceso produtivo. Poden ser o resultado da 

modificación dun equipo ou instalación xa existente ou consistir na adquisición dun novo equipo ou 

instalación que responda a esa dobre finalidade. No primeiro caso, o importe a considerar é o custo da 

modificación. No caso dun novo equipo ou instalación, o gasto que hai que considerar é, exclusivamente, o 

custo adicional relativo á finalidade de control da contaminación.  

 

Gastos correntes en protección do medio 

Inclúen os gastos de explotación que se cargan na conta de perdas e ganancias do Plan xeral de 

contabilidade, que ten como obxectivo principal a prevención, redución, tratamento ou eliminación da 

contaminación ou calquera outra degradación do medio que sexa resultado da actividade da empresa.  

 

 


