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DOCUMENTO DE INICIO DE PROCEDEMENTO AMBIENTAL 
1. Introdución
En cumprimento do artigo 5 da Lei 6/2007, de 11 maio, medidas urxentes en materia de ordenación do 
territorio e do litoral de Galicia e do artigo 84 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia, en redacción dada pola Lei 2/2010, de 25 de marzo, de medidas 
urxentes de modificación da LOUG, preséntase o Documento de Inicio de Procedemento de Avaliación 
Ambiental Estratéxica, co obxecto de solicitar o Documento de Referencia ao órgano ambiental competente e 
poder así redactar o Informe de Sostibilidade Ambiental relativo ao Plan Parcial S-50-R "Cabo Estai Norte" 
do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo (Pontevedra). 

Mediante a resolución de 28 de marzo de 2008 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible declárase a 
non necesidade de sometemento a avaliación ambiental estratéxica o PXOM de Vigo, establecéndose a 
necesidade do seu sometemento ao plan de desenvolvemento. 

O presente Documento de Inicio redactouse conforme ao artigo 86.1.g) da LOUG e  ao contido especificado 
no Modelo que debe acompañar á comunicación inicial para plans de desenvolvemento elaborado pola 
Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental. 

O Informe de Sostibilidade Ambiental redactarase de acordo ao establecido na lexislación estatal e 
autonómica, co obxecto de cumprir as leis sinaladas anteriormente e sobre a base da amplitude, nivel de 
detalle e grao de especificación establecidos no Documento de Referencia solicitado no presente escrito. 



Documento de Inicio 
Vigo (Pontevedra) 

 

Plan Parcial do Sector S-50-R  Cabo Estai Norte do PXOM de Vigo 

Marzo de 2011  página 5 

2. Obxectivos  
2.1. Obxectivos xerais

Definir a ordenación pormenorizada conforme aos  parámetros urbanísticos definidos na ficha do Sector 
de solo urbanizable S-50-R “Cabo Estai Norte do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo. 

Adaptar a ordenación ás prescricións do Plan de Ordenación do Litoral de Galicia. 

Respectar as servidumes asociadas ao radio faro de Cabo Estai. 

2.2. Obxectivos  específicos 
Medio Urbano 
Completar a trama urbana xerando uns espazos públicos de calidade, que favorezan unha mobilidade sostible 
mediante a creación de paseos e recorridos peonís e ciclistas, integrados coas zonas verdes e os 
equipamentos. 

Medio Físico
Preservar os valores ambientais da zona, adaptando a ordenación á topografía para evitar grandes 
movementos de terra. Localizar as zonas verdes formando corredores aproveitando os cavorcos e os espazos 
arborados buscando así unha mellor integración paisaxística co entorno. 

Dotacións Públicas 
O obxectivo é a obtención de novos sistemas xerais completando os xa existentes na zona, con vista a 
diminuír as carencias actuais. Así mesmo, propóñense concentrar os novos equipamentos asociados  con 
zonas verdes. Respecto á infraestrutura viaria, búscase mellorar a accesibilidade dos novos desenvolvementos 
residenciais e a súa conexión co entorno. 

Vivenda
Proposta de tipoloxías edificatorias colectivas, situadas na área central, destinadas a vivenda protexida, 
xerando así unha maior densidade na zona mellor equipada e localizando as vivendas unifamiliares nas zonas 
máis periféricas en lindancia coas existentes no entorno e máis próximas á costa. 

Comercio 
Proponse unha zona comercial ao suroeste do ámbito co obxecto de dotalo dunha área de centralidade, na 
zona mellor conectada, que sirva para cubrir as carencias destes servizos tanto no ámbito como no seu 
entorno inmediato.. 



Documento de Inicio 
Vigo (Pontevedra) 

 

Plan Parcial do Sector S-50-R  Cabo Estai Norte do PXOM de Vigo 

Marzo de 2011  página 6 

3. Alcance e contido do planeamento, das propostas e das súas 
alternativas
3.1. Delimitación do ámbito territorial e da área de influencia 
3.1.1. Situación xeográfica e administrativa 
O ámbito do Sector S-50-R "Cabo Estai Norte" localízase ao Sur do concello de Vigo (Pontevedra), na 
Parroquia costeira de San Miguel de Oia, nas inmediacións do límite co concello de Nigrán, á altura do Cabo 
Estai e no eixe da estrada PO-325 (Vigo-A Ramallosa), que o atravesa pola metade en sentido NE-SO. 

Presenta unha superficie irregular de 23,8 Has quedando limitado por: 

Ao Leste: Verdella 

Ao Sur: Camiño Verdella e Campo de Fútbol A Pirucha 

Ao Oeste: Rúa Subida Radio Faro. Presenta un saliente de forma rectangular en dirección á costa. 

Ao Norte: A Sobreira 

A topografía do Sector é igualmente irregular cunha pendente descendente en dirección á costa, 
localizándose as maiores pendentes na metade Leste, cunha altitude máxima de 52 m.s.n.m. no vértice SE e a 
cota mínima de 12 m.s.n.m. ao NO, onde o relevo é menos acusado. 

Os elementos territoriais a destacar no ámbito da actuación son a mencionada estrada PO-325, tamén 
denominada Avenida Ricardo Mella, o Cabo Estai e a propia franxa costeira, visible dende a maior parte do 
ámbito. 

No interior do Sector, hai que destacar a presenza dun Radio Faro de titularidade da Autoridade Portuaria de 
Vigo, xunto á estrada PO-325 e a presenza dunha canle que nace no límite SE, atravesándoo en dirección 
NO. 

3.2. Diagnóstico da situación actual en ausencia de planeamento 
3.2.1. Análise ambiental do medio
3.2.1.1. Clima 
As variables climáticas propias dunha zona condicionan outros factores como a dinámica dos contaminantes 
atmosféricos, a vexetación, a hidroloxía, etc. Á súa vez, o clima na zona de estudo vai estar condicionado por 
dúas variables principais: a orografía e a súa proximidade ao océano atlántico. 

Para a caracterización climática do ámbito territorial, utilizáronse os datos procedentes da estación 
meteorolóxica de "Vigo Peinador", tomados no período 1961-2010  situada a unha altitude de 255 metros 
sobre o nivel do mar. Esta estación é a que presenta unha serie de datos máis completa dos arredores. 

O clima existente en Vigo é de tipo oceánico, húmido. Con invernos non excesivamente fríos e veráns non 
moi calorosos. 

En canto ao pluviometría refírese, a precipitación media anual é bastante abundante, correspondendo con 
1.900 mm anuais aproximadamente. Os meses máis chuviosos son Decembro (267 mm) e Xaneiro (260 mm), 
e os máis secos Xullo (42 mm) e Agosto (39 mm). 

Con respecto á temperatura, a media anual encóntrase en torno aos 13,6º C. As temperaturas mínimas 
prodúcense nos meses de Xaneiro (8º C), Febreiro e Decembro (9º C) e as máximas nos meses de Xullo (e 
Agosto (19,3ºC). 
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Na seguinte táboa indícanse os datos de precipitación e temperatura (correspondentes a un período de 30 
anos) para a seguinte estación. 
 

Datos Pluviométricos (mm) 
Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño
260,70 217,80 172,50 159,00 139,00 70,50 
Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Anual
42,30 39,10 114,90 209,10 230,20 267,30 1.922,20 

 
Datos Térmicos (ºC) 

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño
8,40 9,20 10,90 11,80 14,20 17,20 

Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Anual
19,30 19,30 17,90 14,80 11,10 9,00 13,60 

Fonte: Estación meteorolóxica de Vigo (1961- 1985). SIGA. 

Cos datos expostos elaborouse un diagrama climático, para poder describir o réxime ombrotérmico da zona. 
Segundo esta metodoloxía considéranse períodos con déficit hídrico, a aqueles nos que as precipitacións son 
iguais ou inferiores ao dobre da temperatura (P 2T), sendo a área de cruzamento entre ambas as dúas curvas 
representativa da intensidade dos devanditos períodos. 
 

 
Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da estación meteorolóxica de “Vigo Peinador”  

No gráfico pódese observar que non existe déficit hídrico. 
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3.2.1.2. Espazos protexidos 
O ámbito do sector non se inclúe en ningún dos Espazos Naturais Protexidos da Lei 9/2001, do 21 de Agosto, 
de Conservación da Natureza de Galicia, nin da Rede Ecolóxica Natura 2000. No ámbito do Sector 
encóntrase a protección do Dominio Público Marítimo Terrestre. 

Dominio Público Marítimo Terrestre 
As zonas costeiras e as súas proteccións están reguladas pola Lei 22/1988 de Costas. Nela establécese a 
obrigatoriedade do deslinde do Dominio Público Marítimo Terrestre. Establécense dúas zonas de servidume: 
unha zona de tránsito de 6 metros situada a continuación da ribeira do mar e unha zona de protección cunha 
anchura de 100 metros a partir do límite interior da ribeira do mar. En ambos os dous casos os usos están 
regulados pola lexislación citada. 

A servidume de protección da franxa costeira linda co límite do saliente Oeste do Sector, segundo a 
cartografía do Plan de Ordenación do Litoral. 

No Plano de Espazos Protexidos inclúese a delimitación do Dominio Público Marítimo Terrestre e as súas 
proteccións recollido no PXOM de Vigo e no Plan de Ordenación do Litoral de Galicia.  

3.2.1.3. Litoloxía 
Dende o punto de vista xeolóxico, Vigo sitúase na Zona Centro-Ibérica, dentro da Zona Galicia Occidental. 
Litoloxicamente divídese en dous ámbitos, o oriental con dominio case absoluto de rochas metamórficas, e o 
occidental, con presenza de rochas graníticas 

O Sector S-50-R sitúase no ámbito occidental de Vigo e as súas características litolóxicas defínense 
principalmente por materiais de tipo ígneo. Distínguense dúas unidades, granitos de feldespato alcalino no 
extremo Leste, mentres que no resto da superficie encontrase outro tipo de granitoides, aínda que esta vez de 
afinidade calcoalcalina: as granodioritas con megacristais feldespáticos. 
 

 

 

Unidades litolóxicas presenten no Sector S-50-R. (Límite do Sector en vermello). Fonte: Mapa Xeolóxico de España 
(MAGNA) 1:50.000, Folla VIGO 223. 
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3.2.1.4. Xeomorfoloxía 
O Sector S-50-R está enmarcado no Cabo Estai, cun relevo suave influenciado pola proximidade do mar. 
Trátase, polo tanto, dunha zona modelada pola dinámica litoral, con lixeira pendente cara o mar. 

Morfoloxicamente pódense diferenciar varias zonas: 

O val asociado o regueiro que atravesa o Sector de Sueste a Noroeste onde alcanza a cota mínima cuns 12 
metros de altitude. 

As zonas de maior pendente, no extremo Oeste e no Sueste, no nacemento do regueiro (onde alcanza a 
altura máxima cuns 52 metros), e nas proximidades da estrada PO-325, onde os noiros son máis 
pronunciados. 

Finalmente o resto do Sector presenta un relevo máis suave e tendido, de baixas pendentes. 
 

 
Pendentes do sector. Fonte: Elaboración propia a partir do levantamento topográfico 
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3.2.1.5. Hidroloxía e hidroxeoloxía  
Dende o punto de vista hidrográfico, o Sector S-50-R non se enmarca en ningunha conca hidrográfica das 
canles importantes de Vigo, senón que pertence a regueiros tributarios de pequena entidade. 

Dentro do Sector discorre unicamente un regueiro que nace no extremo Sueste a uns 52 metros de altitude 
tras un percorrido duns 600 metros atravesa o Sector, abandonándoo polo extremo Noroeste a unha cota de 
12 metros. 

Dende o punto de vista hidroxeolóxico, o Sector non pertence a ningunha Unidade Hidroxeolóxica. Isto é 
debido a que se encontra formado por litoloxías ígneas de baixa permeabilidade, que non forman acuíferos 
profundos. Non obstante, estes granitos poden presentar fracturas ou alteracións, que poden dar lugar á 
formación de pequenos e illados acuífugos. 

Os granitos alcalinos son os de maior relevancia, presentan certa permeabilidade media cando existen 
importantes zonas de alteración e baixa se estas están pouco desenvolvidas. Así mesmo, os granitos 
calcoalcalinos (granodioritas) teñen menor interese hidroxeolóxico, con permeabilidades normalmente 
baixas, aínda que existen zonas sorprendentemente excepcionais. 

3.2.1.6. Vexetación, usos do solo e fauna  
Dende o punto de vista bioxeográfico, a área de estudo encádrase na Rexión Eurosiberiana, Provincia 
Atlántico Europea, Sector Galaico- portugués. O piso bioclimático que se encontra presente no ámbito de 
estudo é o coliño e a serie é a denominada serie galaico- portuguesa acedófila do carballo ou Quercus robur 
(Rascacú aculeati-Querceto roboris sigmetum), é dicir, carballeiras acedófilas. 

As carballeiras deberon ocupar antigamente unha maior extensión, cubrindo a case totalidade do territorio, 
agás bordos de ríos e terreos inundados e as zonas máis elevadas, pero na actualidade encóntranse moi 
reducidas e alteradas, quedando reducidas a pequenos enclaves, aínda que case nunca presentando un estado 
natural. 

Na actualidade os usos do chan vinculados aos usos urbanos dominantes do ámbito, modificaron 
radicalmente o tapiz vexetal pre-existente da zona de actuación. O ámbito do Sector constitúe un reduto de 
terreo seminatural rodeado de zonas urbanizadas, no que o uso principal é o de cultivos e prados, e de 
matogueiras, naquelas parcelas nas que se abandonou o uso agrícola. Na parte Oeste do Sector desenvólvese 
o uso forestal, coa presenza dunha masa forestal de repoboación. De forma illada algunhas parcelas presentan 
un uso urbano con presenza de edificacións illadas de tipoloxía unifamiliar. 

Na imaxe adxunta pódense observar os usos do solo existentes na zona de actuación segundo a cartografía do 
Plan de Ordenación do Litoral de Galicia. 
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Usos do Solo. Fonte: Plan de Ordenación del Litoral de Galicia. Elaboración propia 

A vexetación de porte arbóreo existente correspóndese con eucalipto (Eucaliptus globulus, E. camaldulensis) 
vinculado ás masas forestais de repoboación, co acompañamento illado de piñeiro resineiro (Pinus pinaster). 
Con carácter illado e asociado ás zonas húmidas hai freixo (Fraxinus excelsior) e varias especies de salgueiro 
(Salix sp.). A maior parte da vexetación de porte arbustivo é foránea ou de tipo invasor como o plumeiro 
(Cortaderia selloana) e a cana (Arundo donax) asociadas principalmente a lindes de parcela e zonas con 
humidade no segundo caso. En determinadas zonas, sobre todo ao Oeste, xunto ás repoboacións hai presenza 
de fental (Pteridium aquilinum). 
 

 
Repoboación, fental e cultivos ao Oeste do Sector 
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Prados de Este do Sector, xunto ao Radio Faro 

Na imaxe inferior amósanse as áreas con presenza de vexetación de porte arbustivo e arbóreo cartografadas 
coa ortofoto do PNOA máis actualizada e contrastado con visita de campo. Diferéncianse as repoboacións da 
vexetación autóctona e que polo tanto presenta un maior interese de cara á súa conservación. 
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A fauna propia da zona de actuación está constituída por especies xeralistas acostumadas á presenza humana. 
Pola presenza de zonas húmidas no ámbito cabe esperar a presenza de anfibios entre os que se poden atopar, 
ou sapiño pintoxo ibérico (Discoglossus galganoi) e o tritón ibérico (Triturus boscai), a ra ibérica (Rana
iberica), a ra común (Rana perezi). Pola súa condición de lindeiro coa costa, o ámbito é unha zona de paso de 
avifauna, principalmente acuática entre as que se atopan; corvos mariños (Phalacrocorax aristotelis e 
Phalacrocorax carbo), negróns (Melanitta nigra), alcas (Alca torda) e carráns (Sterna spp) 

3.2.1.7. Paisaxe 
A paisaxe considérase como un recurso natural, integrado polas características bióticas e abióticas do medio. 
Desde o punto de vista paisaxístico, a zona de actuación enmárcase na chaira litoral do dominio do Cabo 
Estai, accidente xeográfico que constitúe a embocadura da ría de Vigo. As pendentes suaves da chaira que 
constitúe a transición cara o Cabezo de Saiáns, posibilitaron a expansión da área urbana de Vigo cun modelo 
de asentamento de vivenda unifamiliar con estrutura esponxada, que permitiu o mantemento de espazos 
libres, especialmente vinculados ás canles existentes. 

Constitúe igualmente o corredor polo que se tenderon as infraestruturas de comunicación viarias que enlazan 
Vigo con Nigrán e Baiona, como a PO-325 que atravesa o ámbito do Sector. 

Os usos que modelaron a paisaxe aparte do urbano, son principalmente o agrícola e o forestal de 
repoboación. 

A fisiografía irregular do Sector está definida por ladeiras de relevo suave ao Leste da estrada PO-325, cuxa 
pendente se acentúa no nacemento da canle existente e polo amplo cavorco que modelou augas abaixo da 
estrada, en cuxas pendentes máis acusadas se empraza a repoboación de eucalipto e piñeiro, que constitúe un 
elemento diferenciador da paisaxe dominado polas vivendas unifamiliares do entorno e os cultivos, prados e 
matogueiras do ámbito do Sector.  
 

 
Paisaxe da zona Oeste con dominio de prados, cultivos e o fondo escénico da repoboación 
 



Documento de Inicio 
Vigo (Pontevedra) 

 

Plan Parcial do Sector S-50-R  Cabo Estai Norte do PXOM de Vigo 

Marzo de 2011  página 14 

 
Paisaxe da zona central coa presenza da estrada PO-325 e ao fondo zonas urbanas 

3.2.1.8. Riscos 
Os principais riscos que poden asociarse ao ámbito do Sector S-50-R, unha vez estudadas as súas 
características ambientais son: 

Risco de asolagamento, en áreas próximas a canles, asociado a intensas chuvias producidas nun curto 
espazo de tempo, e motivado polas litoloxías de baixa permeabilidade da zona. Este risco non é moi 
relevante tendo en conta a escasa entidade da canle do Sector. Hai que ter en conta que no ámbito de 
actuación, o Plan Hidrolóxico de Galicia·Costa (PHGC) aprobado polo Real Decreto 103/2003, do 24 de 
xaneiro , recolle que no Concello de Vigo existe unha zona con risco medio de asolagamento 
denominada como "Ría de Vigo-Río Miñor". A este respecto, estanse a desenvolver estudos que 
permitirán identificar máis concretamente estas zonas. A revisión e actualización de dito Plan, é dicir, o 
borrador do novo PHGC atópase, dende o 20.08.2010, no período de consulta pública (DOG n0160, do 
20 de agosto de 2010). 

Risco de incendios, asociados a zonas cunha alta cobertura vexetal, que pode ser alto dependendo da 
exposición, é dicir, a proximidade a núcleos de poboación ou zonas habitadas. Este risco á súa vez 
pódese ver incrementado debido á existencia de especies de carácter “pirófilo”, como piñeiros e 
eucaliptos, que son especies de gran importancia económica pola súa produtividade.  Non obstante o 
risco é limitado tendo en conta a superficie reducida da masa forestal. 

Risco de contaminación, asociado a actividades humanas que poden xerar verteduras a canles ou a 
solos, así como emisións á atmosfera 
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3.2.1.9. Patrimonio cultural 
No ámbito do Sector hai presenza dun elemento catalogado no Catálogo de Edificios, Bens e elementos 
protexidos do PXOM de Vigo, concretamente  trátase dun hórreo  situado no camiño de Verdella no vértice 
sueste.  

 
 En negro área de localización do hórreo no ámbito sueste  do Sector 

No entorno hai diversos elementos, principalmente de bens inmobles incluídos no Catálogo de Edificios, 
Bens e Elementos Protexidos do PXOM de Vigo con diferentes graos de protección. Igualmente ao Norte, na 
Punta Marosa, hai catalogado un xacemento arqueolóxico. 

3.2.1.10. Inventario de bens Inmobles 
No ámbito do sector hai algunhas vivendas e edificacións dispersas que en total suman catorce unidades, das 
cales oito vivendas integraranse na ordenación pormenorizada. Estas vivendas responden ao modelo de 
edificación illada en parcelas de entre 500 e 1500 m².  Sitúanse na zona norte do sector, conectadas aos 
camiños existentes. Dentro do sector situado na marxe occidental da estrada PO-325 temos o radiofaro de 
Cabo Estai. 

3.2.2. Análise socioeconómico 
3.2.2.1. Caracterización sociodemográfica  
O Sector de solo urbanizable S-50-R “Cabo Estai Norte” sitúase no municipio de Vigo, concretamente na 
parroquia de Oia. O concello sitúase ao Sudoeste de Galicia e da provincia de Pontevedra, a 34 km da capital.  

O concello de Vigo conta con 297.124 habitantes no ano 2010, segundo o último Padrón de Habitantes 
publicado polo INE, dos cales, 4.020 habitantes sitúanse na parroquia de Oia, un 49% de homes e un 51% de 
mulleres. 

A poboación de Vigo supón unha densidade de 2.724,4 habitantes por km2, distribuída en 18 parroquias. A 
capital do concello é a parroquia de Vigo, e xuridicamente depende do partido xudicial de Vigo. 

A evolución da poboación da parroquia de Oia foi dun crecemento positivo nos últimos 10 anos cunha media 
de crecemento interanual do 1%. A poboación de Oia experimentou diversos períodos de incremento e 
decrecemento demográfico, cuxas causas débense tanto ao movemento migratorio como ao movemento 
natural da poboación.  
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A seguinte táboa reflicte a evolución da poboación na parroquia de Oia. 
 

Homes Mulleres Total 
2000 1793 1908 3701 
2001 1857 1979 3836 
2002 1900 1996 3896 
2003 1901 2009 3910 
2004 1932 2015 3947 
2005 1957 2041 3998 
2006 1938 2015 3953 
2007 1943 2025 3968 
2008 1952 2058 4010 
2009 1958 2068 4026 
2010 1955 2065 4020 

Fonte: INE. Nomenclator de poboación. 

A estrutura da poboación do concello de Vigo aparece como vella, é dicir, o grupo de maiores de 65 anos 
supera o 10% do total poboacional. 
En canto ao movemento natural da poboación, Vigo destaca por ter un maior número de nacementos que de 
defuncións, sen embargo, o crecemento demográfico é pouco significativo, polo que hai que ter en conta o 
movemento migratorio para xustificar o incremento poboacional. 

As migracións exteriores, é dicir, aquelas persoas que proceden de países estranxeiros e instalan no 
municipio o seu lugar de residencia, supón o 5% do total da poboación e na súa maioría proceden tanto de 
Europa como de América Latina. No referente ás migracións interiores, é dicir, aquelas persoas que dentro do 
mesmo país se cambian de lugar de residencia, Vigo reflicte que hai un maior número de emigrantes que de 
inmigrantes. 

O nivel de estudos da poboación de Vigo é moi aceptable xa que o 52,22% da poboación ten estudos 
secundarios. 

3.2.2.2. Caracterización socioeconómica 
A estrutura económica do municipio está determinada pola importancia que teñen os servizos e a industria, 
xa que son os sectores que maior número de ocupados teñen. A terzarización da súa actividade económica é 
un reflexo do desenvolvemento económico do municipio. As actividades dedicadas ao sector servizos 
centralízanse, case que na súa totalidade, nos núcleos urbanos do municipio.  

Táboa: Ocupados por sector produtivo 
 

SECTORES PRODUTIVOSOcupados %

Industria 20%

Construción 7,03 %

Agricultura, gandería e pesca 1,51%

Servizos 71,36%

TOTAL 100
Fonte: Tesouraría Xeral da Seguridade Social. Decembro 2007. 
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3.2.3. Infraestruturas
Infraestruturas viarias 
No entorno do Sector localízanse as seguintes infraestruturas viarias: 

Estrada PO-325: tamén denominada Avenida Ricardo Mella no ámbito de actuación, enlaza Vigo con 
Nigrán pola costa, atravesando o Sector, en sentido NE-SO. Dun carril por sentido, actualmente 
iniciáronse as obras do proxecto de seguridade viaria promovido pola Dirección Xeral de Infraestruturas, 
na que entre outros aspectos se producirá a adecuación da infraestrutura para integrar calzada peonil e 
ciclista na súa plataforma. O Anuncio do 25 de agosto de 2010 publicado no DOG Nº 170  do 3/9/10, 
aprobaba o modificado nº1 do proxecto, no que principalmente se reduce a sección  tipo de 13,5 a 11 m. 
O PXOM de Vigo contempla a execución dunha glorieta de enlace no límite Sur do Sector. 

Viarios locais: hai unha rede tupida de viarios de acceso ás parcelas edificadas no entorno, destacando 
os seguintes: 

o Rúa Arquitecto Gómez Román: viario da urbanización A Sobreira, finaliza o seu percorrido no 
límite Norte do Sector 

o Rúa Arquitecto Antonio Cominges: viario da urbanización A Sobreira, cuxo percorrido finaliza no 
límite Oeste do Sector 

o Rúa Canabido: enlaza a Rúa Arquitecto Gómez Román coa Estrada PO-325, constituíndo o límite 
do Sector 

o Subida Radio Faro: viario de acceso ao Instituto Oceanográfico e o Radio Faro lindante, constitúe o 
límite Oeste do Sector 

o Camiño Verdella: viario que parte da estrada PO-325 e que constitúe o acceso a Verdella, 
delimitando ao Sector polo Sur. No entroncamento coa estrada está planificada no PXOM unha 
glorieta.  

o Rúa As Grandes: Viario de Verdella que finaliza o seu percorrido no límite Leste do Sector. 

 
Imaxe de principais infraestruturas viarias do entorno do Sector. Elaboración propia 
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Infraestruturas portuarias 
Ao norte do Sector, a unha distancia inferior aos 1000 m. localízase o Porto de Canido, de carácter pesqueiro, 
aínda que conta con club náutico que implica o mantemento de actividades deportivas. É de titularidade 
autonómica (Portos de Galicia). 

 
Localización do Porto de Canido. Fonte PNOA 

Infraestruturas de abastecemento 
Segundo a información existente no PXOM de Vigo, tal e como se pode observar na imaxe adxunta, hai 
redes de abastecemento en tódolos viarios lindantes ao Sector, con diámetros comprendidos entre 150 e 400 
mm, e inferiores a 150 mm, polo que o Sector ten garantida a súa conexión directa a través das redes 
existentes. 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Plano de Información. Rede de Abastecemento existente. PXOM de Vigo 

Sector Cabo Estai Norte 

Puerto de Canido 
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Infraestruturas de saneamento 
Segundo a información existente no PXOM de Vigo, tal e como se pode observar na imaxe adxunta, no 
entorno do Sector hai un colector secundario de diámetro comprendido entre 500 e 1200 mm, no trazado da 
estrada PO-325, e colectores de terceira orde con diámetros inferiores a 500 mm, no resto de viarios locais 
lindantes. Polo tanto a rede interna de saneamento do Sector ten a conexión directa garantida para evacuar as 
augas residuais xeradas e ser depuradas na EDAR municipal. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Plano de Información. Rede de Abastecemento existente. PXOM de Vigo 
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Rede eléctrica 
Segundo a información existente no PXOM de Vigo, tal e como se pode observar na imaxe adxunta, hai 
redes de media tensión aérea paralela ao trazado da estrada PO-325 e na Subida Radio Faro, ambas 
interconectadas polo Sur do Sector. Polo tanto a rede interna do Sector poderá conectarse coa rede existente, 
sendo necesario avaliar a necesidade de implantación de centros de transformación, que complementen aos 
existentes. 

            
Fonte: Plano de Información. Rede Eléctrica existente. Media e alta tensión. PXOM de Vigo 

 

3.3. Función do planeamento respecto á situación de partida
O Sector de solo urbanizable Cabo Estai Norte xorde da necesidade de completar a trama urbana nun ámbito 
do municipio de Vigo, San Miguel de Oia,  moi consolidado pola edificación, fundamentalmente unifamiliar, 
nun entorno próximo ao litoral e polo tanto con moitos condicionantes ambientais e paisaxísticos. A 
existencia no ámbito dun radio faro coas súas servidumes, o viario estruturante que o atravesa de norte a sur e 
a propia topografía conformando un cavorco  condicionan en gran medida a ordenación. 
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3.4. Situación urbanística actual 
A totalidade do ámbito constituído polo Sector S-50-R “Cabo Estai Norte” está clasificado como solo 
urbanizable polo Plan Xeral de Ordenación de Vigo que foi aprobado definitivamente, de forma parcial, por 
Orde da Conselleira da CPTOPT da Xunta de Galicia do 16.05.2008 (DOG nº 106, do 03.06.2008) e a súa 
normativa foi integramente publicada no BOP o 06.08.2008 (BOP nº 151 - Suplemento). O 13.07.2009 o 
Conselleiro da CMATI aprobou definitivamente o documento de cumprimento da Ordeda CPTOPT do 
16.05.2008 sobre aprobación definitiva do PXOM de Vigo (DOG nº 144, do 24.07.2009). Os criterios de 
ordenación para o mesmo están contidos na memoria de ordenación e a ficha urbanística que se acompaña.  
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3.4.1. Marco Normativo  
O Plan Parcial Sector S-50-R -”Cabo Estai Norte” é unha peza de solo urbanizable de planeamento remitido 
cuxa normativa de aplicación está recollida nos artigos 11.1.5 a 11.1.10 das Normas Urbanísticas do Plan 
Xeral de Ordenación Municipal  de Vigo, aprobado definitivamente de forma parcial mediante orde do 16 de 
maio de 2008, da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes conforme o establecido no 
Art. 92.2 Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia 
(en adiante LOUPMRG).  

Os plans parciais, como figura de desenvolvemento derivadas do Plan Xeral han de ser sometidos a 
Avaliación Ambiental Estratéxica conforme á Lei 9/2006, á Lei 6/2007 de medidas urxentes e ao artigo 4.0.3 
das Normas Urbanísticas do Plan Xeral. 

A continuación se relacionan la normativa sectorial de principal aplicación al Plan Parcial 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA E CALIDADE DO AIRE

Ámbito Estatal 

Real Decreto 102/2011, de 28 de xaneiro, de mellora da calidade do aire. 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de novembro,  polo que se aproba o Regulamento de eficiencia 
enerxética en instalacións de alumeado exterior e as súas Instrucións técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07. 

Lei 34/2007, de 15 de novembro, de Calidade do aire e protección da atmosfera. 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de outubro, polo que se aproba o documento básico “DB-HR 
Protección fronte ao ruído” do Código Técnico da Edificación e se modifica o Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, polo que se aproba o Código Técnico da Edificación. 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, de 17 de 
novembro, do Ruído, no referente a zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións 
acústicas.. 

Real Decreto 1513/2005, de 16 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, de 17 de 
novembro, do Ruído, no referente á avaliación e xestión do ruído ambiental. 

Lei 37/2003, de 17 de Novembro, do Ruído. 

Decreto 1154/1986, de 11 de novembro, de declaración polo Goberno de zonas de atmosfera 
contaminada, modificando ao RD 1613/1985. 

Decreto 833/1975, de 6 de febreiro, polo que se desenvolve a Lei 38/1972, de 22 de decembro, 
de protección do ambiente atmosférico. 

Ámbito Autonómico 

Lei 7/1997, de 11 agosto, Protección contra a contaminación acústica. 

Decreto 150/1999, de 7 maio, aproba o Regulamento de protección contra a contaminación 
acústica. 

Lei 8/2002, de 18 de decembro, de Protección do ambiente atmosférico de Galicia. 

Decreto 320/2002, de 7 novembro Regulamento de ordenanzas de protección da contaminación 
acústica de Galicia. 
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AUGAS 

Ámbito Estatal 

Real Decreto 60/2011, de 21 de xaneiro, normas de calidade ambiental no ámbito da política de 
augas.  

Orden ARM/2656/2008, de 10 de setembro, pola que se aproba a instrución de planificación 
hidrolóxica. 

Orden MAM/85/2008, de 16 de xaneiro, pola que se establecen os criterios técnicos para a 
valoración dos danos ao dominio público hidráulico e as normas sobre toma de mostras e 
análise de vertidos de augas residuais. 

Real Decreto 907/2007, de 6 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Planificación 
Hidrolóxica. 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febreiro, polo que se establecen os criterios sanitarios da 
calidade da auga de consumo humano. 

Real Decreto Lexislativo 1/2001, de 20 de Xullo, polo que se aproba o texto Refundido da Lei 
de Augas, modificado polo Real Decreto- Lei 4/2007, de 13 de abril. 

Lei 10/2001, de 5 de xullo, do Plan Hidrolóxico Nacional e modificación pola Lei 11/2005, de 
22 de xuño e o Real Decreto Lei 2/2004, de 18 de xuño. 

Real Decreto 1664/1998, de 24 de xullo, polo que se aproban os Plans Hidrolóxicos de Conca. 

Real Decreto 509/1996, de 15 de Marzo, de desenvolvemento do Real Decreto- Lei 11/1995, de 
28 de decembro, polo que se establecen as Normas aplicables ao Tratamento das Augas 
residuais urbanas (modificado polo Real Decreto 2116/1998, de 2 de outubro) 

Real Decreto- Lei 11/1995, de 28 de decembro, polo que se establecen as Normas aplicables ao 
Tratamento das Augas residuais urbanas. 

Resolución de 28 de abril de 1995 da Secretaría de Estado de Medio Ambiente e Vivenda, pola 
que se dispón a publicación do Acordo do Consello de Ministros de 17 de Febreiro de 1995, 
polo que se aproba o Plan Nacional de Saneamento e Depuración de Augas Residuais. 

Real Decreto 927/1988, de 29 de Xullo, polo que se aproba o Regulamento da Administración 
Pública da Auga e a Planificación Hidrolóxica. 

Orden Ministerial de 23 de decembro de 1986, sobre Normas Complementarias en relación coas 
autorizacións de vertido de augas residuais. 

Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, polo que se aproba o Regulamento do Dominio Público 
Hidráulico e as súas modificacións). 

Ámbito Autonómico 

Lei 9/2010, de 4 de novembro, normas reguladoras de Augas de Galicia 

Lei 5/2006, de 30 de xuño, para a Protección, a Conservación e a mellora dos ríos galegos. 

Decreto 108/1996, de 29 febreiro, regulamento do organismo autónomo de Augas de Galicia. 
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RESIDUOS

Ámbito Estatal 

Resolución de 20 de xaneiro de 2009, da Secretaría de Estado de Cambio Climático, pola que se 
publica o Acordo do Consello de Ministros polo que se aproba o Plan Nacional Integrado de 
Residuos para o período 2008-2015. 

Real Decreto 106/2008, de 1 de febreiro, sobre pilas e acumuladores e a xestión ambiental dos 
seus residuos. 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos residuos 
de construción e demolición. 

Real Decreto 679/2006, de 2 de xuño, polo que se regula a xestión dos aceites industriais 
usados. 

Real Decreto 9/2005, de 14 de xaneiro, polo que se establece a relación de actividades 
potencialmente contaminantes do solo e os criterios e estándares para a declaración de solos 
contaminados. 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril polo que se aproba o Regulamento para o 
desenvolvemento e execución da Lei 11/1997, de 24 de abril, de Envases e Residuos de 
Envases. 

Lei 10/1998, de 21 de Abril, de Residuos. 

Lei 11/1997, de 24 de Abril, de Envases e Residuos de Envases e as súas modificacións (Lei 
50/1998, de 30 de decembro e Lei 14/2000, de 29 de decembro). 

Real Decreto 833/1988, de 20 de Xullo, polo que se aproba o Regulamento para a Execución da 
Lei 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos e Perigosos e a súa modificación (Real Decreto 
952/1997, de 20 de Xuño).  

Ámbito Autonómico 

Lei 10/2008, de 3 de novembro, de Residuos de Galicia. 

Decreto 174/2005, de 9 xuño, polo que se regula o réxime xurídico da Produción e Xestión de 
residuos e o Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia. 

Plan de Xestión de Residuos Industriais e solos contaminados de Galicia 2000-2006. 

Resolución do 17 de xuño de 2005, pola que se aproba o Programa de Xestión de Residuos de 
Construción e Demolición de Galicia 2005-2007. 

Decreto 60/2009, de 26 febreiro,  de solos potencialmente contaminados e procedemento para a 
declaración de solos contaminados.  

PATRIMONIO

Ámbito Estatal 

Lei 16/1985, de 25 de xuño, de Patrimonio Histórico Español. 

Ámbito Autonómico 

Lei 8/1995, de 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia. 

Decreto 199/1997, de 10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica. 
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3.5. Esbozo das alternativas a avaliar no proceso de planificación
3.5.1. Alternativas de planeamento  
O desenvolvemento duns solos urbanizables mediante a redacción do seu correspondente plan parcial, ten 
unhas peculiaridades que o diferencian doutros tipos de proxectos á hora de proceder á análise de alternativas 
para o mesmo toda vez que falamos dunha ordenación pormenorizada. 

Os condicionantes impostos desde o planeamento xeral vixente e sometido a avaliación ambiental estratéxica, 
limitan en gran medida o xeito en que se poden establecer estas alternativas. Aquí se expoñen algúns criterios 
considerados para o estudo de alternativas viables. 

3.5.2. Alternativas en canto á situación. 
O Plan Parcial proponse sobre un solo urbanizable clasificado polo Plan Xeral de Ordenación Municipal de 
Vigo, polo tanto non cabe outra alternativa en canto á súa situación por parte do planeamento de 
desenvolvemento. 

3.5.3. Alternativas en canto ao volume edificable. 
O aproveitamento ven establecido desde a ficha do Sector contida no PXOM, e respectándose, en todo caso, 
os módulos mínimos de reserva para dotacións, segundo as determinacións da lexislación urbanística vixente. 

Esta ocupación producirase cos criterios de asignación tipolóxica previstos no Plan, que así mesmo limita a 
altura da edificación, sen que se produzan alteracións graves na paisaxe tanto na recepción como emisión de 
vistas. Por todo o exposto non se propoñen alternativas respecto a este punto. 

3.5.4. Alternativas en canto aos usos. 
A ficha de desenvolvemento do Sector recollida no Plan Xeral establece un uso global característico 
residencial, nunha área de reparto única para o Sector, co que o abanico de alternativas dentro da distribución 
de usos, restrínxese novamente ao estipulado desde o Plan Xeral, que establece os usos compatibles nas 
Áreas de reparto con uso global residencial, que son: 

Uso Terciario Hostaleiro 

Uso Terciario Xeral 

Uso Dotacional Público ou Privado 

A variabilidade en canto á distribución de usos dentro do Sector é practicamente irrelevante de cara á súa 
incidencia ambiental. 

3.5.5. Alternativas en canto á ordenación. 
Descartadas as posibles alternativas sobre os anteriores aspectos, quedan por establecer alternativas viables 
en canto á ordenación formulada dentro do Sector e que é en definitiva o obxectivo principal do Plan Parcial. 

Desde o punto de vista ambiental, as alternativas non solo han de buscar a máxima racionalidade e a 
ordenación máis acorde para a consecución dos requisitos urbanísticos do plan parcial e a súa funcionalidade 
como área residencial, senón que ha de buscar a sostibilidade do plan a través da consideración e respecto 
dos aspectos ambientais previos ao desenvolvemento destes solos. 
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Neste senso é primordial a consideración de cara á análise de alternativas da existencia dos seguintes 
elementos na zona de actuación e dos seguintes criterios de actuación sobre os mesmos: 

1. Integración da canle e a súa zona inundable en espazos libres públicos 

2. Contención na ocupación do solo 

3. Adaptación ao relevo, e adecuar  o construído ao natural. 

4. Fomento da conectividade e permeabilidade. 

5. Adecuación dos espazos libres. 

6. Adecuación morfotipolóxica. 

7. Protección de carácter de núcleo de identidade litoral. 

8. Consecución de nodos urbanos. 

9. Tratamento da fachada marítima. 

10. Posta en valor da paisaxe litoral. 

Alternativa cero. 

A Alternativa Cero implica non desenvolver urbanisticamente o Sector clasificado como urbanizable, de uso 
residencial, no PXOM de Vigo, que programou o desenvolvemento dunha bolsa de solos urbanizables no 
entorno de actuación para promover a consolidación da trama periurbana e permitir a execución das 
infraestruturas viarias necesarias para mellorar a mobilidade da area metropolitana de Vigo, así como paliar o 
déficit de equipamentos existentes na zona. 

Esa situación levaría consigo a non urbanización duns solos clasificados como urbanizables polo vixente Plan 
Xeral, o cal, non só sería contrario ao obxecto mesmo do urbanismo, senón que obrigaría a reconsiderar  a 
proposta feita para estes solos desde o Plan Xeral. 

Alternativa un 

Na fase de redacción do Plan Xeral, elaborouse unha proposta de ordenación detallada que contiña xa algúns 
dos criterios en base aos cales se redactou  a ficha de ordenación do Sector. 
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As zonas verdes concéntranse en torno ás franxas do dominio público hidráulico, a fachada litoral ao oeste,  a 
zona limítrofe ao leste co núcleo rural e na franxa central entorno ao radio faro.  

Os equipamentos se concentran ao sueste da actuación 

Créanse dúas zonas residenciais diferenciadas para tipoloxía unifamiliar e multifamiliar Situando a primeira 
na zona central e oriental e a segunda no límite occidental e no bordo oriental da avda. Ricardo Mella. Non se 
formulan outros usos complementarios a parte do dotacional público. 

A estrutura viaria incorpora os sistemas xerais viarios establecidos polo Plan xeral, e establece unha malla 
viaria para zonificar as mazás residenciais. 

Alternativa dúas 
 

 
Búscase unha ordenación máis orgánica e adaptada ás condicións do terreo, xerando cos espazos libres unha 
rede de corredores que permeabilizan e conectan o ámbito co litoral, buscando a preservación dos elementos 
arbóreos máis representativos e a súa integración na ordenación.  

A estrutura viaria respecta as determinacións estruturantes en canto aos sistemas xerais que conforman as 
vías principais, buscando co resto dos viarios secundarios unha maior adaptación á topografía e a 
conectividade co entorno.  

Respecto aos usos, incorpórase unha mazá de uso terciario, que complemente aos usos residenciais, situada 
nunha zona central e ben conectada co entorno a fin de xerar en unión aos equipamentos e as zonas 
residenciais multifamiliares un nodo de centralidade urbana.  Este uso supón o 20% da intensidade total. 

As zonas residenciais mantéñense con dúas tipoloxías; unifamiliar e multifamiliar situando as primeiras nas 
zonas máis próximas ao  bordo litoral integrando as vivendas existentes no ámbito e as segundas na améndoa 
central entorno ao equipamento e a zona comercial. 
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No Informe de Sostibilidade Ambiental incluiranse, de conformidade co disposto no artigo 8 da Lei 9/2006, 
de 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados Plans e Programas no Medio Ambiente, as 
alternativas de ordenación tidas en conta para o desenvolvemento final do Plan Parcial, nas que se terán en 
conta, entre outras, as seguintes variables: 

- Coherencia da ordenación proposta e integración no seu entorno. 

- Minimización dos efectos ambientais. 

- Articulación dos espazos libres de actuación, de forma que estes se integren coa maior coherencia 
posible no ámbito delimitado e sirvan cómo corredores naturais. 

- Utilización de recursos enerxéticos alternativos. 

- Protección das escorrentías que discorren polo interior do ámbito. 

- Racionalidade na distribución de usos 

- Condiciones xerais en relación coa execución das obras, de xeito que se reduzan os movementos de 
terras, as dimensións dos noiros, os impactos fronte aos propietarios lindantes…. 

- Articulación de Ordenanzas que regulen, na medida posible, as condicións das construcións, de xeito que 
estas se integren en harmonía co entorno. 
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4. Desenvolvemento previsible do planeamento
4.1. Descrición do planeamento
4.1.1. Alcance e contido
4.1.1.1. Criterios urbanísticos e contido do planeamento 
A ordenación proposta parte duns elementos estruturantes definidos polo Plan Xeral de Ordenación de Vigo, 
como son:  

- Ampliación e mellora da Avenida de Ricardo Mella (PO-325), e a creación dun  tramo do novo viario 
Cabo Estai – A Carrasqueira que o cruza ao sur do ámbito así cómo a glorieta de conexión de ambos. 

- O límite máximo de intensidade para o uso residencial de 2ª categoría non supera o 65% 

- O 50% da edificabilidade residencial destínase a vivenda sometida a algún réxime de protección pública. 

- O uso global característico é o residencial, destinando un 80% da edificabilidade total a este uso e o 20% 
restante ao uso terciario comercial. 

- En función da edificabilidade prevista polo Plan xeral para o uso residencial e tendo en conta  tamaños 
medios de vivenda, estímanse 680 vivendas totais, das cales aproximadamente un 30% serán 
unifamiliares e un 70% multifamiliares. 

4.1.2. Medidas incluídas no planeamento  
Incluiranse na normativa urbanística medidas preventivas e correctoras, tales como: 

- Na construción de novas vías protexerase a capa vexetal adxacente á zona de explanación. 

- Estudaranse os efectos na paisaxe si se verifica a necesidade de constitución de noiros. 

- Medidas de integración paisaxística, na medida do posible, para as novas instalacións e infraestruturas 
propostas. 

- Medidas para fomentar as repoboacións forestais en solos lindantes a áreas de interese forestal ou 
ambiental afectadas polo planeamento. 

- Medidas encamiñadas á prevención de incendios (faixas auxiliares de prevención de incendios, etc.). 

- Medidas preventivas e correctoras para as fases de construción dos viarios e instalacións. Neste senso, se 
incluirán medidas tales como respectar os arroios e ríos que discorran pola zona, evitando a afección ao 
dominio público hidráulico, evitando na medida do posible a alteración da vexetación de ribeira. 

- Directrices para o deseño e planificación dos espazos libres con especies autóctonas, na medida do 
posible. 
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4.2. Tramitación 
De forma sistemática, exporanse a continuación os procesos necesarios ata a aprobación definitiva do Plan 
Parcial do Sector S-50-R “Cabo Estai Norte” incluído no Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello 
de Vigo. 

Elaboración e presentación ante o órgano ambiental competente do Documento de Inicio previsto na Lei 
6/2007, de 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia. 

Traslado polo órgano ambiental do documento de referencia, de conformidade co disposto no artigo 9 da Lei 
9/2006, de 28 de abril. 

Redacción de correspondente Plan Parcial para a súa aprobación inicial, no que se incluirá o informe de 
sostibilidade ambiental elaborado de acordo co disposto no artigo 8 da Lei 9/2006, de 28 de abril, e segundo 
os criterios contidos no documento de referencia emitido polo órgano ambiental. 

O plan aprobado inicialmente con  tódolos documentos que o integran, incluído o informe de sostibilidade 
ambiental, someterase simultaneamente ás consultas previstas no documento de referencia e a información 
pública durante o prazo mínimo de dous meses, mediante anuncios que se publicarán na forma que determine 
a lexislación reguladora do procedemento de aprobación do plan. 

Finalizado o período de consultas e información pública, e con carácter previo á aprobación definitiva, 
enviarase ao órgano ambiental a documentación completa do plan que tome en consideración o informe de 
sostibilidade, as alegacións e os informes presentados no período de consultas, así como unha proposta de 
memoria ambiental de conformidade co disposto no artigo 12 da Lei 9/2006, de 28 de abril. Á súa vez 
enviaranse os informes Sectoriais e un informe sobre o proceso de participación pública. 

O órgano ambiental elaborará a memoria ambiental, cuxas determinacións terán carácter vinculante e 
quedarán reflectidas no documento do plan que se aprobe definitivamente. De non ser emitida a devandita 
memoria no prazo previsto ao efecto, entenderase aceptada a proposta de memoria ambiental enviada ao 
órgano ambiental e poderase continuar a tramitación do plan. 

Efectuados os trámites anteriores, o Plan poderá ser enviado ao órgano competente para a súa aprobación 
definitiva. 
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5. Aproximación a los efectos ambientais previsibles
Afección a factores climáticos  
Tendo en conta o tamaño reducido do Sector, o seu desenvolvemento nunha área periurbana e a dinámica 
climática de clara influencia costeira, non se esperan alteracións no microclima da zona.  

Afección a Espazos Protexidos  
O Dominio Publico Marítimo Terrestre lindante polo leste do sector, non se verá afectado polo seu 
desenvolvemento urbanístico. 

Afección á biodiversidade: flora e fauna  
A única vexetación de interese que pode verse afectada polo desenvolvemento está constituída polas 
reducidas manchas illadas de vexetación de ribeira e de especies arbóreas autóctonas (denominadas bosques 
de recolonización no POL). A maior parte delas queda integrada nas zonas verdes propostas, principalmente 
na banda da  canle, polo que se garante a súa conservación. No caso de aquelas manchas que queden 
englobadas en parcelas lucrativas, trataranse de integrar nos proxectos de edificación das parcelas 
correspondentes. 

Respecto da fauna, dado o carácter marcadamente urbano da zona, as especies presentes están acostumadas á 
presenza e actividade humana, polo que non se van a ver afectadas polo desenvolvemento do Sector. As 
especies ligadas a medios húmidos coma os anfibios poderán ser viables pola continuidade da canle e a 
vexetación de ribeira asociada. 

Afección á hidroloxía e hidroxeoloxía 
Respecto á hidroloxía, unicamente existe unha canle no Sector, que deberá ser integrado na ordenación, nas 
zonas verdes ou espazos libres, englobando a súa zona inundable. 

Nos desenvolvementos propostos vanse a xerar augas residuais, sen embargo non van a producir afección á 
calidade da auga superficial e subterránea, xa que se prevé a implantación dunha rede de saneamento de tipo 
separativa, pola viabilidade de evacuar as augas pluviais á canle do Sector. A rede de augas residuais 
evacuará á rede de sumidoiros municipal, para ser depuradas na EDAR municipal. 

En canto á  hidroxeoloxía, producirase unha diminución na superficie de recarga do acuífero superficial, pola 
impermeabilización vinculada á implantación de superficies duras. Non obstante o potencial acuífero é moi 
reducido e está vinculado á canle, polo que as bandas de zonas verdes reservadas nas súas marxes permitirán 
manter a súa superficie principal de recarga. 

A calidade das augas subterráneas unicamente se pode ver comprometida pola ocorrencia de vertidos 
accidentais na fase de obras, xa que na fase de funcionamento o solo se atopa impermeabilizado e as augas 
residuais son evacuadas na rede de saneamento municipal. 

Afección ao solo 
O desenvolvemento do Sector vai a producir una perda de solo con usos principalmente agrícolas e forestais, 
si ben moitas parcelas perderon o uso na expectativa da súas urbanización. Tendo en conta o carácter residual 
destes usos na zona de actuación e a súa conservación nos solos no urbanizables do concello, considérase que 
o impacto é pouco significativo. 

Afección á topografía 
A afección sobre a topografía non vai a ser moi significativa xa que a maior parte do Sector presenta un 
relevo suave de baixas pendentes. Unicamente no extremo Sueste e Noroeste a topografía é máis abrupta, 
aínda que  viable para a instalación dos usos propostos, e nas proximidades da estrada PO-325, pero 
respectarase o dominio público da mesma que é onde presenta as maiores pendentes.  
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Afección ao medio ambiente atmosférico 
Se vai a producir un incremento da contaminación atmosférica nas zonas propostas, derivado 
fundamentalmente do incremento do tráfico que xerarán os novos usos previstos e polo uso das calefaccións. 

Respecto á calidade sonora, producirase un incremento dos niveles de inmisión acústica polo aumento da 
Intensidade Media Diaria (IMD) do tráfico rodado, nos viarios internos do Sector e os seus principais 
accesos. O principal foco de emisión acústica da zona é a estrada PO-325, que soporta unha IMD elevada, de 
10.691 vehículos (2008).  Esta situación pode xerar niveis acústicos elevados nas bandas máis próximas á 
infraestrutura polo que os usos máis sensibles, neste caso o residencial, poden sufrir afección acústica. Será 
polo tanto necesario avaliar o grao de afección  para, no seu caso, implantar medidas preventivas e/ou 
correctoras, de cara a facer compatible a zonificación acústica resultante cos criterios de calidade acústica 
que establece a lexislación.  

A emisión de contaminantes atmosféricos derivada da combustión dos motores do novo tráfico xerado e das 
calefaccións das novas vivendas, non vai a ser significativo, tendo en conta que o número de vivendas 
propostas (680) non é elevado e desenvólvense nun entorno xa urbanizado. Ademais a zona presenta unha 
alta capacidade de renovación do aire, pola influencia das brisas mariñas. 

Afección á paisaxe 
O desenvolvemento do Sector prodúcese nunha zona densamente urbanizada, polo que non vai a xerar un 
impacto paisaxístico significativo. Non obstante, pola súa situación litoral presenta valores paisaxísticos que 
é necesario preservar, tal e como se establece no Plan de Ordenación do Litoral, cuxos criterios se tiveron en 
conta no deseño da alternativa dúas. A situación de usos e o trazado dos viarios realizáronse mediante a súa 
adaptación á topografía, polo que se minimiza a alteración do relevo existente. Igualmente a distribución de 
usos realizouse co criterio de que non se produzan apantallamentos e se garanta a continuidade visual e a 
observación do fondo escénico. Igualmente o trazado das zonas verdes con trazado lonxitudinal permite a 
creación de corredores visuais en dirección á costa. 

Non obstante, será necesario que a parcelación e o deseño das edificacións se realicen tendo en conta a súa 
integración coas zonas urbanas lindantes e a paisaxe existente. Así mesmo se deberá realizar un tratamento 
paisaxístico das zonas verdes. 

Consumo de recursos naturais 

Auga 

Os datos sobre o consumo de auga previsto son indicativos e poden sufrir modificacións en fases posteriores 
do planeamento: 
 

CONSUMO DE AUGA ESTIMADO  
Nº vivendas previstas 

680 vivendas 2.040 hab 280 l/hab/día 571 m³/día 208.415 m³/ano 

Total Estimado para desenvolvemento do Sector S-50-R 208.415 m³/ano 

Fonte: Elaboración propia.  
Estímase unha ocupación de 3 hab/viv e un consumo medio de 280 l/hab/día. 

Este dato supón  a consideración dun 100% de taxa de ocupación das vivendas, polo que na realidade este 
dato será previsiblemente inferior e poderá reducirse igualmente coa implantación de medidas de fomento do 
aforro no consumo de auga. A viabilidade de subministro está asegurada ao estar incluído o Sector no PXOM 
de Vigo e dentro das consideracións do Plan Auga da Xunta de Galicia. 



Documento de Inicio 
Vigo (Pontevedra) 

 

Plan Parcial do Sector S-50-R  Cabo Estai Norte do PXOM de Vigo 

Marzo de 2011  páxina 35 

Xeración de residuos 

Para o cálculo do volume de residuos que se xerará polo desenvolvemento urbanístico previsto Sector, 
tomouse como referencia a taxa de xeración de residuos das zonas urbanas dentro do Plan de Residuos 
Urbanos 2004-2010 e ao incremento de vivendas que se formulan. Así mesmo, considerouse unha media de 3 
habitantes/vivenda. 

Con estes datos preliminares, o volume de residuos domiciliarios e asimilables a urbanos que se estima que 
se xerará nos novos desenvolvementos é: 
 

Nº de vivendas 
Taxa de 
xeración 

(Kg/Hab/día)
Kg RSU/día* Total RSU 

680 1.17 2.387 Kg/día 871 Tn/ano 
Fonte: Elaboración propia. 
*Estimouse una ocupación de 3 hab/viv 

Este volume non é significativo en comparación co volume total xerado e xestionado no concello. A xestión 
integrásese no sistema municipal e implantásense os sistemas de recollida selectiva das distintas fraccións, de 
cara a potenciar a separación en orixe e a posterior reciclaxe. 

Afección á saúde humana 
O desenvolvemento do sector non vai a implicar afección á saúde da poboación, dado o seu uso residencial e 
a depuración das augas residuais asociadas. 

Afección ao medio socioeconómico  
O desenvolvemento do Sector, vai ter un efecto positivo sobre a socioeconomía do municipio, pola achega de 
recursos ao Concello e polo incremento de emprego local, principalmente nos Sectores terciarios e da 
construción. Ademais executaranse novos equipamentos, zonas verdes e infraestruturas viarias que darán 
cobertura aos novos desenvolvementos e ás zonas urbanas consolidadas. 

Afección sobre a poboación 
Os cidadáns do entorno da area do sector vanse a ver beneficiados polo seu desenvolvemento ao levar 
consigo unha implantación de equipamentos e de usos terciarios comerciais, nun entorno con déficits destes 
usos. A potencial afección que pode producirse pola sobrecarga de tráfico da estrada PO-325 pola 
implantación de novas vivendas e do uso terciario-comercial previsto, terá unha menor significación pola 
execución do novo eixo viario previsto no PXOM de Vigo, que conecta o sur da cidade coa estrada no límite 
sur do sector. 

Afección ao patrimonio cultural 
A ordenación do Sector deberá integrar o hórreo catalogado polo PXOM de Vigo. Ademais deberase solicitar 
informe á Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, e se deberá atender aos requirimentos ou determinacións 
que realice ao efecto.

Afección os bens materiais 
As vivendas existentes no ámbito do sector, serán integradas na ordenación proposta. Aquelas instalacións 
non vinculadas a un uso residencial e que non se atopen en bo estado de conservación non serán conservadas. 
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6. Efectos previsibles sobre os elementos estratéxicos do territorio e 
a planificación sectorial, territorial e normas aplicables
Elementos estratéxicos do territorio 

As directrices de carácter xeral son as establecidas polo Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo e as 
Normas Urbanísticas respectivas.  

Neste senso cabe destacar que tanto o desenvolvemento do Sector Cabo Estai Norte, como Cabo Estai Sur, 
que igualmente iniciou a súa tramitación urbanística, suporá a xeración dun nodo de centralidade en torno á 
confluencia de ambos coa estrada PO-325, onde se situarán os equipamentos e unha zona comercial.  

A tramitación e desenvolvemento en paralelo dos sectores, permitira coordinar en maior medida a execución 
das infraestruturas e servizos necesarios. 

O desenvolvemento do sector vai a permitir completar a oferta de equipamentos do entorno que unicamente 
conta cos seguintes, de carácter científico, deportivo e educativo: 

Instituto Oceanográfico de Vigo 

Campo de fútbol A Pirucha 

Colexio de Educación Infantil e Primaria Ría de Vigo 

O Sistema Xeral de  Espazos Libres e Zonas Verdes B-13 Costa Saiáns-Oia, lindante ao Sector pero non 
adscrito a este, verase complementado coas zonas verdes de cesión do sector Cabo Estai Norte. 

 

 
Imaxe de localización do Sistema Xeral de Espazos Libres e Zonas Verdes lindante ao Sector. Fonte PXOM de Vigo 
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Zonas de Servidume asociadas ao Radio Faro de Cabo Estai 

En Cabo Estai localízanse os sinais anterior e posterior que marcan a enfilación de entrada á navegación pola 
boca sur da Ría de Vigo, polo que debe respectarse unha servidume visual tanto diúrna coma nocturna que 
permita visualizar as dúas torres. Unha delas sitúase no interior do ámbito do Sector ao Leste da estrada PO-
325. 

A proposta da alternativa dúas realizouse tendo en conta o mantemento dun cono visual entre as dúas torres 
cos requisitos que se establecen no escrito achegado pola Autoridade Portuaria de Vigo, que se achega como 
Anexo. 

Na imaxe inferior móstrase o perfil realizado para analizar o mantemento da visibilidade entre as dúas torres. 

 
Obras de acondicionamento da estrada PO-325 

O proxecto de trazado de mellora da seguridade viaria da PO-325, promovido pola Dirección Xeral de 
Infraestruturas e actualmente en execución, inclúe medidas para a reordenación viaria a favor da seguridade 
dos usuarios, con creación de glorietas en cruzamentos actualmente regulados mediante semáforos, así como 
a execución dun carril-bici ao longo da PO-325. 

O Anuncio de 25 de agosto de 2010 publicado no DOG Nº 170  do 3/9/10, aprobaba o modificado nº1 do 
proxecto, no que principalmente se reduce a sección  tipo de 13,5 a 11 m. 

Planificación sectorial 
Plan Auga 2010-2025 

O Plan Auga formúlase acorde cos criterios establecidos na Directiva Marco da Auga (2000/60/CE) e no 
Real Decreto 140/2003, do 7 de febreiro, polo que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de 
consumo humano. 

O Plan Auga proposto, elaborado pola Consellaría de Medio, Territorio e Infraestruturas a través de Augas de 
Galicia, responde á necesidade de dispoñer dunha ferramenta de xestión e ordenación do abastecemento da 
Comunidade Autónoma de Galicia e a de definir a política a seguir en materia de augas para consumo da 
poboación no territorio galego. 

A planificación desenvolverase dende a perspectiva de realizar un uso sostible da auga, materializándose 
nunhas actuacións concretas que se rexerán polos principios que recolle a Directiva Marco da Auga tales 
como previr e reducir a contaminación ou fomentar a cohesión social e a innovación tecnolóxica, de cara a 
conseguir un abastecemento de auga, sostible no tempo, ás poboacións, de calidade e en cantidade abondo. 

O Sector S-50-R "Cabo Estai Norte" pertence ao sistema de abastecemento do encoro de Eiras, principal 
encoro que regula o río Oitavén. Dende aquí derívase auga mediante unha condución de 27 Km ata a ETAP 
do Casal. O municipio de Vigo tamén consta dun abastecemento dende o encoro de Zamáns cuxas augas son 
tratadas na ETAP de Valladares. 

O Plan Auga recolle as consideracións do Avance do Plan Director de abastecemento de Auga do municipio 
de Vigo, onde se recolle a rehabilitación da canalización de adución que abastece Vigo dende a ETAP do 
Casal. O Plan tamén propón a construción dunha nova ETAP en Santa Mariña, depósitos de regulación en 
Cotogrande, Campeiro e Saiáns, e varios bombeos. 
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Plan de Saneamento 2000-2015 

O Plan de Saneamento 2000-2015, pretenden dar cumprimento á Directiva 91/271/CE, do 21 de maio de 
1991, sobre o tratamento das augas residuais e urbanas, dentro do territorio galego. Na actualidade estase a 
elaborar o novo Plan de Saneamento de Galicia para o período 2008-2015 onde se recollerán os requisitos 
establecidos pola Directiva Marco da Auga (DMA). Estes plans están a ser elaborados pola Consellaría de 
Medio, Territorio e Infraestruturas a través de Augas de Galicia. 

As actuacións en materia de saneamento que se contemplan poden agruparse nas seguintes categorías: 

Mellorar as redes de colectores existentes (incluídas as redes de pluviais) 

Actuacións nas novas redes de colectores (ampliación e extensión das existentes e construción de novas 
redes) 

Actuacións nas estacións de depuración (ampliación e/ou adecuación das existentes e construción de 
novas plantas). 

O Sector S-50-R "Cabo Estai Norte" entraría dentro do ámbito de actuación da EDAR de Lagares (Vigo). O 
Plan recolle a ampliación e mellora das súas instalacións e que actualmente se encontra en licitacións. 

Planificación territorial 
Directrices de Ordenación del Territorio 

As DOT teñen como finalidade básica definir un Modelo Territorial para Galicia que permita orientar as 
actuacións Sectoriais, dotándoas de coherencia espacial e das referencias necesarias para que se desenvolvan 
de acordo cos obxectivos xenerais da política territorial de Galicia conformando unha acción de goberno 
coordinada e eficaz. 

De acordo co previsto no art.9 da Lei 10/1995, do 23 de novembro, de Ordenación do Territorio de Galicia, 
as determinacións que se presentan terán poder vinculante. Estas determinacións poden ser: 

Excluíntes de calquera outro criterio, localización, uso ou deseño territorial ou urbanístico. 

Orientativas, debendo concretar a Administración competente a proposta contida nas directrices. 

O esquema principal do documento de Directrices establece os obxectivos xerais e a estrutura básica do 
modelo territorial galego e as determinacións específicas necesarias para a consecución destes. 

Para contribuír á consolidación dunha fachada atlántica europea, e da rexión Galicia- Norte de Portugal, e 
con iso xerar un ámbito de centralidade no desenvolvemento noroeste peninsular, é necesario xerar ámbitos 
supramunicipais de planificación de infraestruturas e equipamentos que permitan dotar o municipio dos 
instrumentos necesarios para o desenvolvemento de novas actividades sociais e produtivas de grande alcance. 

Do mesmo xeito se deben de potenciar as principais Rexións urbanas de Galicia entre as que se encontra 
Vigo, e reforzar o sistema policéntrico de cidades galegas, como base para a xeración de espazos 
desenvolvemento e innovación. 

Para restablecer o equilibrio entre as áreas urbanas e as áreas rurais, en especial a protección dos espazos 
abertos, intentouse respectar, na medida do posible, os corredores visuais e espazos libres, co fin de preservar 
a identidade da paisaxe. 
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Plan de Ordenación do Litoral de Galicia  

O Plan de Ordenación do Litoral de Galicia foi aprobado provisionalmente pola Orde do 30 de decembro de 
2010 da Consellaría de Medio, Territorio e Infraestruturas (DOG do 3 de Xaneiro de 2011). 

Os obxectivos do Plan encádranse dentro do marco lexislativo da Lei 6/2007, do 11 de maio, de Medidas 
urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia11/05/2007. 

O Plan de Ordenación do Litoral constitúe un instrumento de referencia no que se establecen e plasman os 
criterios e normas territoriais da Comunidade Autónoma, co obxectivo de harmonizar e compatibilizar o 
desenvolvemento sostible da zona do litoral, coa conservación e potenciación dos valores naturais, 
garantindo un usos sostible do litoral e o mantemento e mellora das súas condicións paisaxísticas e 
ambientais. 

O Plan de Ordenación do Litoral de Galicia ten natureza de Plan Territorial Integrado e está relacionado coas 
Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia. Polo tanto o citado plan debe atender ás determinacións 
que alí se establecen. 

O Plan ten como criterios básicos de ordenación con incidencia directa na calidade ambiental do territorio, 
entre outros os seguintes: 

Protección de ámbitos de interese natural que polo seu carácter ou dimensión non quedan incluídos no 
sistema de espazos naturais. 

Adecuación dos procesos de urbanización e ocupación do chan por actividades de distinto tipo en 
función da capacidade de acollida do territorio. 

Restricións de novas construcións en solo rústico. 

Apostar por un crecemento urbano e rural que responda aos requirimentos dun desenvolvemento 
equilibrado e sostible. 

Definición dun modelo territorial baseado no mantemento dos elementos identificativos do litoral de 
Galicia. 

Limitar os desenvolvementos froito de plans obsoletos que non se acomodan á normativa ambiental 
actualmente vixente, nin resultan compatibles coas esixencias de sostibilidade económica, ambiental e 
social, con especial incidencia nos desenvolvementos urbanísticos contidos nunha franxa de 500 metros 
dende a ribeira do mar. 

O Plan de Ordenación do Litoral establece graos de compatibilidade para aqueles plans parciais que non se 
desenvolvesen, como é o caso do Sector S-50-R Cabo Estai Norte, cuxo grao é o seguinte: 

Grao 2: as súas determinacións son adaptables coas do presente plan mediante a incorporación os 
criterios e normas recollidos no Anexo á Normativa. O cumprimento destes criterios e normas 
verificaranse no seo do procedemento establecido no artigo da citada Normativa. 

Na ficha de adaptación do Sector establécense os seguintes criterios a ter en conta: 

- Contención na ocupación do solo 

- Adaptación ao relevo. Adecuar o construído ao natural 

- Naturalización do tratamento da urbanización 

- Fomento da conectividade e permeabilidade 

- Adecuación dos espazos libres 

- Adecuación morfotipolóxica 
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- Consecución de nodos urbanos 

- Tratamento da fachada marítima 

- Posta en valor do fondo escénico da paisaxe litoral 

O Sector queda englobado nas seguintes áreas continuas que define o modelo territorial: 

- Protección ambiental:  

- Costeira: correspóndese coas areas que confornan os elementos mais singulares e 
representativos do escenario costeiro, incluíndo valores ambientais significativos que deben 
ser obxecto de conservación. 

- Mellora ambiental e paisaxística. Atinxe o territorio comprendido entre a costa e os primeiros eixes 
e especios que articula o modelo de organización tradicional, comprendendo deste xeito a paisaxe 
litoral próxima á costa. Engloba as chairas, as vertentes litorais e o espazo rural directamente 
asociado coa presenza do mar. 

- Ordenación litoral. Atinxe ás planicies costeiras, abas ou montes de transicion situacions tras a 
fronte litoral nas que, na mayoria de ocasións, podemos encontrar asentamentos ligados visulmente 
e/ou funcionalmente á paisaxe litoral. 

Na imaxe inferior móstranse as areas continuas do modelo terrotorial do ámbito do Sector. 

 
Fonte: Cartografia Aprobacion P 

 
 

 
Fonte: Cartografia Aprobacion Provisional do POL.   Elaboración propia 
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A ordenación do Sector deberase realizar tendo en conta os criterios establecidos no POL, partindo dunha 
adaptación á morfoloxía do terreo e coa tipoloxía urbana do ámbito. A permeabilidade e conectividade 
potenciouse reservando corredores de zonas verdes interconectados que engloban a canle existente, así como 
os itinerarios máis curtos de conexión terra-mar. Deste xeito deberan conservarse amplos corredores visuais, 
para o cal se avaliou igualmente a localización dos diferentes usos de forma que non se produzan 
apantallamentos. Os elementos naturais con valor ambiental do Sector (bosques de recolonización, 
vexetación costeira e bosques de ribeira) quedarán integrados na súa maior parte nas zonas verdes.  

Plan de Residuos de Galicia 
En xaneiro de 2011 produciuse a aprobación do novo Plan de Residuos de Galicia., cuxos obxectivos 
principais son;  

Fomento da recollida selectiva en orixe 

Potenciación das recollidas comerciais en orixe  

Potenciación do mercado da reciclaxe  

Implicación das persoas nas actuacións de xestión de residuos  

Garantir a complementariedade dos diferentes modelos existentes en desenvolver as infraestruturas 
necesarias para tratar os residuos xerados 

Garantir a calidade e transparencia da información 

O plan parcial deberá incorporar na súa normativa todas as medidas necesarias para garantir a consecución 
destes obxectivos 

 

En Vigo, Marzo de 2011. 

Faustino Mena Mur  Leopoldo Arnaiz Eguren 
Arquitecto  Arquitecto Urbanista 
NORAI ARNAIZ Consultores, S.L. 
Noroeste de Arquitectura e Ingeniería, S.L.  

 Claudio Pérez López 
 Licenciado en Ciencias Ambientais 
 Arnaiz Consultores, S.L. 
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ANEXOS
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Anexos
Anexo I.- Cartografía 

I.A.1 Situación y emprazamento 

I.A.2 Ortofoto 

I.A.3 Espazos Protexidos 
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Anexo II.- Informe da Autoridade Portuaria de Vigo






