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DECISIÓN DO 11 DE MAIO DE 2011, DA SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E 
AVALIACIÓN AMBIENTAL, SOBRE A NECESIDADE DE AVALIACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉXICA DO PLAN PARCIAL  DO SECTOR S-50-R CABO ESTAI NORTE. CONCELLO 
DE VIGO (PONTEVEDRA) 

CLAVE: 2011AAE1205 

Mediante escrito do 21 de marzo de 2011, con entrada na Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Infraestruturas número 3796, do 28 de marzo, o delegado da Área de Urbanismo e 

Vivenda do Concello de Vigo achegou o documento de inicio do Plan parcial do sector S-50-R 

Cabo Estai Norte do Plan xeral de ordenación municipal de Vigo. 

A Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de 

Galicia (LOUG), coa entrada en vigor da Lei 2/2010, do 25 de marzo, que a modifica, integra no 

procedemento de aprobación dos instrumentos de planeamento urbanístico a avaliación 

ambiental estratéxica (en diante, AAE) establecida pola Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre a 

avaliación dos efectos de determinados plans e programas no ambiente. 

O artigo 5 da Lei 6/2007, do 11 de maio de medidas urxentes en materia de ordenación do 

territorio e do litoral de Galicia, que indica os instrumentos de ordenación do territorio e de 

planeamento urbanístico que deben ser obxecto de avaliación ambiental estratéxica, determina 

ademais os casos nos que a dita avaliación depende dunha decisión previa do órgano ambiental. 

Esta decisión axustarase aos criterios establecidos no Anexo II da Lei 9/2006, do 28 de abril.   

1. Características do Plan

- Obxecto. Completar a trama urbana coa urbanización e a edificación deste solo 

urbanizable de uso residencial, mediante a súa ordenación detallada, segundo os 

parámetros definidos na ficha do sector. 

- Localización. Ao sur do Concello de Vigo, na parroquia de San Miguel de Oia, nas 

inmediacións do límite co Concello de Nigrán, á altura do cabo Estai e no eixo da estrada 

PO-325.  

- Superficie. 237.879 m² (23,8) ha. 

- Planeamento xeral do Concello. Plan xeral de ordenación municipal (PXOM) do 16 de 

maio de 2008. A anterior Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible da Consellería de 

Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible declarou a inviabilidade de sometemento do 

PXOM a Avaliación ambiental estratéxica o 28 de marzo de 2008. 

- Clasificación urbanística dos terreos. Solo urbanizable delimitado. 

- Edificabilidade. 0,430 m²/ m². 

- Superficie total edificable. 102.288 m². 
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- Estimación do número de vivendas. 680 vivendas (aproximadamente un 30% 

unifamiliares e un 70% multifamiliares). 

- Vías de comunicación: O sector está atravesado pola estrada PO-325, que enlaza Vigo 

con Nigrán e Baiona. Hai tamén unha tupida rede de viarios de acceso ás parcelas 

edificadas da contorna.  

- Servizos urbanísticos. O sector ten garantida a súa conexión directa a través das redes 

existentes (abastecemento de auga, saneamento, rede eléctrica) nos viarios lindantes co 

ámbito. 

2. Problemas ambientais significativos 

Un dos problemas ambientais máis importantes será o elevado consumo de solo que se leva a 

cabo co Plan, destacando as afeccións que supoñen a alteración das características naturais dos 

terreos delimitados, especialmente durante a fase de obras, sendo significativas as orixinadas 

polo movemento de terras, rozas, escavacións, o impacto visual das instalacións, etc. 

3. Características da área probablemente afectada 

O ámbito constitúe un reduto de terreo seminatural rodeado de zonas urbanizadas. O uso 

principal é o de cultivos e prados, que conviven con matogueiras naqueles predios nos que se 

abandonou o uso agrícola. Na parte oeste do sector desenvólvese o uso forestal, coa presenza 

dunha masa forestal de repoboación (eucaliptos e piñeiros). Asociado ás zonas húmidas hai 

freixos e salgueiros. Algunhas parcelas presentan edificacións illadas de tipoloxía unifamiliar (14 

unidades). 

A topografía é irregular cunha pendente descendente en dirección á costa, cunha altitude máxima 

sobre o nivel do mar de 52 m no vértice SE e de 12 m ao NO. 

Os elementos territoriais destacables no ámbito son a estrada PO-325, o cabo Estai e a franxa 

costeira. No interior do sector hai un radio faro de titularidade da Autoridade Portuaria de Vigo, un 

regueiro e un hórreo catalogado. 

A unha distancia menor de 1000 m localízase o porto de Canido. 

Espazos naturais

Non se insire dentro do ámbito, ningún espazo natural incluído na Rede galega de espazos 

naturais protexidos, Rede Natura 2000 ou Áreas protexidas por instrumentos internacionais, 

conforme ás categorías incluídas na Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da 

biodiversidade, e na Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza de Galicia. 
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Elementos singulares

Destaca a presenza de: 

• A estrada PO-325 (Avenida Ricardo Mella). 

• O radiofaro de cabo Estai, na marxe occidental da antedita estrada. 

• O cabo Estai. 

• A franxa costeira, visible dende a maior parte do sector. Dentro do ámbito, no saínte oeste do 

sector, atópase a protección do dominio público marítimo terrestre. 

• Un hórreo catalogado (identificado coa clave 01-1207 no Catálogo de Edificios, Bens e 

Elementos Protexidos do PXOM), situado no camiño de Verdella. 

• Un regueiro que nace no extremo SE e, tras un percorrido duns 600 m, atravesa o ámbito en 

dirección NO. 

• Na contorna, hai diversos elementos, principalmente de bens inmobles incluídos no  Catálogo 

de Edificios, Bens e Elementos Protexidos do PXOM con diferentes graos de protección. 

Igualmente ao norte, na punta Marosa, hai catalogado un xacemento arqueolóxico. 

• O sector queda englobado nas seguintes áreas continuas que define o Plan de ordenación do 

litoral (POL), aprobado definitivamente polo Decreto 20/2011 do 10 de febreiro de 2011 (DOG 

n.º 37 do 23 de febreiro de 2011): 

• Protección costeira 

• Mellora ambiental e paisaxística 

• Ordenación litoral 

4. Características dos efectos previsibles 

O desenvolvemento do Plan vai ter incidencia sobre o medio, caracterizándose como 

significativos en relación á súa probabilidade, duración, frecuencia, reversibilidade, acumulación, 

sinerxía, como fontes de risco para a saúde humana, magnitude e alcance espacial, e valor e 

vulnerabilidade da área afectada, os efectos ambientais sobre as seguintes variables: 

Consumo de solo. Producirase un impacto por ocupación e modificación do solo, onde se 

vai producir unha perda de solo cun uso principalmente agrícola e forestal ao destinarse a 

un futuro uso residencial. O efecto sobre o medio en canto a esta variable considérase de 

carácter negativo, permanente, e irreversible.  

Patrimonio. A inclusión no ámbito de elementos patrimoniais (hórreo catalogado polo 

PXOM de Vigo) condiciona o desenvolvemento do Plan ao criterio que ao respecto 

estableza a Dirección Xeral de Patrimonio.  
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Ciclo hídrico. Pola situación da canle que atravesa o sector, os efectos poden ser 

significativos sobre o ciclo hídrico durante a fase de obras das actuacións previstas. Non 

obstante, os maiores efectos poden producirse na fase de funcionamento da área 

residencial asociados á demanda de auga para o abastecemento e ao incremento de 

volume nas augas residuais. Os efectos estímanse negativos, de probabilidade baixa (por 

establecemento de medias de control e de seguimento), de duración temporal, e 

reversibles. 

Calidade do aire. Os efectos sobre a calidade do aire virán fundamentalmente asociados 

ás obras como consecuencia do transporte de terras e materiais e, na fase de 

explotación, fundamentalmente polo aumento do tráfico. Os efectos, de maneira global 

sobre esta variable poden caracterizarse como negativos, temporais e reversibles. 

Paisaxe. O desenvolvemento do sector prodúcese nunha zona densamente urbanizada 

polo que non vai xerar un impacto paisaxístico significativo. Non obstante, por mor da súa 

situación litoral presenta valores paisaxísticos que é necesario preservar polo que, na súa 

tramitación teranse en consideración as determinacións do POL, en canto á contención 

da ocupación do solo, a adaptación ao relevo, a naturalización da urbanización, o fomento 

da conectividade e permeabilidade, a posta en valor do fondo escénico da paisaxe litoral, 

etc. 

Natureza. A vexetación de interese que se pode ver afectada polo desenvolvemento do 

Plan está constituída por manchas illadas de vexetación de ribeira e de especies arbóreas 

autóctonas. Segundo o exposto no documento de inicio, a maior parte delas quedan 

integradas nas zonas verdes propostas, principalmente na banda da canle, polo que se 

garante a súa conservación. Deste xeito, reservando estas superficies para espazos 

verdes e coas medidas protectoras e correctoras establecidas durante as obras, 

mitigaranse os efectos sobre esta variable ambiental. 

En todo caso, os efectos expostos, permiten concluír que poden existir efectos significativos sobre 

o medio como consecuencia da aprobación do Plan. Os ditos efectos, serán avaliados 

pormenorizadamente a través do Informe de Sustentabilidade Ambiental, dentro do procedemento 

de Avaliación ambiental estratéxica. 

5. Período de exposición pública e consultas do Documento de inicio 

A documentación remitida polo Concello foi exposta durante un prazo de 20 días, a través da 

páxina web da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, consultándose ao 

mesmo tempo a todos os membros do Consello galego de medio ambiente e desenvolvemento 

sostible. Durante o dito prazo o Organismo Autónomo de Augas de Galicia remitiu un escrito coas 

seguintes observacións: 
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Augas de Galicia 

- Identificación da rede fluvial. Deberanse identificar todos os leitos e correntes naturais existentes no 

ámbito reflectindo na documentación gráfica e no texto das ordenanzas as zonas de protección 

debéndose respectar as zonas de servidume (5 m) e policía (100 m). 

Identificarase a previsión de paseos, praias fluviais, zonas de baño ou deportes náuticos que poidan 

producir unha incidencia negativa no medio. 

Neste caso, percorre o ámbito de actuación unha canle non codificada polo Plan hidrolóxico Galicia 

– Costa (PHGC). En todos os ríos sinalados, así como en calquera outro curso fluvial de menor 

entidade que discorra pola zona, será de aplicación a normativa e lexislación de augas, tendo plena 

vixencia as prescricións establecidas para o dominio público hidráulico. 

- Dispoñibilidade de recursos hídricos. Deberase xustificar a orixe da auga coa que se vai abastecer 

o incremento de consumo previsto na nova zona que se pretende desenvolver, indicando os datos 

de caudal, punto de toma e sistema de captación, así como o volume do incremento de consumo 

previsto, baseándose nun estudo das necesidades en función do destino do novo consumo. Neste 

sentido o PHGC establece nos seus artigos 2.6 e 2.8 unhas dotacións máximas en función do uso 

da auga que deben ser tidas sen conta. 

- Espazos naturais. O PHGC establece unha serie de espazos naturais que serán obxecto de 

especial protección. No ámbito de actuación non se atopa ningún espazo pertencente á Rede 

Natura 2000, nin ningún outro espazo catalogado polo PHGC. A existencia destes espazos remitiría 

ás prescricións dos artigos 2.74 ao 2.83 sobre protección, conservación e recuperación do recurso 

e da súa contorna. 

- Mantemento dos obxectivos de calidade e ambientais no medio receptor e zonas sensibles. 

Indicarase o sistema de saneamento que se propón, o destino do vertido das augas residuais e a 

súa posible afección sobre a calidade das augas do medio receptor.  

Sinálase a prohibición expresa de realizar calquera vertido, directo ou indirecto, fóra da rede de 

saneamento municipal (no caso de que exista), agás autorización expresa da administración 

hidráulica. 

Para o dimensionamento e deseño da rede de saneamento deberán seguirse as recomendacións 

propostas nas Instrucións técnicas para obras hidráulicas en Galicia. 

- Incidencia da actuación sobre o réxime de correntes. Haberá que xustificar a non incidencia das 

actuacións futuras no réxime de correntes, así como a non afección a terceiros como consecuencia 

da alteración das escorrentas. 

O concello de Vigo está incluído na zona asolagable definida no PHGC como de prioridade media 

“Ría de Vigo Río Minor”. Nestas zonas consideraranse as prescricións establecidas nos artigos 2.34 

ao 2.50 do PHGC sobre criterios sobre estudos, actuacións e obras para previr e evitar os danos 

debidos aos asolagamentos, enchentes ou outros fenómenos hidráulicos. 
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En todo caso, o escrito recibido será remitido ao órgano promotor do Plan para que o teña 

presente dentro da tramitación para a súa aprobación definitiva. 

Segundo o exposto, non se pode determinar a ausencia de problemas ambientais significativos. 

No mesmo sentido foi  particularmente tido en conta a aplicación do principio de cautela, 

concluíndo que o Plan parcial do sector S-50-R Cabo Estai Norte do Plan xeral de 
ordenación municipal de Vigo, pode ter efectos significativos sobre o ambiente, polo que debe 
someterse ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica, integrado co 
procedemento previsto para a súa tramitación, que se desenvolverá da seguinte forma: 

1. A Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, redactará o Documento de referencia 

(DR) e enviarao ao Concello de Vigo. No DR estableceranse a amplitude, nivel de detalle e 

grao de especificación do Informe de sostibilidade ambiental (ISA) que se debe elaborar, así 

como as modalidades, amplitude e prazos de información e consulta. 

2. O órgano promotor elaborará o ISA de acordo co disposto no artigo 8 da Lei 9/2006, e 

segundo os criterios contidos no DR, integrarao no Plan. 

3. O Plan, incluíndo o ISA, aprobarase inicialmente polo Concello e posteriormente será 

sometido a exposición pública e ás consultas nos prazos e modalidades establecidas no DR.  

4. Tras o período de consultas e participación pública, o órgano promotor incluirá no 

planeamento as modificacións pertinentes, e previamente á aprobación provisional ou á 

definitiva, cando aquela non sexa preceptiva, remitirá o Plan ao órgano ambiental. 

5. Á vista da documentación remitida polo Concello, o órgano ambiental elaborará a memoria 

ambiental, na que valorará a integración dos criterios de sustentabilidade ambiental, e 

manifestará o seu criterio sobre a avaliación ambiental estratéxica levada a cabo. 

6. O órgano promotor elaborará a proposta do Plan tomando en consideración o ISA, as 

alegacións formuladas nas consultas, e a memoria ambiental. 

7. Tras a aprobación definitiva, o órgano promotor dará ao Plan a publicidade prevista na 

lexislación urbanística, así como no artigo 14 da Lei 9/2006, e posteriormente realizará un 

seguimento dos efectos na sustentabilidade da execución do Plan (artigo 8 da Lei 6/2007). 

Santiago de Compostela, 11 de maio de 2011 

O Secretario Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 

Asdo.: Justo de Benito Basanta 




