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RESOLUCIÓN DA SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL POLA QUE 
SE APROBA O DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA A AVALIACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉXICA DO PLAN PARCIAL DO SECTOR S-50-R CABO ESTAI NORTE NO CONCELLO 
DE VIGO. 

CLAVE: 2011AAE1205 

Na actualidade estase a tramitar o Plan parcial (PP) do sector S-50-R Cabo Estai Norte, no Concello de 

Vigo. O sector de solo urbanizable delimitado atópase recollido no Plan xeral de ordenación municipal 

(PXOM) de Vigo, que conta con aprobación definitiva parcial condicionada de data 16 de maio de 2008, 

publicada no DOG de 3 de xuño de 2008 e no BOP do 10 de xullo de 2008. A súa normativa foi publicada 

no BOP do 6 de agosto de 2008. A Orde de aprobación definitiva do PXOM de Vigo data do 13 de xullo de 

2009. 

Tal e como estipula o artigo 5.d. da Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de 

ordenación do territorio e do litoral de Galicia, os plans parciais serán obxecto da avaliación ambiental 

estratéxica (AAE) prevista na Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados 

plans e programas no ambiente, cando así o decida o órgano ambiental de forma motivada e pública.  

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 AAE. A tal fin, recíbese nesta Secretaría Xeral, 

con data de 28 de marzo de 2011, o documento de inicio, de conformidade co artigo 86.1g. da LOUG. 

Por Decisión do 11 de maio de 2011, sobre a base dos criterios do anexo II da Lei 9/2006, determinouse a 

necesidade de sometemento do Plan parcial ao procedemento de avaliación ambiental previsto no artigo 7 

da Lei 9/2006 ao concluírse que dito Plan podía ter efectos significativos sobre o ambiente. 

O artigo 84.5 da LOUG, de conformidade co artigo 9 da Lei 9/2006, indica que o órgano ambiental 

comunicará ao órgano promotor mediante un documento de referencia (DR) a amplitude, nivel de detalle e 

grao de especificación do informe de sustentabilidade ambiental, incluíndo ademais os criterios ambientais 

estratéxicos, indicadores dos obxectivos ambientais e principios de sustentabilidade aplicables en cada 

caso. Definiranse así mesmo as modalidades de información e consulta e identificaranse as 

Administracións públicas afectadas e o público interesado. 

Á vista dos antecedentes e fundamentos de dereito, esta Secretaría Xeral resolve aprobar o Documento de 

referencia do Plan parcial, que se xunta. O detalle dos comentarios recibidos para a elaboración do mesmo 

figuran no anexo I. 

O que se comunica ao Concello de Vigo, para a súa consideración no proceso de planificación e se fai 

público mediante a súa inserción na web da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

Santiago de Compostela, 23 de maio de 2011 

O Secretario Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 

Asdo.: Justo de Benito Basanta
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DOCUMENTO DE REFERENCIA para a Avaliación ambiental 
estratéxica do Plan parcial do sector S-50-R Cabo Estai 

Norte no Concello de Vigo 
1. Metodoloxía  
O DR aprobado, guiará ao órgano promotor no proceso de Avaliación ambiental estratéxica (AAE) do 

Plan, tendo por obxecto garantir a integración dos criterios de sustentabilidade ambiental na toma de 

decisións do planeamento, previa á elaboración do correspondente Plan parcial e antes da súa 

aprobación. Para isto, determínanse no presente documento as variables e criterios de 

sustentabilidade que serán a base para a análise das alternativas propostas e a avaliación dos 

efectos da que finalmente sexa seleccionada. 

O estudo das posibles alternativas mediante a súa confrontación cos criterios establecidos para as 

variables ambientais, así como a selección da alternativa que finalmente se consolide como proposta 

definitiva de planeamento, plasmarase nun informe de sustentabilidade ambiental (en diante ISA), 

cuxa amplitude e nivel de detalle se determina neste DR e que deberá elaborarse conxuntamente coa 

elaboración do Plan. 

Estas variables e criterios serán obxectivados nunha serie de indicadores que facilitarán, por unha 

parte, a análise da sustentabilidade das propostas ata chegar á alternativa seleccionada, así como a 

identificación e seguimento dos seus posibles efectos. 

O Plan aprobado inicialmente, incluíndo as alternativas refugadas e as súas avaliacións, será 

sometido ao proceso de participación e consultas de acordo co establecido neste DR. O resultado 

do proceso recollerase nun informe no que se describa o procedemento seguido e se xustifique 

como se toman en consideración e se integran no Plan, as observacións, alegacións, e informes 

sectoriais recibidos. 

Realizadas as consultas, e con carácter previo á aprobación definitiva, remitirase ao órgano 

ambiental a seguinte documentación: 

• Certificación do órgano promotor cunha relación da documentación que presenta para 

a elaboración da Memoria ambiental. 

• Plan para aprobación definitiva do que forma parte o ISA (segundo a estrutura recollida no 

apartado 6). 

• Proposta de Memoria ambiental. 

• Informe de participación e consultas (segundo se recolle no apartado 8.3), que inclúa: 

− Certificación do órgano promotor coas datas do período de información pública, nº do DOG e 

relación dos diarios seleccionados para a difusión (incluídas datas de publicación). 



 
 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS San Lázaro s/n 

 Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 15781  Santiago de Compostela 

AAE/EP 
 

 
Documento de referencia para AAE do Plan parcial do sector S-50-R Cabo Estai Norte. Concello de Vigo. páxina 2 de 29
Clave: 2011AAE1205 
 

− Relación compulsada da solicitude tanto de informes sectoriais como das consultas 

establecidas neste DR (administracións públicas e público interesado) coas datas de 

solicitude, obtivesen ou non resposta. 

− Copia compulsada dos informes sectoriais recibidos e das alegacións (non será preciso en 

principio, achegar copia das alegacións formuladas por particulares). 

Con esta información, o órgano ambiental redactará nun prazo de 2 meses dende a súa recepción, a 

Memoria ambiental, a través da cal validará o procedemento de AAE, establecendo as 

determinacións finais que deban incorporarse á proposta do Plan que se aprobe definitivamente. 

Unha vez aprobado o Plan definitivamente, o órgano promotor cumprirá os requirimentos de 

publicidade establecidos no artigo 14 da Lei 9/2006, poñéndoo a disposición do órgano ambiental, 

das Administracións públicas consultadas e do público afectado, xunto coa documentación 

especificada no devandito artigo. 

Finalmente, o órgano promotor realizará un seguimento dos efectos na sustentabilidade da 

aplicación ou execución do Plan, no que o órgano ambiental participará. 

Pasos a seguir no procedemento de AAE recibido o DR 

Fase Obxectivos Accións Plásmase en: Organismo 
responsable 

Análise da alternativa cero e 
proposta doutras alternativas 

Versión preliminar 
do Plan 

Integración dos criterios de 
sustentabilidade 

Análise de 
alternativas e 
determinación de 
efectos na 
sustentabilidade 

Estudar as alternativas viables e 
confrontalas coas variables e criterios 
de sustentabilidade establecidos 

Selección da alternativa 

ISA 

Órgano 
promotor 

Aprobación inicial do Plan 

Realizar as consultas 
establecidas no DR 

Facilitar a participación do 
público interesado 

Participación e 
consultas* 

Fomentar a transparencia e a 
participación cidadá 

Considerar os resultados do 
proceso de participación e 
consultas 

Informe de 
participación e 
consultas 

Órgano 
promotor 

Analizar o proceso de AAE, o 
ISA e a súa calidade 

Avaliar o resultado das 
consultas e como se tomaron 
en consideración 

Validación do 
procedemento 
pola SXCAA 

Valorar a integración dos criterios de 
sustentabilidade na proposta de 
planeamento 

Analizar os efectos na 
sustentabilidade da 
aplicación do Plan 

Memoria ambiental SXCAA 

Proposta 
definitiva do 
planeamento 

Integrar os resultados da AAE 
Redactar a proposta do Plan 
cos condicionantes da 
Memoria ambiental 

Proposta do Plan 
para aprobación 
definitiva 

Órgano 
promotor 

Aprobación definitiva do Plan 

Publicidade 

Seguimento 

                                                      

* No caso de que as alegacións ou comentarios recibidos no período de consultas impliquen modificacións significativas da versión preliminar do planeamento, deberanse 
estudar os efectos da nova proposta na sustentabilidade e someter o novo documento a outro período de participación e consultas. 
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2. Obxectivos e análise da contorna 

2.1. Obxectivos 

O Plan parcial distingue obxectivos xerais e específicos. Os obxectivos xerais son os seguintes: 

 Definir a ordenación pormenorizada conforme aos parámetros urbanísticos definidos na 

ficha do sector de solo urbanizable S-50-R Cabo Estai Norte do PXOM 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.  

Os obxectivos específicos están referidos ás seguintes variables: 

 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 coa contorna.  

 Dotacións públicas: obtención de novos sistemas xerais completando os xa existentes na 

zona, con vista a diminuír as  carencias actuais. Así mesmo, proponse concentrar os novos 

equipamentos asociados con zonas verdes. Respecto á infraestrutura viaria, búscase 

mellorar a accesibilidade dos novos desenvolvementos residenciais e a súa conexión coa 

contorna.  

 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 lindeiras coas 

existentes na contorna 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 na súa contorna inmediata. 

2.2. Descrición da contorna 

O 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.  
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O Concello de Vigo conta con 297.124 habitantes (INE 2010), dos cales, 4.020 sitúanse na parroquia 

de Oia. 

O sector S-50-R, de solo urbanizable delimitado de uso residencial, presenta unha superficie de 

237.879 m2 (23,8 ha), un índice de edificabilidade bruta de 0,430 m2/ m2 e unha superficie total 

edificable de 102.288 m2, a desenvolver no primeiro cuadrienio por iniciativa privada. A estimación do 

número de vivendas é de 680 (aproximadamente un 30% unifamiliares e un 70% multifamiliares), 

destinándose o 50% da edificabilidade residencial a vivenda sometida a algún réxime de protección 

pública. Se ben o uso global característico é o residencial, destínase un 20% da edificabilidade total 

ao uso terciario comercial. 

 Este sector queda delimitado 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 irregular, cunha pendente descendente en dirección á costa, cunha altitude 

máxima de 52 m no vértice SE e a cota mínima de 12 m ao NO. 

Os elementos territoriais a destacar no ámbito da actuación son a mencionada estrada PO-325 

(Avenida Ricardo Mella), o Cabo Estai e a franxa costeira, visible dende a maior parte do ámbito. 

Dentro do ámbito, no saínte oeste do sector, atópase a servidume de protección do dominio público 

marítimo terrestre. 

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 

No interior do sector, hai que destacar a presenza dun radio faro de titularidade da Autoridade 

Portuaria de Vigo, dunha canle que nace no límite SE, atravesándoo en dirección NO, e dun hórreo, 

catalogado coa clave 01-1207 no Catálogo de Edificios, Bens e Elementos Protexidos do PXOM de 

Vigo, situado no camiño de Verdella. 
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Na contorna 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. 

Ao norte do sector, a unha distancia inferior a 1.000 m localízase o porto de Canido, de carácter 

pesqueiro, aínda que conta con club náutico, de  titularidade autonómica (Portos de Galicia).  

O ámbito do Plan 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 (eucaliptos e piñeiros), tamén existen pequenas manchas de vexetación 

autóctona. Asociados ás zonas húmidas hai freixos e salgueiros. Algunhas parcelas presentan 

edificacións illadas de tipoloxía unifamiliar (14 unidades). 

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. 

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. 

En canto aos servizos urbanísticos, o sector ten garantida a súa conexión directa a través das redes 

existentes (abastecemento de auga, saneamento, rede eléctrica) nos viarios lindeiros co ámbito. Así, 

a rede interna de saneamento do sector ten conexión para evacuar as augas residuais xeradas e ser 

depuradas na EDAR municipal. En canto á rede eléctrica, hai redes de media  tensión aérea paralela 

ao trazado da estrada PO-325 e na subida ao radio faro. 

Respecto ao risco de asolagamento, o Concello de Vigo está incluído na zona asolagable definida no 

Plan hidrolóxico de Galicia Costa (PHGC) como de prioridade media, “Ría de Vigo-Río Miñor”. 

3. Sustentabilidade do Plan 

3.1. Alternativas 

Unha vez descartadas as posibles alternativas en canto á situación, volume edificable e usos do solo, 

debido aos condicionantes impostos desde o planeamento xeral vixente, establécense 3 alternativas 

viables en canto á ordenación do sector, a “0”, “1” e “2”, sendo esta última a finalmente seleccionada. 

A “alternativa 0” implicaría non desenvolver urbanisticamente o sector clasificado como urbanizable 

de uso residencial no PXOM de Vigo, que programou o desenvolvemento dunha bolsa de solos  

urbanizables na contorna da actuación para promover a consolidación da trama periurbana e  permitir  
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a execución das infraestruturas viarias necesarias para mellorar a mobilidade da área metropolitana 

de Vigo, así como paliar o déficit de equipamentos existentes na zona.  

Na fase de redacción do PXOM elaborouse unha proposta de ordenación detallada que contiña xa 

algúns dos criterios en base aos cales se redactou a ficha de ordenación do sector, esta proposta é a 

“alternativa 1”.  

As zonas verdes concéntranse en torno á franxa de protección 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 concéntranse 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 Avenida 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. 

Na “alternativa 2”, a finalmente seleccionada, 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, 

ben conectada coa contorna a fin de xerar un nodo de centralidade urbana. As zonas residenciais 

mantéñense con dúas tipoloxías: unifamiliar e multifamiliar. 

3.2. Plans e programas en interacción co Plan 

Analizarase o marco normativo no que se encadra o ámbito do Plan parcial e integrarase a normativa 

de ámbito internacional, nacional, autonómico e local relativa á protección do ambiente. 

Ademais, xustificarase a súa compatibilidade ambiental coa planificación concorrente cuxo ámbito de 

aplicación sexa coincidente. Nesta liña, recoméndase ter en consideración as determinacións que lle 

son de aplicación do Plan de Ordenación do Litoral (POL), aprobado definitivamente polo Decreto 

20/2011, do 10 de febreiro, e das Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia, aprobadas 

definitivamente polo Decreto 19/2011, do 10 de febreiro de 2010. Neste sentido, realizarase unha 

análise que permita avaliar o grao de compatibilidade entre o Plan e as aliñacións ou concordancias 

estratéxicas, obxectivos e criterios das DOT, segundo a metodoloxía de análise da compatibilidade 

estratéxica (ACE), tal e como se especifica no aparto 6.1. do presente DR. 
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4. Variables, criterios e nivel de detalle do estudo para a 
sustentabilidade do Plan 

A continuación enuméranse as variables sobre as que o planeamento de desenvolvemento vai 

producir afeccións ou polas que se ve afectado, os criterios a aplicar sobre as variables cara a unha 

planificación sustentable, así como o nivel de detalle co que se deben analizar as implicacións dos 

criterios establecidos. 

 PAISAXE 

A zona de actuación enmárcase na chaira litoral do dominio do cabo Estai, que conforma a 

embocadura da ría de Vigo. Por mor desta situación litoral presenta valores paisaxísticos que é 

necesario preservar, polo que 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. 

Así, na tramitación do Plan teranse en consideración as determinacións do POL en canto á 

contención da ocupación do solo, á adaptación ao relevo, á naturalización da urbanización, ao 

fomento da conectividade e permeabilidade, á adecuación morfotipolóxica e dos espazos libres, ao 

tratamento da fachada marítima, á posta en valor do fondo escénico da paisaxe litoral, etc. 

Realizarase un estudo da paisaxe que deberá incluír unha análise da fraxilidade visual determinando 

a cunca visual na que é perceptible a intervención e os puntos onde poden concorrer un maior 

número de observadores do ámbito (vías de comunicación, núcleos de poboación, puntos singulares 

de observación, etc.). 

En relación coa necesidade de preservar, protexer e poñer en valor as compoñentes e elementos de 

interese paisaxístico, a proposta de intervención deberá preservar axeitadamente como elementos 

singulares da paisaxe, o litoral, a canle existente e a súa vexetación de ribeira, así como valorar a 

preservación das masas forestais autóctonas, debendo quedar os bosques de recolonización, 

vexetación costeira e bosques de ribeira integrados na súa maior parte nas zonas verdes. 

Criterio: Favorecer a integración paisaxística da proposta. Nivel de detalle: 

- Realizar un estudo paisaxístico previo dende as dúas dimensións da paisaxe: a paisaxe total ou global 

(síntese dos procesos) e a paisaxe visual (estética). 

- Identificar as zonas con fraxilidade paisaxística. 

- Preservar, protexer e poñer en valor as compoñentes e elementos de interese paisaxístico. 

- Contribuír á recuperación de compoñentes ou elementos que favorezan a calidade paisaxística. 

- Adaptar as actuacións e estruturas que propoña o Plan na paisaxe existente. 
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 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. 

O desenvolvemento deberá preservar a integridade funcional dos sistemas naturais, partindo do 

recoñecemento dos elementos e especies de interese que podan verse afectados polo Plan e 

adoptando as medidas necesarias para a integración da urbanización prevista no ámbito periurbano 

da cidade de Vigo onde se insire.  

A proposta deberá contribuír a favorecer a continuidade física e funcional dos sistemas naturais tanto 

dentro do ámbito como fóra del, integrando o concepto de conectividade ecolóxica no seu deseño e 

favorecendo a accesibilidade por parte da poboación. Deste xeito, a configuración dos espazos 

verdes deberá contar con unha estrutura coherente, establecendo continuidades coa contorna, 

potenciando a conectividade do ecosistema fluvial e favorecendo a conservación da vexetación 

natural existente no ámbito. 

Por outra banda, a elección de especies vexetais para a creación das zonas verdes atenderá a 

criterios bioxeográficos, promovendo a implantación de especies autóctonas, evitando en todo caso, a 

introdución de especies alóctonas ou invasoras, e tratarase de favorecer, na medida do posible, a 

configuración de espazos naturalizados. 

Criterio: Preservar a integridade funcional dos sistemas naturais. Nivel de detalle: 

- Identificar os espazos incluídos na Rede galega de espazos naturais protexidos, Rede Natura 2000 e 

Áreas protexidas por instrumentos internacionais presentes no ámbito, conforme ás categorías incluídas 

na Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade e a Lei 9/2001, do 21 de 

agosto, de conservación da natureza de Galicia. 

- Identificar e valorar as posibles afeccións do Plan sobre os hábitats naturais e as especies animais e 

vexetais de interese comunitario recollidos na Lei 42/2007, así como as especies de flora e de fauna 

incluídas no Catálogo de especies ameazadas de Galicia aprobado polo Decreto 88/2007, do 19 de abril, 

polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas. Así mesmo, terase en conta a existencia 

de outros elementos naturais ou formacións xeolóxicas, xeomorfolóxicas e edáficas que pola súa rareza, 

singularidade ou importancia científica, requiran algún tipo de protección e que deban ser integradas na 

proposta de ordenación do ámbito.  

- Protexer a vexetación de ribeira, as masas de frondosas autóctonas, humidais ou calquera outro espazo 

que polo seu valor natural e ecolóxico requira algún tipo de protección, así como calquera valor natural 

susceptible de ser preservado. 

- Establecer zonas de transición que sirvan de amortecemento ante posibles afeccións sobre os espazos 

máis vulnerables. 
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- Contribuír á continuidade física e funcional dos sistemas naturais tanto dentro do ámbito como fóra del. 

Criterio: Xestionar a funcionalidade propia dos recursos naturais. Nivel de detalle: 

- Potenciar a relación humana coa natureza mediante a restauración e posta en valor dos diferentes 

elementos naturais, patrimoniais, culturais e identitarios e o fomento da súa utilización de xeito compatible 

coas súas propias características e as da contorna inmediata na que se insiren. 

- Garantir o acceso para o uso e aproveitamento dos espazos naturais acorde coas súas características. 

- Promover a plantación de especies vexetais autóctonas, evitando a introdución de especies alóctonas ou 

invasoras. 

- Establecer ou prever actuacións de rexeneración de zonas degradadas ou alteradas e adaptar as 

actuacións e estruturas que propoña o planeamento na paisaxe existente. 

Criterio: Integrar o uso e xestión dos espazos naturais costeiros coa dinámica e o 

desenvolvemento do Concello. Nivel de detalle: 

- Conservar e rexenerar os sistemas naturais especiais do litoral. 

- Recuperar os ecosistemas costeiros naturais degradados. 

- Axeitar a intensidade dos usos á capacidade de acollida do sistema litoral. 

- Considerar a prevención fronte aos riscos de inundación, erosión, contaminación e alteracións debidas a 

temporais. 

 PATRIMONIO CULTURAL: 

O planeamento deberá favorecer a conservación dos elementos do patrimonio cultural que poidan 

verse afectados polo desenvolvemento, de acordo a normativa correspondente, debendo xustificar a 

súa compatibilidade. Así, a ordenación do sector deberá integrar o hórreo catalogado no PXOM de 

Vigo. 

Criterio: Preservar e valorizar os elementos patrimoniais. Nivel de detalle: 

- Identificar os elementos patrimoniais destacables: BIC, bens inventariados e bens catalogados no ámbito 

e na contorna do Plan atendendo á Lei 8/1995, de 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia e 

demais normativa de aplicación. 

- Preservar os elementos patrimoniais identificados e formular solucións para o seu legado na proposta de 

ordenación. 

- Promover a posta en valor dos enclaves de interese histórico, cultural, identitario, artístico, arquitectónico 

e arqueolóxico. 

 SOCIEDADE: 

A proposta terá en conta aqueles aspectos ligados á compoñente social, entre os que se inclúe a 

consideración da dinámica poboacional á hora de valorar as necesidades específicas de dotacións e 
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equipamentos na proposta, os novos desenvolvementos residenciais e programación da proposta, así 

como a creación de espazos libres e zonas verdes que favorezan a relación e a cohesión social da 

poboación. Ademais, teranse en conta os posibles riscos derivados do desenvolvemento urbanístico 

que poidan afectar ás poboacións próximas á actuación. 

No mesmo sentido fomentarase a participación pública no proceso de planificación, en aras de 

favorecer a aceptación do Plan e de evitar a conflitividade que poida xurdir dunha carencia 

informativa e deberanse deseñar as medidas necesarias que permitan informar á poboación sobre a 

futura actuación, para unha mellor compresión da dinámica e finalidade das actuacións e que axude a 

minimizar os posibles efectos derivados da creación do novo solo residencial. 

Criterio: Favorecer o equilibrio territorial e a cohesión social. Nivel de detalle: 

- Considerar aos cidadáns como principais actores e participantes da xestión urbana. 

- Garantir unha dotación de equipamentos e infraestruturas axeitada ás necesidades da poboación, 

garantindo o acceso aos mesmos. 

- Contribuír á relación entre os habitantes mediante a creación de espazos de encontro de calidade, ben 

comunicados e con diferentes tipoloxías, en función das características da poboación. 

- Garantir a accesibilidade física aos bens e servizos por parte de todos os colectivos, eliminando as 

barreiras arquitectónicas. 

Criterio: Contribuír a unha contorna saudable. Nivel de detalle: 

- Considerar o benestar dos habitantes á hora de emprazar as diferentes actuacións. 

- Promover a redución ante posibles situacións de risco de enfermidades, apostando por unha contorna 

saudable. 

Criterio: Fomentar a participación cidadá na toma de decisións no Concello. Nivel de detalle: 

- Favorecer a participación nos procesos de planificación urbanística e toma de decisións que máis afectan 

á cidadanía. 

 MEDIO URBANO: 

O planeamento deberá avaliar o papel do ámbito obxecto do Plan parcial no contexto municipal de 

cara a xustificar as actuacións propostas, de xeito que responda á configuración dun modelo urbano 

sustentable, coherente e funcional, que satisfaga as necesidades da poboación en canto a 

infraestruturas básicas e favoreza unhas axeitadas condicións de habitabilidade e atendendo ao uso 

residencial do sector. 

Prestarase especial atención ás características do ámbito, tales como a súa inserción topográfica na 

franxa costeira, morfoloxía viaria e parcelaria, tipoloxías arquitectónicas na contorna, elementos 

patrimoniais e paisaxe, así como a súa relación coa cidade de Vigo, de xeito que se favoreza a súa 

integración no medio. Atendendo ás características do ámbito a proposta deberá incidir na transición 
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entre a trama urbana e rural para evitar un continuo urbanizado no que os usos residenciais e as 

infraestruturas coexistan de xeito caótico en contacto directo cos usos rurais. 

Criterio: Mellorar a calidade de vida e a habitabilidade. Nivel de detalle: 

- Equilibrar a dispoñibilidade do espazo edificado e espazo público do ámbito. 

- Favorecer a consolidación do ámbito como un espazo urbano de calidade integrando as novas 

actuacións na contorna na que se asentan, fomentando a compactidade do tecido urbano. 

- Configurar unha rede de espazos libres continua, diversificada e de calidade, favorecendo a interacción 

das persoas coa natureza e unha conexión eficiente, minimizando as distancias e facilitando modos de 

transporte máis eficientes. 

- Establecer solucións que garantan o amortecemento das posibles afeccións das actuacións propostas 

con respecto as áreas residenciais existentes e as infraestruturas viarias.  

Criterio: Promover solucións integrais que minimicen os custes ambientais. Nivel de detalle: 

- Estudar os custes ambientais, sociais e económicos das actuacións no ámbito que garantan a súa 

integración na contorna, minimizando as afeccións negativas. 

 MOBILIDADE: 

Deberase abordar a variable mobilidade como un dos principios básicos na configuración urbana, 

tendo en conta as características do ámbito destinado á creación de vivendas no ámbito 

metropolitano da cidade de Vigo. 

Estudaranse as condicións de acceso ao sector, tendo en conta o tipo e volume de desprazamentos 

así como das infraestruturas existentes e previstas, de xeito que se estableza unha oferta de 

mobilidade acorde ás características de uso residencial, que favoreza a accesibilidade da poboación 

prestando atención a fórmulas de transporte sustentable (colectivo, en bicicleta, a pé, etc.), de xeito 

que contribúa a reducir os efectos negativos da xeración de desprazamentos.  

Criterio: Reducir as necesidades de mobilidade. Nivel de detalle: 

- Realizar unha análise das necesidades de mobilidade derivada das infraestruturas e dotacións 

proxectadas. 

- Optimizar a localización das alternativas de maneira que se de resposta aos obxectivos e á 

funcionalidade prevista, e se minimicen os desprazamentos. 

- Fomentar unha zonificación que favoreza a redución dos desprazamentos do tráfico no interior do ámbito. 

Criterio: Facilitar unha conectividade eficiente cara aos principais destinos. Nivel de detalle: 

- Integrar a alternativa seleccionada no sistema de mobilidade da contorna. 

- Fomentar unha zonificación que aumente a accesibilidade efectiva aos servizos e equipamentos. 

- Deseñar itinerarios axeitados á necesidade de desprazamento alternativo ao automóbil privado. 



 
 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS San Lázaro s/n 

 Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 15781  Santiago de Compostela 

AAE/EP 
 

 
Documento de referencia para AAE do Plan parcial do sector S-50-R Cabo Estai Norte. Concello de Vigo. páxina 12 de 29
Clave: 2011AAE1205 
 

- Favorecer a intermodalidade nos medios de transporte. 

- Mellorar a eficacia do transporte público terrestre considerando as súas necesidades de infraestruturas. 

 ENERXÍA: 

O planeamento urbanístico debe apostar pola busca dun modelo urbano máis autónomo e eficiente 

enerxéticamente, reducindo a súa contribución ao cambio climático. Neste sentido, terase en conta a 

mellora da eficiencia enerxética das edificacións e instalacións asociadas ao Plan parcial do sector. 

Ademais, deberase adecuar a planificación e o crecemento urbanístico aos recursos existentes e 

previstos, garantindo a viabilidade do subministro.  

Entre as cuestións a ter en conta na proposta, recoméndase a consideración do deseño de estruturas 

urbanas compatibles con sistemas centralizados de calefacción, a adopción de criterios de 

construción bioclimática e de utilización de enerxías renovables. 

No tocante ás zonas de servidume asociadas ao radio faro do cabo Estai, estarase ao disposto pola 

Autoridade portuaria competente na materia (Porto de Vigo). 

Criterio: Promover o aforro no consumo enerxético. Nivel de detalle: 

- Contribuír á redución da demanda global enerxética. 

- Considerar a implantación de infraestruturas e instalacións eficientes. 

- Fomentar a implantación de sistemas enerxéticos de baixo consumo, así como outras fórmulas de aforro 

enerxético nas instalacións e dependencias. 

- Considerar o aforro enerxético no deseño da proposta de ordenación do sector e no deseño das 

solucións de edificación propostas. 

Criterio: Fomentar o uso de recursos enerxéticos renovables. Nivel de detalle: 

- Valorar a posibilidade da obtención de enerxía mediante recursos renovables. 

 ATMOSFERA: 

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; polo que deberase estudar a necesidade de establecer medidas específicas que axuden a 

manter ou reducir as concentracións de contaminantes aos que está exposta a poboación como 

consecuencia do desenvolvemento residencial. Entre as posibles consideracións de cara a favorecer 

a integración da proposta, inclúese a creación de espazos de transición/absorción das emisións 

gasosas e sonoras con respecto ao sistema viario atendendo á súa proximidade a vivendas habitadas 

e a elección de sistemas de iluminación de baixa dispersión lumínica. 
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Criterio: Controlar as emisións contaminantes. Nivel de detalle: 

- Establecer mecanismos de cara á redución das emisións contaminantes á atmosfera (fisicoquímica, 

acústica, luminosa ou electromagnética) e buscar solucións que contribúan a minimizar os seus efectos 

sobre o medio e sobre a poboación.  

- Regular a implantación de actividades no ámbito da actuación emisoras de contaminantes. 

 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. 

Polo tanto, a proposta deberá fomentar o uso sustentable dos recursos hídricos que garanta a 

calidade dos ecosistemas e permita o futuro aproveitamento deste recurso, e se xustificará a eficacia 

e capacidade dos servizos de abastecemento e saneamento e a súa adaptación ás demandas do 

novo solo destinado a uso residencial, indicando a localización das instalacións e reserva de solo 

necesarias. Respecto ao abastecemento, deberase identificar e xustificar a orixe da auga coa que se 

vai abastecer o sector e o consumo previsto, indicando os datos de caudal, punto de toma e sistema 

de captación, baseado nun estudo das necesidades en función dos usos previstos no sector, 

promovendo a implantación de sistemas e mecanismos de aforro do recurso. En canto ao 

saneamento, buscaranse solucións de depuración de tipo separativo, adaptadas ás características do 

ámbito e indicarase o destino do vertido das augas residuais e os puntos de vertido, evitando en todo 

caso o deterioro da calidade do medio receptor. 

Por outra banda, a proposta deberá favorecer a preservación da rede fluvial, evitando actuacións que 

supoñan a súa alteración. Neste sentido, deberase xustificar a incidencia da actuación sobre a 

modificación das características do sistema fluvial así como no réxime de correntes e posibles 

afeccións como consecuencia da alteración da escorrentas naturais que comportaría o cambio de uso 

proposto. 

Así mesmo, considerarase a posibilidade de adoptar medidas de cara a minimizar os efectos 

negativos da urbanización dos terreos, entre as que se inclúe a utilización de pavimentos filtrantes e a 

interposición de espazos verdes ou sen pavimentar. 

Criterio: Garantir o funcionamento do ciclo hídrico en todas as súas fases e procesos. Nivel de 

detalle: 

- Estudar a capacidade e calidade dos recursos hídricos para abastecemento e saneamento. 

- Estudar as afeccións existentes sobre as fases do ciclo hídrico en canto a alteracións da drenaxe 

superficial do terreo, especialmente no réxime de avenidas, riscos de contaminación das augas 

superficiais e subterráneas, etc. 



 
 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS San Lázaro s/n 

 Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 15781  Santiago de Compostela 

AAE/EP 
 

 
Documento de referencia para AAE do Plan parcial do sector S-50-R Cabo Estai Norte. Concello de Vigo. páxina 14 de 29
Clave: 2011AAE1205 
 

- Considerar a permeabilidade das zonas antropizadas de xeito que se favoreza a dinámica propia do ciclo 

hídrico. 

- Xustificar calquera actuación nas zonas de policía nos cursos fluviais afectados polo planeamento do 

ámbito. 

- Favorecer a recuperación dos ecosistemas acuáticos e a súa integración no desenvolvemento 

urbanístico. 

Criterio: Garantir a viabilidade dos sistemas de abastecemento e saneamento en función das 

demandas estimadas. Nivel de detalle: 

- Estudar a utilización pública dos recursos hídricos. 

- Considerar a utilización do recurso segundo as unidades de bacía. 

- Calcular a capacidade do sistema de abastecemento previsto tendo en conta a variabilidade da demanda 

e dos recursos hídricos e considerando tanto o volume de auga bruta como a capacidade das 

infraestruturas e instalacións da rede.  

- Deseñar un sistema de saneamento separativo e de depuración con dimensións suficientes para as 

augas residuais acorde ás súas características e a súa orixe. 

- Establecer determinacións para reducir os riscos de contaminación das fontes de abastecemento. 

Criterio: Promover o aforro no consumo dos recursos hídricos. Nivel de detalle: 

- Establecer determinacións que posibiliten a redución no consumo de auga no sector e o seu uso 

sustentable, equilibrado e equitativo.  

- Apostar pola eficiencia das infraestruturas e instalacións de abastecemento e saneamento. 

 CICLO DE MATERIAIS: 

Estableceranse as medidas necesarias para garantir a axeitada xestión de residuos urbanos de 

acordo ao incremento de poboación neste ámbito e aos novos usos asociados, entre as que se 

incluirá a consideración das dotacións necesarias para recollida selectiva atendendo ás 

determinacións do Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia e á normativa de aplicación. 

Así mesmo, fomentarase a utilización de materiais reciclados e procesos construtivos que minimicen 

a xeración de residuos nas actuacións que se deriven da urbanización do sector.  

Criterio: Xestionar eficientemente os fluxos de materiais e residuos. Nivel de detalle: 

- Regular as actividades e procesos construtivos asociados ao desenvolvemento para minimizar o impacto 

do consumo dos materiais, e fomentar a reutilización e a reciclaxe. 

- Potenciar a reutilización, a reciclaxe e a valorización dos materiais. 

- Estimar a xeración de residuos segundo a súa tipoloxía. 

- Prever unha dotación adecuada de espazos para a recollida, o tratamento e a xestión de residuos. 
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- Garantir o incremento da capacidade de recollida e tratamento dos RU e de calquera outro tipo de 

residuos para a totalidade do sector. 

 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. 

Nas determinacións en canto a ordenación do sector, prestarase especial atención á capacidade de 

acollida do territorio ou á aptitude para a asimilación das posibles transformacións ligadas ao novo 

desenvolvemento destinado a uso residencial, atendendo ás posibles limitacións (como o risco de 

erosión, asolagamento, etc.), favorecendo a continuidade cos espazos lindeiros, a integración co 

sistema viario existente e a creación de zonas verdes integradas no territorio. En canto ao consumo 

de solo necesario para a actuación, consideraranse as previsións de calquera outro tipo de 

planeamento ou proxecto con repercusións no sector e o seu ámbito de influencia, como é o POL. 

Criterio: Minimizar o consumo de solo e racionalizar o seu uso. Nivel de detalle: 

- Actualizar a análise do estado do recurso solo, no tocante á distribución dos seus usos, o seu estado de 

conservación e a súa capacidade portante de cara á urbanización. 

- Definir e delimitar as necesidades ás que se debe dar resposta co desenvolvemento do sector de modo 

coherente coa dinámica socioeconómica da súa área de influencia. 

- Establecer os distintos usos nas zonas axeitadas para estes, de forma coherente coas características da 

contorna, tendo en conta a capacidade de acollida do medio para cada actividade. 

- Evitar a fragmentación do territorio e a formación de barreiras que produzan ruptura na continuidade dos 

distintos usos existentes no espazo urbano. 

- Salvagardar os espazos susceptibles de se ver afectados por riscos naturais e tecnolóxicos. 

- Promover actuacións que non modifiquen substancialmente a ocupación actual do solo non urbanizado e 

que supoñan un menor impacto ambiental (mínimos movementos topográficos, redución de superficies 

duras e impermeables fronte a zonas brandas que permitan a evapotranspiración e a infiltración, etc.). 

 EDIFICACIÓNS: 

O planeamento deberá conter un diagnóstico xustificado da necesidade de vivendas no horizonte 

temporal do Plan, axustado ás necesidades reais, tendo en conta os novos desenvolvementos que se 

están levando a cabo na súa contorna e no resto municipio de Vigo. Na proposta, deberase ter en 

conta, entre outras cuestións: a evolución recente do parque de vivendas (incluíndo as vivendas 

baleiras) e as tendencias na demanda; a dinámica demográfica, incluíndo as variacións estacionais 

de poboación e a evolución da estrutura familiar; as consecuencias derivadas da implantación de 

actividades produtivas ou de novas infraestruturas ou equipamentos con capacidade de dinamización 

socioeconómica; e a posición do ámbito no territorio do municipio de Vigo, así como a función que 

desempeña dentro do sistema territorial no que se integra. 
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No referente ás edificacións asociadas ao desenvolvemento residencial, así como ás dotacións e 

equipamentos asociados, tanto a súa ordenación como o seu deseño farase con criterios que 

promovan a sustentabilidade da proposta, favorecendo a redución das necesidades de consumo de 

recursos (solo, auga e enerxía). 

Criterio: Axustar o parque potencial de edificacións a teito de planeamento á dinámica do 

Concello. Nivel de detalle: 

- Realizar unha previsión demográfica en función de aspectos cualitativos e cuantitativos que considere, 

ademais do número de habitantes actuais e futuros, un achegamento ás súas particularidades. 

- Valorar as necesidades asistenciais, sociais, educativas, de ocio e calquera outra necesidade destacable 

en función das características da poboación actual e futura e considerar as posibilidades no ámbito de 

influencia. 

Criterio: Minimizar as posibles afeccións das edificacións sobre a contorna. Nivel de detalle: 

- Minimizar os custes ambientais, sociais e económicos derivados da instauración de edificacións, tomando 

como referencia os mínimos correspondentes á tipoloxía de edificación máis eficiente. 

- Fomentar a implantación de criterios de sustentabilidade no deseño e construción de edificacións. 

5. Indicadores de sustentabilidade 

Co obxecto de avaliar a sustentabilidade e facilitar o seu seguimento, aportarase un cadro resumo 

cunha serie de indicadores que permitan comparar a realidade “antes” coa situación planificada.   

O ISA incorporará un cadro resumo que incluirá, como mínimo, os indicadores enunciados a 

continuación, ou a xustificación técnica precisa para non incluílos no plan de seguimento. Para 

completar a información sobre os indicadores pódense consultar as seguintes fontes: 

 Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible - Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 

(Coor.), 2008: Indicadores ambientais de Galicia 2007.1 

 European Environment Agency, 2005: “EEA core set of indicators – Guide”. Technical report No 1/2005. Office 

for Official Publications of the European Communities.2 

 Instituto Nacional de Estadística, 2009: “Desarrollo sostenible 2008: sistema de indicadores de la Estrategia 

de Desarrollo Sostenible de la UE”.3 

 Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2009: “Perfil Ambiental de España 2009: informe 

basado en indicadores”.4  

 Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2010: Banco público de indicadores ambientais.5  

 

                                                      

1 http://www.siam.medioambiente.xunta.es/siam/index_indicadores.jsp 
2 http://www.eea.europa.eu 
3 http://www.ine.es/prodyser/pubweb/desos/desos.htm 
4 

http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_contaminacion/indicadores_ambientales/perfil_ambiental_2009/ 
5 http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_contaminacion/indicadores_ambientales/banco_publico_ia/index.htm 
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NATUREZA E PAISAXE 
  

Superficie de zonas verdes 
Descrición: Contribución da proposta á creación de zonas verdes no municipio. 
Unidade de medida: % 
Fonte de datos: Concello 
Método de cálculo: (Superficie de zonas verdes no ámbito/Superficie zonas verdes do Concello) x 100 
Actualización: Revisión do planeamento 
  

Posta en valor dos recursos naturais 
Descrición: Avaliación da densidade de arborado no ámbito 
Unidade de medida: ud/m2 
Fonte de datos: Concello 
Método de cálculo: Número de especies de arborado / superficie total do ámbito 
Actualización: Anual 
  

Diversidade de especies arbóreas 

Descrición: Avaliación da calidade das zonas verdes e a diversidade de especies autóctonas no 
ámbito 

Unidade de medida: % 
Fonte de datos: Concello 

Método de cálculo: (Número de especies arbóreas autóctonas empregadas na revexetación / número total 
de especies arbóreas) x 100 

Actualización: Anual 
 

SOCIEDADE 
  

Evolución da poboación 

Descrición O número total de habitantes permite avaliar en termos xerais o efecto fixador de 
poboación pola creación de solo residencial 

Unidade de medida: Número total de habitantes no sector 
Método de cálculo: - 
Actualización: Anual 
  

Densidade de poboación no sector respecto da densidade media do solo urbano do Concello 

Descrición: 

Avaliación da evolución en termos de poboación do sector residencial respecto da 
densidade media de poboación en solo urbano do Concello. Permite medir aspectos 
como a calidade de vida ou servizos, que axudan a fixar poboación respecto doutros 
sectores da malla urbana 

Unidade de medida: hab./km2 

Método de cálculo: 
Unha vez calculada a densidade para o sector, haberá que contrastalo coa densidade 
media para o Concello respecto do total do seu solo urbano (incluídos os sectores de 
solo urbanizable desenvolvidos e executados) 

Actualización: Anual 
  
 

MEDIO URBANO  
  

Superficie de parques públicos e zonas verdes en relación ao número de habitantes 

Descrición: Permite avaliar a dispoñibilidade de espazos de socialización e ocio ao aire libre no 
ámbito 

Unidade de medida: m2/hab. 
Fonte de datos: Concello 
Método de cálculo: m2 zonas verdes/nº habitantes censados no ámbito 
Actualización: Revisión do planeamento 
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MEDIO URBANO  
  

Accesibilidade a servizos públicos (abundancia) 

Definición: Informa sobre o número de dotacionais totais (existentes e proxectados) no ámbito en 
relación ao número de habitantes 

Unidade de medida: Número de habitantes por tipo de equipamento no ámbito 
Fonte de datos: Concello 

Método de cálculo: 
Nº de habitantes totais / nº de instalacións dun determinado tipo de equipamento 
(sociocultural, sanitario, etc.). Nota: farase o cálculo para cada un dos tipos de 
equipamentos 

Actualización: Anual 
  

Vivenda de protección 
Descrición: Número de vivendas baixo algún réxime de protección. 
Unidade de medida: %  
Fonte de datos: Municipal. IGVS 
Método de cálculo: Número de vivendas baixo algún réxime de protección/ Nº total de vivendas 
Actualización: Anual 

 

MOBILIDADE 
  

Cobertura do transporte público  

Descrición: Avalía o acceso ao transporte público da poboación no ámbito de actuación. Defínese 
como a frecuencia diaria de servizo de transporte público a menos de 300 m 

Unidade de medida: Viaxes/día 
Fonte de datos: Concesionaria de transporte público municipal  
Método de cálculo: Análise das estatísticas de liñas de servizo de transporte público municipal 
Actualización: Anual 
  

Distribución de tipos de viario no ámbito  

Unidade de medida: 
Avalía a tipoloxía de infraestruturas viarias dentro do ámbito e das conexións ao mesmo. 
Defínese como a lonxitude de cada tipo de viario: zonas peonís, uso preferente peonil, 
carrís bici, carrís de transporte público segregado, zonas 20,30,50, etc. 

Unidade de medida: m ou Km 
Fonte de datos: Municipal 
Método de cálculo: Lonxitude dos distintos tipos de viario 
Actualización: Anual 
  
 

ENERXÍA 
  

Consumo total de enerxía en equipamentos municipais 

Descrición: Consumo anual de enerxía (electricidade, calefacción e auga quente) polos 
equipamentos municipais a implantar 

Unidade de medida: kWh/ ano 
Fonte de datos: Facturas de electricidade, calefacción e auga quente 
Método de cálculo: Consumo total de enerxía 
Actualización: Anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS San Lázaro s/n 

 Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 15781  Santiago de Compostela 

AAE/EP 
 

 
Documento de referencia para AAE do Plan parcial do sector S-50-R Cabo Estai Norte. Concello de Vigo. páxina 19 de 29
Clave: 2011AAE1205 
 

ENERXÍA 
  

Produción autónoma de enerxía en equipamentos  
Descrición Número de edificios ou equipamentos con produción autónoma de electricidade, auga 

quente ou calefacción, mediante sistemas de paneis solares térmicos ou fotovoltaicos, 
eólica, xeotérmica ou caldeiras de biomasa con subministro local 

Unidade de medida: Número de edificios ou equipamentos  
Fonte de datos: Municipal 
Método de cálculo: - 
Actualización: Anual 
  

Sistemas de iluminación de baixo consumo 

Descrición: Grao de implantación de sistemas de iluminación de baixo consumo en infraestruturas e 
equipamentos colectivos programados 

Unidade de medida: % 
Fonte de datos: Municipal 
Método de cálculo: Nº sistemas de iluminación de baixo consumo / Nº sistemas de iluminación totais 
Actualización: Anual 
 
 

ATMOSFERA 
  

Exposición da poboación á contaminación acústica 
Descrición Este indicador ofrece información sobre a porcentaxe de poboación afectada polo ruído 

diúrno segundo o índice de ruído Lden esixido pola Comisión Europea nos eixos viarios, 
ferroviarios e aeroportos. 

Unidade de medida: Núm. de persoas, e vivendas, hospitais e centros educativos. 

Fonte de datos: Mapas estratéxicos de ruído estatais (CEDEX), autonómicos (Dirección Xeral de 
Infraestruturas, CMATI). 

Método de cálculo: Núm. de persoas, vivendas, hospitais e centros educativos por intervalos de valores de 
Lden (ruído diúrno) 55,65,75 db 

Actualización: Cada cinco anos. 
  

Exposición da poboación á contaminación electromagnética 
Descrición Este indicador ofrece sobre a porcentaxe de poboación afectada pola proximidade de 

fontes de contaminación electromagnética. 
Unidade de medida: Nº habitantes 
Fonte de datos: Promotor 

Método de cálculo: 

Poboación residente dentro do radio de afección de fontes de contaminación 
electromagnética (instalacións de telecomunicacións, liñas eléctricas, subestacións 
eléctricas, redes WIMAX) emprazadas en solo urbano, urbanizable ou de núcleo rural. 
Considérase zona de afección a recomendación do Consello da Unión Europea de 
limitar a densidade de corrente eléctrica inducida a 2 mA/m2 en sitios onde poida 
permanecer un tempo prolongado e se calcula de forma teórica uns niveis de referencia  
para o campo electromagnético de 50 Hz: 5 kV/m para o campo eléctrico e 100 μT para 
o campo electromagnético (Fonte: Red Eléctrica Española). 

Actualización: Revisión do plan. 
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CICLO HÍDRICO 
  

Abastecemento de auga municipal 

Descrición: Avalía o incremento de abastecemento da rede municipal a consecuencia do subministro 
ao sector a desenvolver 

Unidade de medida: % 
Fonte de datos: Concello 

Método de cálculo: 

(Abastecemento do sector (m3*dia-1) / Abastecemento do Concello (m3*dia-1))x100 
O cálculo das necesidades de abastecemento terá en conta o consumo industrial, o 
terciario, o dos equipamentos, as perdas, así como o do rego das zonas verdes se non 
se executan medidas para a reutilización das augas pluviais. 

Actualización: Anual 
  

Saneamento de augas residuais 

Descrición: Avalía a repercusión do desenvolvemento do sector a través da rede municipal respecto  
da capacidade total de depuración das augas residuais do Concello 

Unidade de medida: % 
Fonte de datos: Concello 
Método de cálculo: saneamento do sector (m3*dia-1) x 100 / saneamento do Concello (m3*dia-1) 
Actualización: Anual 
  

Rede separativa 
Descrición: Existencia de rede separativa e % respecto ao total do saneamento do ámbito 
Unidade de medida: % 
Fonte de datos: Concello 
Método de cálculo: (Lonxitude rede separativa / lonxitude total da rede de saneamento) x 100 
Actualización: Anual 
  

Episodios de contaminación en masas de auga 

Descrición: Avaliación do efecto do desenvolvemento respecto da calidade das augas das masas de 
auga superficial  

Unidade de medida: Nº. 

Método de cálculo: 
Denuncias de particulares ou do Organismo competente en materia de saneamento 
(Augas de Galicia), relacionadas co desenvolvemento do sector ao respecto do estado 
da masa de auga superficial 

Actualización: Anual 
  

Sistemas urbanos de drenaxe sostible 

Descrición: 

Superficie de Sistemas Urbanos de Drenaxe Sostible (SUDS) existentes ou de nova 
creación. Inclúense neste tipo de instalacións os firmes filtrantes, pozos, gabias e 
depósitos de infiltración, drenaxes laterais de calzada, franxas filtrantes, humidais 
artificiais e depósitos e estanques de retención. 

Unidade de medida: m2 
Fonte de datos: Concello 
Método de cálculo: Superficie total de SUDS 
Actualización: Anual 
 
 

CICLO MATERIAIS 
  

Xeración de residuos urbanos (RU) 
Descrición: Cantidade de residuos urbanos producidos 
Unidade de medida: kg/ habitante 
Fonte de datos: Municipal. Empresa concesionaria do servizo 
Método de cálculo: Total anual RU recollidos/número habitantes 
Actualización: Anual 
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CICLO MATERIAIS 
  

Recollida selectiva de RU 

Descrición: 

Mide a eficacia da recollida selectiva. Calcula a porcentaxe entre a recollida selectiva 
neta (inclúe aquelas fraccións contabilizadas na recollida selectiva bruta descontando as 
cantidades de materiais considerados impropios en cada sistema de recollida) e a 
recollida selectiva bruta (cálculo incluíndo o total dos residuos recollidos)  

Unidade de medida: % 
Fonte de datos: Empresas recollida selectiva 
Método de cálculo: Residuos xerados-impropios/ residuos xerados  
Actualización: Anual 
  
 

SOLO 
  

Consumo de solo executado 

Descrición: Indicador do grao de consumo de solo real (executado) polo plan de desenvolvemento 
respecto da superficie total do Concello 

Unidade de medida: % 
Fonte de datos: Concello 
Método de cálculo: (Sup. do ámbito / Sup. do Concello) x 100 

Actualización: Cada vez que se revise o plan de desenvolvemento ou se execute outro plan 
concorrente 

  

Superficie impermeabilizada  

Descrición: 
Avalía a porcentaxe da superficie impermeabilizada respecto da superficie total. Trátase 
de identificar se existen desviacións na execución do proxecto respecto do previsto no 
Plan 

Unidade de medida: % 
Fonte dos datos: Concello 
Método de cálculo: (Sup. impermeabilizada / sup. total do sector) x 100 
Actualización: Trimestral, ata que remate de forma definitiva o desenvolvemento do sector  
  
Presión urbana 

Descrición: 
Relaciona o número total de habitantes que viven no sector coa súa extensión superficial. 
A presión demográfica está relacionada con outros indicadores como o consumo de solo, 
o consumo de auga e enerxía ou a produción de lixo 

Unidade de medida: Habitantes/km2 
Método de cálculo: Poboación total do ámbito/ superficie total  
Actualización: Anual 

6. Informe de sustentabilidade ambiental 

O ISA será parte integrante da documentación do Plan, tal e como establece o artigo 8.4 da Lei 

9/2006, debendo cumprir a condición de ser “accesible e intelixible para o público e as 

Administracións Públicas”, de contido sucinto, razoado e expresivo, sustentado en referencias 

sintéticas e claras ás partes concretas do Plan nas que pode atoparse a información e a análise máis 

detallada e complexa. O citado documento deberá ir firmado, indicando o nome, apelidos e titulacións 

dos autores. 

Será o documento que recolla a xustificación da alternativa que se consolide como proposta definitiva 

do Plan. Para elo, farase unha análise previa dos condicionantes, obxectivos e alternativas para o 
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futuro desenvolvemento do sector, identificando e caracterizando os efectos sobre o medio da 

alternativa escollida, establecendo as medidas preventivas, correctoras e de seguimento. 

6.1. Estrutura do ISA 

A estrutura e os aspectos que deberán integrar este documento serán os seguintes, en coherencia e 

desenvolvendo o establecido no anexo I da Lei 9/2006: 

1. Determinación do ámbito de influencia do planeamento. 

Determinarase o ámbito de influencia en función dos seus efectos previsibles. Neste ámbito 

xeral considerarase a área de estudo e poderá variar segundo a variable de sustentabilidade. 

2. Análise obxectiva da contorna. 

Realizarase unha descrición dos problemas e condicionantes ambientais, económicos e sociais 

da situación previa ao novo planeamento e a súa evolución previsible en ausencia do 

planeamento. 

Deberanse considerar, como mínimo, os seguintes aspectos: 

a) Análise obxectiva da situación actual que se pretende abordar co desenvolvemento do 

Plan, sinalando condicionantes ambientais, económicos e sociais da situación de partida no 

seu ámbito de influencia. 

b) Relación cos plans, programas e estratexias vixentes ou en proceso de elaboración ou 

revisión que poidan afectar ao planeamento, indicando a xerarquía e incidencia das 

principais medidas destes instrumentos. 

c) Identificación dos elementos estratéxicos do territorio en función das variables de 

sustentabilidade e caracterización da súa funcionalidade. 

3. Definición de obxectivos. 

Estableceranse os obxectivos xerais e específicos para manter ou potenciar a funcionalidade 

dos elementos estratéxicos identificados. 

Este apartado completarase cunha xustificación de como foron consideradas as variables de 

sustentabilidade na selección destes obxectivos. 

4. Análise das alternativas. 

Para acadar os obxectivos do planeamento poden existir múltiples opcións que se poden 

plasmar en diferentes alternativas. As alternativas máis viables deben ser definidas coa 

precisión necesaria para permitir a súa valoración, e ao mesmo tempo, deben ser o 

suficientemente sintéticas para facer operativo o proceso. 
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Estas alternativas propostas serán valoradas en base á integración dos criterios de 

sustentabilidade establecidos neste DR, facendo referencia ademais ás posibles dificultades 

(deficiencias técnicas ou falta de coñecementos e experiencia) á hora de recompilar a 

información requirida. 

Entre as alternativas viables deberase incluír a alternativa 0, máis que por considerala viable, 

tratarase de motivar a necesidade do planeamento ao respecto do propio escenario tendencial 

establecido polo marco urbanístico existente. 

As alternativas consideradas serán polo menos dúas, ademais da “0”. Finalmente, explicarase 

razoadamente a selección da alternativa proposta. 

5. Identificación e caracterización dos efectos sobre o medio. 

Identificaranse e analizaranse os posibles efectos estratéxicos (deben comprender os efectos 

secundarios, acumulativos, sinérxicos, a corto, medio e longo prazo, permanentes e temporais, 

positivos e negativos) da alternativa finalmente seleccionada sobre cada unha das variables de 

sustentabilidade establecidas neste documento. 

6. Deseño de medidas. 

Deseñaranse as medidas necesarias tendo en consideración a natureza dos efectos 

ambientais da alternativa seleccionada sobre as variables de sustentabilidade, xa sexa para 

potencialos (de ser positivos) ou para previlos, corrixilos ou compensalos (se fosen negativos). 

Neste sentido, ademais dos criterios ambientais establecidos no DR, poderíanse establecer os 

seguintes grupos de medidas: 

- Medidas ambientais xa reguladas na normativa sectorial vixente onde o Plan debe 

velar polo cumprimento estrito de dita normativa.  

- Medidas que deben recoller o Plan, na súa normativa, como requisitos e/ou 

especificacións concretas de garantía da integración de cuestións ambientais. Estas 

medidas tamén deberán aparecer nos plans e proxectos que posteriormente vaian a 

desenvolverse.  

- Medidas que se deben ter en conta durante as obras de urbanización dos 

desenvolvementos contemplados. 

7. Establecemento do plan de seguimento. 

Establecerase un plan de seguimento que permita coñecer a evolución das variables de 

sustentabilidade para, por unha parte, controlar os efectos producidos, e por outra, comprobar 

o cumprimento dos obxectivos xerais e específicos para cada variable propostos no novo 
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planeamento, para o que se establecerá un sistema de indicadores que permita a devandita 

avaliación. 

Estableceranse, na medida do posible, valores de referencia para os indicadores que permitan 

determinar a necesidade de aplicar as medidas de seguimento e mecanismos previstos para 

corrixir os efectos negativos producidos, así como identificar con prontitude outros efectos 

adversos non previstos, ou ben para reconducir o Plan no caso de que non se estivera a 

producir unha consecución dos seus obxectivos, podendo levar á súa modificación ou revisión. 

A proposta do plan de seguimento incluirá unha valoración económica, e deberá considerar a 

participación do órgano ambiental, establecendo a periodicidade coa que se realizarán os 

informes.  

8. Informe sobre a viabilidade económica. 

Incluirase un informe sobre a viabilidade económica das alternativas propostas e das medidas 

dirixidas a prever, minimizar ou paliar os efectos negativos e das de fomento dos positivos. 

9. Análise da coherencia. 

Analizarase a coherencia, por unha parte, entre a alternativa seleccionada e os obxectivos 

establecidos, e por outra, entre estes obxectivos e a análise de partida que identificou os 

elementos estratéxicos do territorio. Así mesmo, realizarase unha análise que permita avaliar o 

grao de compatibilidade entre o Plan e as aliñacións ou concordancias estratéxicas, obxectivos 

e criterios das DOT, segundo a metodoloxía de análise da compatibilidade estratéxica (ACE). 

10. Resumo non técnico. 

Incluirase un resumo non técnico da información solicitada nos apartados previos. 

7. Especificacións técnicas 

Toda a documentación, incluída a cartográfica, entregarase en formato impreso e dixital, cun grao 

de detalle tal que posibilite avaliar o cumprimento dos criterios de sustentabilidade establecidos. 

Respecto da información xeográfica, seguiranse as seguintes especificacións técnicas. 

A. Respecto da calidade dos datos xeográficos e do sistema xeodésico de referencia. 

Os datos xeográficos serán aportados en formatos compatibles con sistemas de información 

xeográfica (SIX). Se consideran datos de SIX a estes efectos os datos almacenados en formato SIX  

cunha referenciación xeográfica ligada a un sistema de referencia de coordenadas. 

Non se consideran datos SIX aqueles pegados ou almacenados en arquivos sen un sistema de 

referencia de coordenadas, como son as composicións de mapas (layouts) nalgún dos seguintes 

formatos: Postcript, JPEG, TIFF, PDF, EPS, WMF, PNG, ou calquera outro formato de imaxe dixital. 
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O sistema de proxección a empregar será o UTM (Universal Transversal Mercator), adoptándose 

como sistema de referencia xeodésico o sistema ETRS89 (European Terrestrial Reference System 

1989) ou ED50 (European Datum 1950). 

B. Respecto da resolución e xeneralización (escalas). 

A Resolución espacial da cartografía aportada virá definida pola Unidade Mínima Cartografiable 

(UMC). Esta UMC defínese como a extensión mínima espacial que formará unha unidade de 

cartografía ou tesela para o caso de entidades vectoriais poligonais, e o ancho mínimo para entidades 

vectoriais lineais. Adoptarase como escala de referencia a 1:5.000. 

 

Establécense excepcións para as seguintes unidades cartográficas relativas á cartografía de 

elementos relevantes. 

 

 

C. Ao respecto dos formatos para os conxuntos de datos espaciais. 

Os conxuntos de datos espaciais poderán ser datos vectoriais, raster, datos tabulares, ou bases de 

datos espaciais. 

Os datos en formato raster entregaranse preferentemente como bandas individuais, empregando o 

formato de arquivo Geographic Tag Image File Format (GeoTIFF) . En canto aos formatos vectoriais 

admitirase o ESRI shapefile (shp) e para datos tabulares Microsoft Access Database (mdb), DBASE 

(dbf) e ficheiros delimitados por comas (CSV). 

D. Ao respecto dos metadatos. 

Os datos xeográficos subministrados, deberán ir acompañados dos seus respectivos metadatos co fin 

de subministrar información sobre a data de creación, o autor, a escala de referencia, etc. 

Neste senso, os contidos de metadatos dos datos xeográficos axustaranse aos contidos do Núcleo 

Español de Metadatos do Consello Superior Xeográfico do Instituto Xeográfico Nacional6, e para 

cubrir a ficha de metadatos empregarase o editor de metadatos CatMDEdit7. 

O cumprimento destas pautas considerarase imprescindible para que a documentación do 

Plan que se remita á Secretaría Xeral se valore como completa. 

                                                      

6 www.idee.es/resources/recomendacionesCSG/NEM.pdf 
7 Descarga gratuíta na seguinte páxina web: http://catmdedit.sourceforge.net 
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8. Definición das modalidades de información e consulta 
e identificación das Administracións Públicas 
afectadas e público interesado 

O artigo 9.2 da Lei 9/2006 sinala que durante a determinación do alcance do ISA, o órgano ambiental 

deberá definir as modalidades de información e consulta, así como identificar ás Administracións 

Públicas afectadas e ao público interesado. 

Así pois, a fase de consultas sobre o documento de aprobación inicial do Plan, que incluirá o ISA, 

será realizada por parte do órgano promotor, como mínimo, ás Administracións Públicas afectadas e 

ao público interesado que se citan a continuación: 

8.1. Administracións Públicas 

1. Administración Xeral do Estado: 

− Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino:  

o Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, no tocante ás actuacións 

que afecten á protección, conservación e delimitación do dominio público marítimo-

terrestre dentro do Concello. 

− Ministerio de Fomento (Autoridade Portuaria de Vigo), respecto ás zonas de servidume 

asociadas ao radio faro de cabo Estai. 

− Calquera outro ministerio cando o planeamento afecte a bens ou intereses da súa 

titularidade ou cando a lexislación sectorial correspondente o esixa. 

2. Administración da Comunidade Autónoma de Galicia: 

− Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas: 

o Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental. Subdirección Xeral de 

Avaliación ambiental, en relación á calidade do ISA. 

o Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe, respecto da paisaxe e coherencia coas 

Directrices de ordenación do territorio. 

o Organismo Autónomo Augas de Galicia, no tocante á viabilidade dos sistemas de 

abastecemento e saneamento en función das demandas. 

− Consellería de Cultura e Turismo: 

o Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, acerca da conservación e protección do 

patrimonio cultural. 

− Consellería do Medio Rural: 

o Dirección Xeral de Conservación da Natureza, acerca dos espazos e especies 

protexidas, os espazos de interese natural e paisaxístico. 
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− Calquera outra Consellería cando a ordenación proposta afecte a bens ou intereses da 

súa titularidade ou cando a lexislación sectorial correspondente o esixa. 

3. Administración Local: 

− Deputación provincial de Pontevedra 

− Concellos limítrofes: Nigrán, Gondomar, Porriño, Mos e Redondela. 

8.2. Público interesado 

Considérase público interesado afectado pola aprobación do Plan parcial, de acordo co disposto no 

artigo 10.2 da Lei 9/2006: 

1. Toda persoa física ou xurídica na que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 31 

da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do 

procedemento administrativo común. 

2. As persoas xurídicas que cumpran os requisitos establecidos no artigo 10.2 b) da Lei 9/2006, 

entre outros: 

− Federación ecoloxista galega. 

− Asociación para a defensa ecolóxica de Galicia (ADEGA). 

− Asociación ecoloxista Verdegaia. 

− Asociación ecoloxista de Amigos da Terra. 

− Asociación de Desenvolvemento Rural -MAIV-Baixo Miño 

 

Esta fase de consultas e a posta a disposición do público do documento aprobado inicialmente, 

farase durante un prazo mínimo de dous meses (apartado 2 do artigo 85 da LOUG) para o seu 

exame e formulación de observacións. Será nominal para as Administracións públicas e o público 

interesado relacionado anteriormente e realizarase mediante inserción dos correspondentes 

anuncios, que se publicarán na forma que determine a lexislación reguladora do procedemento de 

aprobación do Plan, para calquera outra persoa física ou xurídica que puidese estar comprendida 

como público interesado, segundo a definición dada polo artigo 10.2 da Lei 9/2006. 

8.3. Informe de participación e consultas 

O órgano promotor responderá de xeito motivado ás observacións e alegacións que se formulen 

durante o período de información e consultas, incluídos os informes sectoriais recibidos, e elaborará 

un documento no que se describa o procedemento seguido e se xustifique como se tomaron en 

consideración.  

Esta descrición do procedemento incluirá: 

− As datas de publicación dos anuncios da exposición pública e o período no que se realizou. 
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− Relación dos informes sectoriais solicitados e das consultas (administracións públicas e público 

interesado) establecidas neste DR, obtivesen ou non resposta, indicando expresamente cales 

foron atendidas e cales non e o número total de alegacións, indicando cantas foron integradas na 

súa totalidade, cantas denegadas e cantas integradas parcialmente. 

− Copia dos informes sectoriais recibidos e das alegacións, non sendo necesario en principio, 

achegar copia das alegacións presentadas por particulares. 
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ANEXO I 

Resultado das consultas e da exposición pública do 
documento de inicio 

O documento de inicio do Plan parcial someteuse a consultas a todos os compoñentes do Consello 

Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible (ver Decreto 74/2006, do 30 de marzo, polo 

que se regula o Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible) e ao mesmo 

tempo inseriuse na páxina web da Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestruturas 

(http://aae.medioambiente.xunta.es) para que o público en xeral fixera comentarios que puideran 

axudar na redacción do presente DR acerca das variables ambientais que poden ser afectadas e os 

criterios de sustentabilidade aplicables a este Plan.  

Durante as consultas recibiuse resposta de Augas de Galicia.  

Todos os informes recibidos son remitidos xunto co presente DR ao Concello. 

Augas de Galicia: 

Segundo o informado por Augas de Galicia, o Plan deberá contemplar a información para poder 

avaliar os seus efectos sobre o medio hídrico respecto da identificación da rede fluvial, da 

dispoñibilidade de recursos hídricos, dos espazos naturais e zonas sensibles, mantemento dos 

obxectivos de calidade e ambientais no medio receptor e incidencia da actuación sobre o réxime de 

correntes. Así mesmo, informa sobre a normativa aplicable en relación á planificación e á xestión dos 

recursos hídricos.  

  


