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VI. ANUNCIOS

A) ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 

ANUNCIO do 5 de agosto de 2011, da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental, polo que se fai pública a Decisión do 4 de agosto de 2011 de non 
someter o Plan Especial de Reforma Interior do ámbito APR A-1-02 Canabido 
Zapateira, concello de Vigo, ao procedemento de avaliación ambiental estra-
téxica establecido na Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de 
determinados plans e programas no ambiente.

En cumprimento do disposto no artigo 4 da Lei 9/2006, do 28 de abril, de avaliación dos 
efectos de determinados plans e programas no ambiente, faise pública a decisión de non 
someter o Plan Especial de Reforma Interior do ámbito APR A-1-02 Canabido Zapateira, 
concello de Vigo, ao procedemento establecido no seu artigo 7.

Esta decisión pódese consultar na Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraes-
truturas, no seguinte enderezo da internet: http://aae.medioambiente.xunta.es/

Santiago de Compostela, 5 de agosto de 2011.

Justo de Benito Basanta 
Secretario xeral de Calidade e Avaliación Ambiental
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1. INTRODUCCIÓN 
 
A AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA 
 
O 30 de abril de 2006 entrou en vigor a Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de 
determinados plans e programas no medio ambiente (BOE 29/04/2006) que traspuxo a Directiva 
2001/42/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de xuño de 2001. 
 
A Avaliación Ambiental Estratéxica (en diante, AAE) é un instrumento de prevención para integrar os 
aspectos ambientais na toma de decisións de plans e programas públicos que poidan ter efectos 
significativos sobre o medio ambiente, ben directamente a través das súas propias determinacións, ben 
porque establezan o marco para a futura autorización de proxectos legalmente sometidos a avaliación de 
impacto ambiental. 
 
A Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de 
Galicia (DOG 16/05/2007), establece no seu artigo 5 que de conformidade co disposto nos artigos 3 e 4 da 
Lei 9/2006, será obxecto de AAE as modificacións de plans cando así o decida o órgano ambiental en 
cada caso. A decisión, que deberá ser motivada e pública, axustarase aos criterios establecidos no anexo 
II da Lei 9/2006, do 28 de abril. 
 
O artigo 3.3 – a, da referida Lei 9/2006 establece que se someterán a avaliación ambiental, cando se 
prevexa que podan ter efectos significativos no medio ambiente, os plans e programas que establezan o 
uso de zonas de reducido ámbito territorial. Neste suposto, o artigo 4 da mesma lei no punto 1 establece 
que será o órgano ambiental o que determinará se el plan deberá ser obxecto de avaliación ambiental. 
Para elo, consultarase previamente ó menos ás Administracións públicas afectadas ás que se refire o 
artigo 9. 
 
Documento de inicio: 
O proceso de AAE comeza coa elaboración dun Documento de inicio. 
Tal e como establece a Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio 
rural de Galicia, en redacción dada pola Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificación 
da LOUGA, redactarase un documento de inicio nos termos e condicións do artigo 86.1.g). 
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2. ANTECEDENTES 
 
Presentase o Documento de Inicio, por encargo da Xunta Xestora APR Canabido-Zapateira A-1-02; con 
domicilio Rúa Uruguay nº5 Baixo, 36201 Vigo; ós Arquitectos Rogelio Pérez Conde e Antonio de 
Cominges Carvallo, despois de haber presentado á Xerencia de Urbanismo a documentación necesaria 
para o inicio de actuacións do desarrollo do ámbito A-1-02 CANABIDO ZAPATEIRA. Contestado 
favorablemente e abrindo o concello o Expediente: 12805/411, Asunto: Avance figura planeamento, co 
Número de saida: 3197-2011. 
 
Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Vigo (en diante, P.X.O.M. do Concello de Vigo) 
(aprobado de forma definitiva e parcial por Orde da Conselleira de Política Territorial, Obras Públicas e 
Transportes de data de 16 de maio de 2008; prestándose mediante a Orde do Conselleiro de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestructuras de data de 13 de xullo de 2009 aprobación definitiva en relación co 
cumprimento da Orde precitada) recolle dentro dos Ámbitos de Planeamento Remitido relativos a solo 
urbano non consolidado coa clave A-1-02 o denominado como “Canabido Zapateria”. 
 
De conformidade ás previsións do art. 9.17.2.4 das Normas Urbanísticas do Concello de Vigo, “a iniciativa 
do planeamento poderá ser pública ou privada”; promovéndose neste senso polos propietarios en 
unanimidade como Xunta Gestora para o desenvolvemento de dito ámbito, para o que resulta necesario o 
desenvolvemento do Plan Especial de Reforma Interior do APR A1 02 Canabido Zapateira, tal como se 
deriva do art. 70 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio 
Rural de Galicia (en diante, LOUGA). 
 
Correspondendo o sometemento ó procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica de tales 
instrumentos urbanísticos, de conformidade ó determinado no art. 3 da Lei 9/2006, do 28 de abril, de 
Avaliación de efectos de determinados Plans e Programas no medio ambiente, art. 5.d) da Lei 6/2007, do 
11 de maio, de Medidas Urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia e art. 4.0.3 
das Normas Urbanísticas do P.X.O.M. do Concello de Vigo no que se sinala que “todo o planeamento de 
desenvolvemento derivado do PXOM de Vigo deberá someterse a avaliación ambiental estratéxica”; e a 
Secretaría Xeral de Calidade e Avalicación Ambiental corresponde a decisión acerca da necesariedade 
ou, en caso contrario, innecesariedade de continuar coa presente tramitación. 
 
 
3. OBXECTIVOS DO PLANEAMENTO   
 
O obxectivo do PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DO ÁMBITO DE SOLO URBANO NON 
CONSOLIDADO A-1-02 “CANABIDO ZAPATEIRA” é articular de conformidad ó ordeamento xurídico a 
ordeación deste ámbito de solo urbano non consolidado ubicado nunha zona do termo municipal de Vigo, 
para cubrir a demanda de edificacións residenciais, zonas verdes e equipamentos, nesta zona. 
 
A ordenación que se propón pretende dar resposta e consecuencia ás esixencias e obxectivos que se 
sinalan na ficha e que son os seguintes: 
  
Completar a trama urbana, no baleiro abranguido polo ambito respecto de tecidos consolidados e  
formalizados como son o fronte de Canido e o que resulta da ordencion recollida na API-52 ZAPATEIRA. 
 
Obter dotacions urbanísticas, tales como: 1.500m2 de Zona Verde, 600m2 de parcela para Equipamento, 
y 26 plazas de aparcamento público en superficie. 
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4. ÁMBITO TERRITORIAL 
 
Plan Especial de Reforma Interior do ámbito de solo urbano non consolidado desenvolveránse sobre a 
zona delimitada a este respecto no plano de “Ámbitos de planeamento remitido” do P.X.O.M. do Concello 
de Vigo.  
 
O Concello de Vigo, no que se asenta o ámbito obxecto de desenvolvemento, sitúase ó sur da provincia 
de Pontevedra, na ría do mesmo nome, limitando ó norte con Redondela, ó sur con Nigrán e Gondomar, ó 
leste con Mos e Porriño e ó oeste coa Ría do seu mesmo nome. 
 
O territorio vai dende o extremo norte na latitude 45°15' (Teis) ata o sur 45°9' (Zamáns), dende o oeste en 
Saiáns (8° 48' lonxitude W) (exceptuando as Illas Cíes que se atopan máis o oeste (8°54')) ata as 
parroquias de Cabral e Candeán no extremo leste (8°39' lonxitude W), en extensión de 110 km². 
Sendo unha das cidades máis relevantes da Comunidade Autónoma de Galicia, e tendo gran importancia 
no contexto socio-económico do país; gozando tamén de gran vinculación co área do Norte de Portugal. 
Conta con case 300.000 habitantes distribuidos en 17 parroquias. 
 
O viario estructurante a escala metropolitana está conformado pola AP-9, AG-57, A-55, Cinto Litoral, 
primeiro cinto entre Bouzas ata Zona Franca-Balaídos, segundo cinto de circunvalación e nova 
autoestrada entre Vigo e O Porriño; servindo tanto para o tráfico de paso como para aquel tráfico que 
dende os municipios lindeiros ou dende os corredores de interese xeral se relacione co municipio de Vigo. 
 
A superficie do ámbito do Plan Especial A-1-02 Canabido Zapateira, según a ficha do Plan Xeral de 
Ordenacion Municipal (P.X.O.M.) e de 12.329 m2, con todo e según recente medición, deu unha superficie 
de 12.095m2, sendo esta unha diferencia de 234m2, desaxuste que presenta menos do 2%.  
 
Encontrase delimitada polo norte pola vía ‘’Rúa do Arquitecto Gómez Román’’, polo sur a vía ‘’Av. Ricardo 
Mella’’ e por un grupo de vivendas, polo leste delimítano un grupo de vivendas e polo oeste está 
delimitado por un grupo de vivendas. 
Sendo a clasificación urbanística dos terreos que rodean a totalidade do ámbito  “solo urbano 
consolidado”.  
O ámbitode afección do PERI encontrase valeiro de edificación residencial, encóntrase como única 
edificación un galpón vinculado a unha vivenda unifamiliar colindante. 
 
A continuación preséntanse unhas imaxes nas que se encadra o ámbito do estudo no termo municipal de 
Vigo. 
 

 
Plano de situación do ámbito A-1-02 “CANABIDO ZAPATEIRA”   



ROGELIO PÉREZ  CONDE                                                                                                                               DOCUMENTO DE INICIO  
ANTONIO DE COMINGES CARVALLO                                                                                              A-1-02 ‘CANABIDO ZAPATEIRA’ 

 5

 

 
Plano de emplazamento do ambito A-1-02 “CANABIDO ZAPATEIRA”   
 
 
Como se pode observar o ámbito atópase rodeado de solo urban non consolidado. 
 
 
 
 
 
 
Reportaxe fotográfico do ámbito de estudio: 
 

                                    
V01 vista limite ambito con Rua Arqt. Gomez Roman                                   V02 vista frontal del ambito desde Rua Arqt. Gomez 
Roman 
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V03 vista desde Rua Arqt, Gomez Roman hacia el sur                                  V04 vista limite del ambito con Rua Olimpia Valencia 
 

                                    
V05 limite del ambito con Rua Olimpia Valencia                                          V06 galpon, unica edificación dentro del ambito 
 

                                            
V07 vista del ambito bajo gasolinera hacia oeste                                                   V08 vista del ambito bajo gasolinera hacia este 
 

                                            
V09 vista desde bajo gasolinera hacia Rua Gomez Roman                                   V10 vista limite ambito sur con gasolinera 
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V11 vista limite ambito sur                                                                                      V12 vista limite sur ambito 
 

 
V13 vista hacia el norte desde el sur cota mas elevada 
 
 
5. DIAGNÓSTICO DA SITUACIÓN ACTUAL  
 
5.1. RELEVO, PENDENTES. 
 
A topografía do concello é moi variada e chea de contrastes, presentando unha orografía complicada 
sobre todo nas zonas altas do interior, onde aparecen fortes pendentes como na Madroa ou en Candeán, 
parroquia asentada na vertente sur do monte Vixiador, ou o relevo arredor da aliñación dos cumios 
montañosos do Sur (Monte Alba, Monte Cepudo e Galiñeiro), que producen áreas de escarpadas 
pendentes. 
 
As zonas altas do interior poderíamos enmarcalas como unha grande unidade do relevo. 
Outra unidade do relevo son os vales, destacando o principal que é o Val do Fragoso, drenado polo río 
Lagares e que percorre o municipio en dirección norleste-suroeste, val moi disimétrico que na súa vertente 
norte está separado por unha dorsal que segue a mesma dirección do val e onde se localiza gran parte da 
cidade compacta. Xunto ó Val do Fragoso temos no territorio o Val de Zamáns e os Vales de Coruxo-Oia-
Saiáns e de Teis. A outra é o litoral. A Ría de Vigo e os seus rebordes montañosos constitúen unha 
unidade macroespacial, onde se poden definir unidades xeomorfolóxicas ben diferenciadas. 
 
As características fisiográficas do ámbito de estudo é a diferenza altitudinal que existe entre o limite Norte, 
de cota máis baixa, a 14,50 m. de altitude que se corresponde coa rúa do Arquitecto Gomez Roman e a 
zona sur, de máis altitude, onde se alcanza a cota de 26,66 m, o que significa que existe unha diferenza 
altitudinal de aproximadamente 12 m. entre ambas as partes sinaladas do ámbito do PERI, separadas 
aproximadamente por uns 175 metros, o que da unha pendente media do 6,85%. 
 
O eixo predominante do ámbito de afección do PERI “Canabido Zapateira” é Norte-Sur, coincidente coa 
pendente do área. 
 
5.2. CLIMATOLOXÍA 
 
O termo municipal de Vigo caracterízase por un clima mormo, con escasas xeadas, moderada amplitude 
térmica anual e diaria, suavidade das temperaturas, precipitacións elevadas e con certa seca estival. 
Podemos dicir que é un clima oceánico de transición ao mediterráneo. É xa que logo un clima privilexiado, 
común a Rías Baixas, tanto para o confort dos habitantes como para as especies vexetais que non ven 
apenas limitado o seu crecemento por mor do clima. 
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A orientación que presenta a Ría de Vigo, cunha dirección sudoeste-nordeste, facilita a entrada dos ventos 
de procedencia oceánica, traendo consigo importantes precipitacións e temperaturas suaves. 
As temperaturas medias anuais no conxunto dos tres observatorios oscilan entre os 14,80º C de Vigo e os 
11,10º C de Peinador. Os valores máis altos rexístranse nos meses de verán, xeralmente entre xullo e 
setembro, namentres que os máis baixos rexístranse nos meses de decembro e marzo. 
As precipitacións rexístranse durante todo o ano, sendo máis intensas nos meses de inverno e primavera 
e menos frecuentes nos meses de verán. A dinámica xeral presenta un descenso continuado das choivas 
dende xaneiro ata os meses do verán, sendo xullo e agosto os que teñen uns niveis máis baixos, para 
logo comezar a subir progresivamente ata o mes de decembro. 
A media de horas de sol é, segundo datos recollidos no centro meteorolóxico de Galicia, de 2.392 horas 
de sol ó ano. No referente a radiación solar, temos radiacións medias de 3,8 KWh/m2 media diaria anual 
(datos da estación de Peinador 1982-1991) que son datos nítidamente similares ós rexistrados na mesma 
latitude no mediterráneo. 
A precipitación media anual sitúase entre os 1.200 e 1.400 mm. 
A zona concreta da modificación non presenta un microclima diferenciado do seu entorno. 
 

 
Gráfica dos datos pluviométricos e temperatura 
 
 
5.3. REDE HIDROGRÁFICA  
 
5.3.1. Cursos Locais 
Dentro do ámbito de afección do PERI non existen cursos de agua superficiais nin continuos nin semi 
permanentes. 
 
5.3.2. Augas subterráneas 
As augas subterráneas, en xeral, utilízanse na súa maioría para o aprovisionamento de algunhas vivendas 
unifamiliares. En todo o territorio son moi comúns as minas e mananciais de carácter permanente. Estes 
mananciais, de distribución bastante dispersa, dan augas de calidade variable, potables e non potables. 
Ademais, os acuíferos dos que toman as súas augas son en moitos casos explotados polos veciños. 
 
5.3.3. Captacións e explotacións subterráneas 
Se ben en canto a captacións e explotación non existen en Galicia unha estatística de captacións de 
augas subterráneas para poder establecer cales son os seus usos reais, os seus tipos, características, 
calidade e deficiencias, no que sí existe consenso é na extensa contaminación bacteriolóxica das augas 
subterráneas en todos os concellos de Galicia; polo que é necesaria a protección da calidade das augas 
das fontes públicas. En moitos casos o problema de contaminación débese a un mal estado da captación  
 
(comunmente as captacións carecen dun selo que evite a entrada de augas de bota), e, en xeral as 
captacións familiares non respectan as distancias mínimas ás fosas sépticas, o que facilita a 
contaminación das augas subterráneas coas augas residuais. 
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5.3.4. Incidencia do Plan Hidrolóxico de Galicia-Costa (PHGC). 
 
Segundo o Plan Hidrolóxico de Galicia-Costa (PHGC) aprobado polo Real Decreto 103/2003 do 24 de 
xaneiro, no Concello de Vigo existe unha zona con risco medio de asolagamento denominada como “Ría 
de Vigo-Rio Miñor”. Actualmente estanse desenvolvendo estudos que permitirán identificar máis 
concretamente estas zonas. 
 
A superficie do terreo que integra o ámbito de actuación ten unha pendente prácticamente uniforme e 
continua hacia o mar, o que fai que non sexa posible o estancamento das augas, e si posibilita a 
escorrentía directa ó mar a través da rúa perpendicular que comunica as rúas Arquitecto Antonio 
Cominges e Arquitecto Gómez Román. No Plan Especial de Proteccion Civil ante o risco de inundacións 
en Galicia, publicado por resolución do 13 de marzo do 2002 da Dirección Xeral de interior e Proteccion 
Civil, o ámbito e o seu entorno amplio non está considerado como zona de risco. 
 
A continuación móstranse planos referentes a hidroloxía que afectan ó ambito de estudio:  
 

 
Mapa 11 ‘’Cuncas hidrográficas. A zona de estudio sitúase na cunca litoral. 
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Plano de risco de enchentas (Augas de Galicia) 
 
 
5.4. XEOLOXÍA 
Os dous elementos definitorios da estrutura xeomorfolóxica son a xeoloxía e a tectónica. 
Por unha banda, a xeoloxía con dúas litoloxías clave: os afloramentos graníticos e os gneis de diferentes 
idades e natureza, que no seu conxunto presentan unha disposición en bandas en dirección norte sureste 
por outra banda o outro elemento definitorio da estrutura é a tectónica. A Galicia meridional costeira está 
dentro nunha dirección tectónica dominante de suroeste a noreste ligada en último termo á oroxénese 
alpina, que nos seus últimos impulsos reabriu fracturas polas que afundiu un gran bloque litoral que 
seguidamente o mar invadiu esta depresión en forma de funil (ó final da Era Terciaria). O nivel do mar 
chegou a súa cota actual no pasado xeolóxico recente ó afundiren os xeos da última glaciación (entre 
12.000 e 5.000 anos). 
Así, os dous grandes elementos xeomorfolóxicos para entender a configuración do sector meridional das 
Rías Baixas son o eixo suroeste-noreste que favorece a apertura da Ría de Vigo e un eixo norte-sur que 
propicia a depresión meridiana dende Pontevedra ata Tui. E todo este gran sistema de fallas está 
asociado a outras fallas de menor importancia e oblicuas ás primeiras, que fan que exista sucesión de 
zonas elevadas e deprimidas sobre as que incidiu a erosión de maneira diferencial segundo o tipo de 
substrato rochoso e o drenaxe dos cursos fluviais. 
No concello diferéncianse claramente dous ámbitos, o oriental co dominio case absoluto de rochas 
metamórficas e o occidental coa presenza de rochas graníticas. 
As rochas metamórficas sitúanse, en case toda a zona oriental, chegando prácticamente ata Bouzas, 
entrando outra franxa en Alcabre e Samil no tramo de costa dende Punta Sobreira ata punta Priegue. 
Presentan unha distribución, que a grandes trazos, segue a franxas de dirección norte-sur, ocupando máis 
do 50% do termino municipal. Tamén temos paragneis e micaxistos que se caracterizan pola súa marcada 
esquistosidade, os gneises de biotita e os gneises de riebeckita que afloran nunha banda estreita e 
alongada dende A Guía ata o extremo sur do concello, na parte alta da ladeira setentrional do Galiñeiro, 
sendo esta rocha a responsable da súa abrupta forma de cresta de galo, causa do seu nome. 
As rochas ígneas ocupan a práctica totalidade da área occidental do municipio de Vigo, agás na costa. 
Presentándose granitos de dúas micas e granitos de biotita. Ademais aparecen rochas filonianas na área 
meridional do municipio desenvolvéndose a favor das fracturas. 
 
No que comprende ó ámbito de estudio, as rochas graníticas de duas micas predominantes teñen un 
papel preponderante, posto que o borde liroral está constituido por acantilados macizos rochosos, que son 
unha paisaxe moi significativa da costa. O solo está formado por terras pardas húmedas, con perfil A/(B)/C 
constitutivas de un solo clímax ós que converxen de maneira xeral a totalidade dos solos existentes, polo  
que ás formacións de tránsito son moi numerosas, sobre o que o proceso de antropización foi moi severo. 



ROGELIO PÉREZ  CONDE                                                                                                                               DOCUMENTO DE INICIO  
ANTONIO DE COMINGES CARVALLO                                                                                              A-1-02 ‘CANABIDO ZAPATEIRA’ 

 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano xeolóxico da Ría de Vigo. 
 
 
 
 

 
Mapa 8 ‘’Xeolóxico’’ 
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En canto á permeabilidade do terreo, predominan rochas igneas (granitos e granidioritas) e metamórficas 
(cuarcitas, esquistos e gneis). En todas estas rochas a permeabilidade está asociada á fisuración ou 
alteración da superficie. A recarga dos macizos graníticos realízase a través de fracturas e zonas de 
alteración. A descarga ten lugar en manantiais, regatos, lagos ou directamente en outros acuíferos. O nivel 
piezométrico segue a topografía ó tratarse de rochas de baixa permeabilidade. A resposta la recarga e 
bastante rápida, mentres que os descensos son máis graduais. Estas rochas igneas alteradas e moi 
abuntantes predominan en Galicia como ‘’xabre’’, o seu comportamento e moi similar á de unha rocha con 
porosidade granular. A permeabilidade de estes mantos de alteración, oscila entre 10-3 e 1 m/d. A 
alteración que non é uniforme dentro de un mesmo macizo disminua en profundidade, establecéndose 
diversos perfiles. O grado de alteración depende do tipo de rocha, existindo tamén unha correlación entre 
meteorización e situación topográfica, o que quere dicir unha maior permeabilidade nas zonas de val, 
como e o caso. 
 
 
5.5. VEXETACIÓN 
 
O Concello de Vigo, dende o punto de vista corolóxico atópase localizado na Rexión Bioxeográfica 
Eurosiberiana, Provincia Cántabro-Atlántica, Sector Galaico-Portugués, e Subsector Miñense. 
Actualmente, os arborados de piñeirais e eucaliptais son os protagonistas principais e destacados da 
paisaxe forestal e por tanto arbórea de Vigo, o mesmo ca paisaxe forestal dos concellos veciños, sendo 
moi escasos os bosques autóctonos, os cales se tratan de recuperar mediante reforestación. 
O arborado autóctono en Vigo atópase máis nas carballeiras de parques como a do Parque de A Guía, de 
Castrelos ou a de San Roque, que nas masas forestais da coroa de montes, onde predominan os piñeiros 
e eucaliptos. Aínda que nos últimos anos as labores das Comunidades de Montes camiñan na mellora da 
biodiversidade dos montes. Sen olvidar que tamén nas valgadas mais angostas atópanse restos de 
carballeiras mesturadas con arborado de ribeira, formando pequenas fragas como por exemplo na zona de 
Rego da Rega en Fragoselo (Coruxo -Vigo) e Chandebrito (Nigrán). 
 
Destacando como unidades de vexetación que se poden atopar no Concello de Vigo as seguintes: 
Carballeiras ou fragas: os escasísimos restos de fragas que quedan no Concello están conectados ós 
bosques riparios nos vales de certa pendente e atópanse en serio risco de desaparición por proxectos de 
urbanización, creación de novos viarios, talas, etc ... 
As repoboacións forestais: as especies principais nos montes de Vigo son: piñeirais, eucaliptais e masas 
mixtas. Outras repoboacións lévanse a cabo polas Comunidades de Montes cara a mellora da 
biodiversidade. O listado de especies é moi amplo destacando neste caso algunhas delas: castiñeiros 
“Castanea sativa”, carballos “Quercus robur”, carballo americano “Quercus rubra”, nogueiras, cerdeiras, 
etc. 
 
As matogueiras: A maioría dos matos aparecen pola intervención humana (queimas, cortas, pastoreo, 
abandono de campos de cultivo, etc). Destacan as toxeiras: toxo “Ulex europaeus” e breixos “Erica 
cinerea” e “Erica umbellata”. E xesteiras en cultivos e prados abandonados. 
Humidais: Destacan tres humidais no concello, todos de amplo interese natural: o humidal do Goberna, o 
do Vao e a Xunqueira do Lagares. 
Vexetación de dunas e praias:, a excepción das Illas Cíes, únicamente queda no Concello unha praia cun 
pequeno sistema dunar, a praia e dunas da Fontaíña, ao leste da praia do Bao, no lugar de Breadouro  
 
(Coruxo) onde sobrevive unha vexetación dunar grazas a un proxecto de recuperación e a un valado de 
protección no pequeno sistema dunar. Tamén destaca en Samil un piñeiral plantado nos anos 50 sobre o 
un cordón dunar máis alá da estrada, o que presenta un valor xeomorfolóxico ao se converter nunha duna 
fosilizada. 
Vexetación do litoral rochoso: nos tramos máis abruptos do litoral rochoso consérvase a característica 
vexetación de cantís 
A flora ornamental do concello: o concello de Vigo destaca polo gran número de árbores singulares 
existentes en todo o termo municipal. Nunha publicación do concello de Vigo catalóganse 226 especies 
máis 12 híbridos e un número total de exemplares que ascende a 4259. E isto é un número moi elevado, 
máxime se temos en conta os criterios de selección, que excluíron, salvo excepcións as plantas menores 
de 20 anos; sendo estas árbores singulares parte do patrimonio natural do territorio, debéndose evitar a 
perda destas árbores insustituibles. 
 
Respecto ó área de estudo, ó ámbito de afección do PERI sinálase que a superficie estaba adicada á 
agricultura, encontrándose actualmente como campo sen ningún tipo de cultivo. Non se atopan 
exemplares singulares ou especies protexidas.  
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5.6. FAUNA 
 
Vigo é unha das zonas de maior biodiversidade de Galicia en relación ca herpetofauna, como o proba que 
no seu territorio se encontran presentes un 78,57 % das especies de anfibios de Galicia, e un 54,17 % das 
especies de réptiles galegos. Tamén canta cunha variada representación de mamíferos (48.33% do total 
galego) e cunha abundante ornitofauna mariña. 
Como ecosistemas de gran importancia para a supervivencia da fauna, destacamos as Illas Cíes e as 
zonas húmidas como a Xunqueira do Lagares e o Humidal do Bao, todos os ríos e regatos, o mesmo que 
os montes, o espazo agrícola e os parques urbanos, xa que todos e cada un acubillan representantes da 
fauna galega. 
 
Respecto ó área de estudo, non cabe destacar a presenza de ningunha comunidade faunística ou especie 
de interese.  
 
 
5.7. USOS ACTUAIS DO SOLO 
 

 
Mapa 14 ‘’Usos e coberturas ‘’ 
 
Tomando como base o Estudo de Sostenibilidade Ambiental, Impacto Territorial e Paisaxístico (ESAITP) 
incluído no PXOM, resúmese que da totalidade do termo municipal (contabilizando As Illas Cíes), 
aproximadamente o 43,06% forma parte da Clase 1: zonas edificadas e minas (se soamente se analiza o 
territorio peninsular de Vigo), o 22,18% é solo agrícola, o 34,59% é solo forestal, o 1,5% son solos litorales 
e o 0,40% son zonas húmidas e auga. 
 
O ámbito de estudo encadráse dentro do primeiro grupo, concretamente e na súa maioría en 
‘’Urbanización agrícola difusa’’ (atopándose sen ningún tipo de cultivo), Clase 1, e dentro desta, nos 
subgrupos 12, 13 e 14. 
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5.8. PAISAXE 
 
A percepción da paisaxe entraña unha componente subxetiva, sen embargo a paisaxe entendida como 
expresión visual e espacial do medio pódese analizar obxetivamente. 
As prioridades visuais dos elementos do medio que conforman o territorio constituen a expresión plástica 
da paisaxe. 
O PXOM de Vigo realiza un análisis da paisaxe do municipio, identificando diversas unidades de paisaxe, 
como unidades territoriais nas que a paisaxe presenta unhas características homoxéneas na sua 
percepción e un certo grao de autonomía visual. 
 

 
Plano de situación da unidade paisaxistica 16 ‘’Costa de Saiáns Oia’’ 
 
A paisaxe da zona incúese na unidade de paisaxe 16 do PXOM ‘’Costa de Saiáns Oia’’, e establece unha 
evaluación da súa calidade visual intrínseca, atendendo a tres componentes: 
  

1.A singularidade, que fai referencia á existencia de elementos raros ou non habituais no lugar, 
pouco repetidos no ámbito. 
  

2.A diversidade, que comtempla a variedade de elementos e matices existentes na unidade. 
  

3.A naturalidade, variable moi importante para determinar a calidade paisaxística, onde se valoran 
prioritariamente os paraxes que conservan nun grao elevado a sua esencia natural, e dicir, aqueles nos 
que e menor a intervención humana no territorio. 
 
Estes parámetros resúmense nun cadro de calificación, no que observamos que o ámbito califícase con un 
valor de calidade medio.  
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Taboa 66  ‘’Valor da calidade paisaxística’’ 
 
A outra variable que se manexa en consideración coa paisaxe e a da súa fraxilidade, atendendo a 
posibilidade de que a intervención do home modifique a calidade visual da mesma, e a notoriedade da 
transformación. Así, canto mais fráxil, maior é a súa vulnerabilidade. 
A fraxilidade ten dous componentes: 

 
1.A intrínseca, derivada da ocupación do terreo, que considera os usos do solo, a vexetación e o 

relieve, nos seus componentes de pendiente, altitud e orientación. 
 
2.A extrínseca, que depende de que un punto sexa moi visible dende o exterior e por moita xente. 

Para valoralas é  necesario determinar os lugares de observación mais concurridos do municipio, calcular 
as cuncas visuais dende elas, e valorar cuantitativamente cantas inciden nese punto. 
 
Ambas variables refléxanse no ESAITP do PXOM nun cadro: 
 

 
Táboa 78 ‘’Valoración da calidade e fraxilidade da paisaxe’’ 
 
Esta táboa indícanos que a unidade da Costa de Saián Oia ten unha calidade media e unha fraxilidade 
media.  
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5.9. FIGURAS DE PROTECCIÓN 
 
En base á lei 9/2001, de 21 de agosto, de conservación da natureza, e tal e como se reflexa no PXOM, 
resúmese que non existe, dentro do ámbito de estudo, ningún espazo caracterizado como de alto valor 
ambiental ou que se considere como espazo de amortiguamento, clasificados como SRPEN no PXOM. 
Os outros dous espazos que presentan unha problemática singular dentro do concello son as Illas Cíes 
(incluídas no Parque Nacional Illas Atlánticas) e a Xunqueira do Lagares, ambas as dúas afastadas da 
zona de afección do PERI. 
 
 
5.10. PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
O patrimonio cultural de Galicia está constituido por tódolos bens de carácter material e inmaterial que, 
polo seu recoñecido valor propio, deben ser considerados como de interese relevante para a permanencia 
e identidade da cultura galega a través do tempo. 
Integran dito patrimonio os bens mobles e inmobles e inmateriais de interese artístico, histórico, 
arquitectónico, paleontolóxico, arqueolóxico, etnográfico, científico e técnico. Tamén forman parte do 
mesmo o patrimonio documental e bibliográfico, os xacementos e zonas arqueolóxicas, así como os sitios 
naturais, xardíns e parques que teñan valor artístico, histórico ou antropolóxico. 
 
No PERI do ámbito que nos ocupa ‘’Canabido Zapateira’’, non existe ningún elemento de Patrimonio 
Histórico, nin ningunha afección no ámbito por parte do patrimonio. 
 
 
5.11. DEMOGRAFÍA 
 
A cidade de Vigo foi, durante as últimas décadas, unha das ciudades europeas con maior crecemento 
poboacional. Con respecto a principios so século XX, a súa poboación multiplicouse por 13 e con respecto 
a mediados dese século, duplicouna. A maior parte da poboación se concentra na cidade, se ben as 
parroquias periféricas posúen tamén un importante continxente poboacional e unha elevada densidade de 
poboación. De feito, según o Instituto Nacional de Estadística, existen no municipio 15 núcleos de 
poboación que superan os 1.000 habitantes: Babio (1.214), Sáa (1.296), Penís (1.079), Fonte Escura 
(1.242), Pereiró (4.284), Ponte (1.564), Freixeiro (2.456), Mantelas (1.595), Salgueira (1.268), Bagunda 
(2.762), Bouciña (1.823), Barreiro (1.383), Ceboleira (2.989), Pardavila (4.128) e Garrida (1.245); sendo a 
poboación total no ano 2.008 a de 295.703 habitantes. 
A Parroquia San Miguel de Oya, onde se atopa o ámbito, según o INE no nomenclator de poboación, 
otorgalle unha poboación no ano 2.010 de 1.955 homes e 2.065 mulleres. 
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5.12. ACTIVIDADE ECONÓMICA 
 
Concello de Vigo caracterízase pola preponderancia dunha economía diversificada vencellada ó sector 
pesqueiro, á industria e ós servizos. Entre os motores da economía de Vigo está a industria 
automovilística, liderada por PSA Peugeot Citroën, que ten no municipio a súa primeira factoría en 
importancia de Europa. 
Asemade, son moi importantes a construcción naval e o sector pesqueiro en todas as súas vertentes, 
desde a industria extractiva, armadores, ata a comercial, coas súas lonxas de altura e de baixura, así 
como a industria conserveira, conxeladora e transformadora. 
O porto de Vigo é o primeiro porto comercializador de pescado para consumo humano do mundo, e os 
asteleiros da Ría son líderes da construcción naval privada española, por facturación e tonelaxe. Tamén 
destaca a extracción, transformación e comercialización de granito e outras pedras ornamentais en 
Porriño. 
O porto de Vigo conta con mais de 9 km. de muelles de atraque. Nel cabe citar a importancia do tráfico de 
mercancías, correspondendo os maiores tráficos a mercancías xerais, destacando o movemento en 
contenedores, o tráfico ro-ro de vehículos e a pedra natural. É ademáis o primeiro porto do mundo polo 
tonelaxe de pesca descargada. 
Unha infraestructura relevante na economía de Vigo é o aeroporto de Vigo situado ás aforas da cidade. 
Outras actividades económicas importantes en Vigo e comarca son: a industria química e farmacéutica, 
con factorías en Mos e Porriño; a industria textil; a industria editorial, da que Vigo é o primeiro referente en 
Galicia; a industria alimentaria; a fabricación de productos para a construcción; a fabricación de 
maquinaria industrial; a enxeñería naval e, en menor medida a industria aeronáutica. Concretamente, a 
porcentaxe de empregados por sectores sería: 
Ocupados no sector primario: 2,1% - Ocupados na industria: 23,9% 
Ocupados na construcción: 6,7% - Ocupados nos servizos: 67,4% 
Unha institución relevante dentro do desenvolvemento industrial de Vigo e a súa comarca é a Zona 
Franca, fundada en 1947 e que, na actualidade funciona como Axencia de Desenvolvemento Local, 
promovendo solo e infraestructuras de carácter eminentemente industrial e comercial en Vigo e comarca. 
A Universidade de Vigo desempeña un papel importante xunto ó sector privado no progreso tecnolóxico e, 
en consecuencia, no desenvolvemento económico de Vigo. 
Igualmente reseñable como motor da economía viguesa é a actividade ferial e congresual. O IFEVI 
(Instituto Feiral de Vigo) é promotor de feiras e congresos nas súas instalacións de Cotogrande. 
 
No que respecta ó ámbito de afección do PERI, a actividade comercial non existe, e ó non existir ningún 
tipo de cultivo, non existen explotacións agrárias. 
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5.13. INFRAESTRUTURAS 
 
5.13.1.Viarios locais 

En contacto co ámbito atopamos: 
_Rúa Arquitecto Gómez Román. Linda no límite norte. 
_Rúa Olimpia Valencia. Córtase no encontro co ámbito no lateral Este do mesmo. 

 
5.13.2. Portuarias 
 Encontramos o Porto de Canido, que posue carácter pesqueiro e un club náuticoque impulsa o 
deporte. 
 
5.13.3. Abastecemento 
 Hai redes de abastecemento polas vías colindantes coas que limita o ámbito. 
 
5.13.4. Saneamento 
 Existe rede de saneamento polas vías que limitan có sector. 
 
5.13.5. Rede eléctrica 
 As vías colindantes posuen rede eléctrica. Prevese a posible necesidade dun centro de 
transformación. 
 
5.14. MOBILIDADE 
 
No que respecta a cobertura do trasporte público que comunica esta zona co centro da cidade e outras 
parróquias de Vigo, ven dada polas seguintes rúas e lugares próximos, na rúa Arquitecto Gómez Román, 
con unha parada de autobus urban (línea 10 de Vitrasa) nas proximidades do contacto có ámbito, con 
unha frecuencia de unha hora.  
 
Pola rúa de Ricardo Mella circulan os autobuses urbans (dende e ata Saians) cada hora, e interurbanos 
que comunican Vigo con outros Axuntamentos limítrofes como Nigrán ou Baiona, pasando con un rango 
de media hora. O apeadero usado por estes autobuses localízase nas proximidades da gasolinera lindante 
có ámbito.  
 
O outro punto de parada a menos de 300 metros do ámbito, localízase nas inmediación da sucursal de 
NovaCaixa Galicia, na rúa Cesareo Vázquez, pasando a linea 11 de Vitrasa cunha frecuendia de media 
hora. 
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6. DESCRICIÓN XERAL DO PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DO ÁMBITO DE SOLO 
URBANO NON CONSOLIDADO A-1-02 CANABIDO ZAPATEIRA 
 
 
6.1. FUNCIÓN DO PLANEAMENTO, OBXECTIVOS, AVALIACION DO SEU DESENVOLVEMENTO 
PREVISIBLE 
 
Mediante o Plan Especial de Reforma Interior do ámbito de solo urbano non consolidado A-1-02 
“CANABIDO ZAPATEIRA”, o pretendido é articular de conformidade ó ordeamento xurídico a ordeación 
deste ámbito de solo urbano non consolidado ubicado nunha zona do termo municipal de Vigo. 
Os Plans Especiais desenvólvense de acordo coas disposicións establecidas no propio PXOM e na Lei 
9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. 
 
O Plan Especial de Reforma Interior do ámbito de solo urbano consolidado A-1-02 “CANABIDO 
ZAPATEIRA”, ten como finalidade a do desenvolvemento das operacións de reforma previstas no 
P.X.O.M. do Concello de Vigo, adecuándose de forma debida na estructura global da ordeación municipal, 
según a ficha que se adjunta no Anexo I. 
 
Como evaluacion do desenvolvemento previsible de este plan especial pódese reseñar o completar as 
previsións do Plan Xeral de Ordenacion Municipal (PXOM), en canto á consolidación do uso residencial do 
ámbito delimitado. A incidencia de este uso está expresamente prevista no PXOM, que o Plan Especial  
limítase a desenvolver, por canto se integra na actual trama urbana, co aproveitamento urbanístico 
coherente co entorno no que se inserta.  
 
 
6.2. MARCO NORMATIVO 
 
6.2.1. MEDIO E ORDENACIÓN DO TERRITORIO 
 
Marco nacional: 
 
Real Decreto Lexislativo 2/2008, do 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei do solo (BOE 
26/06/2008). 
Lei 26/2007, do 23 do outubro, de responsabilidade medioambiental (BOE 24/10/2007). Real Decreto 
2090/2008, do 22 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento parcial da Lei 
26/2007 (BOE 23/12/2008). 
Lei 27/2006, do 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación 
pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente (BOE 19/07/2006). 
Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio 
ambiente (BOE 29/04/2006). 
 
Marco autonómico: 
 
Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, na súa 
redacción actual derivada das modificacións introducidas pola Lei 15/2004, do 29 de decembro (DOG 
31/12/2004), a Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do 
litoral de Galicia, a Lei 6/2008, do 19 de xuño, de medidas urxentes en materia de vivenda e solo (DOG 
30/06/2008), e a Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes. 
Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de 
Galicia, e o Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e 
execución da Lei 8/1997 (DOG 29/02/2000). 
 
6.2.2. NATUREZA E PAISAXE 
 
Marco nacional: 
 
Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade (BOE 14/12/2007). 
Real Decreto 1421/2006, do 1 de decembro, polo que se modifica o Real Decreto 1997/1995, do 7 de 
decembro, polo que se establecen medidas para contribuir a garantir a biodiversidade mediante a 
conservación dos hábitats naturais e da flora e fauna silvestres (BOE 2/12/2006). 
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Marco autonómico: 
 
Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia (DOG 18/07/2008). 
Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados espazos como zonas de especial 
protección dos valores naturais (DOG 12/04/2004). 
Decreto 67/2007, do 22 de maio, polo que se regula o catálogo galego de árbores singulares (DOG 
17/04/2007). 
Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza (BOE 25/09/2001). 
 
6.2.3. RESIDUOS 
 
Marco nacional: 
 
Real Decreto 105/2008, do 1 de febreiro, polo que se regula a producción e xestión dos residuos de 
construcción e demolición BOE 13/02/2008). 
Lei 10/1998, do 21 de abril, de residuos (BOE 22/04/1998). 
 
Marco autonómico: 
 
Decreto 352/2002, do 5 de decembro, polo que se regula a producción dos residuos de construcción e 
demolición. 
Lei 10/1997, do 22 de agosto, de residuos sólidos urbanos de Galicia (DOG 18/09/1997). 
Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia (BOE 6/12/2008). 
 
6.2.4. ATMÓSFERA E CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Marco nacional: 
 
Lei 34/2007, do 15 de novembro, de calidade do aire e protección da atmósfera (BOE 16/11/2007). 
Real Decreto 1073/2002, do 18 de outubro, sobre avaliación e xestión da calidade do aire ambiente en 
relación co dióxido de xofre, dióxido de nitróxeno, partículas, chumbo, benceno e monóxido de carbono 
(BOE 30/10/2002). 
 
Marco autonómico: 
 
Lei 8/2002, do 18 de decembro, de protección do ambiente atmosférico de Galicia (BOE 21/01/2003). 
Real Decreto 1796/2003, do 26 de decembro, relativo ao ozono no aire ambiente (DOG 13/01/2004). 
 
6.2.5. CONTAMINACIÓN 
 
Marco nacional: 
Real Decreto 9/2005, do 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 (BOE 18/01/2005). 
Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación (BOE 2/07/2002), 
modificada pola Lei 1/2005, pola que se regula o réxime de comercio de dereitos de emisión de gases de 
efecto invernadoiro. 
 
6.2.6. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
 
Marco nacional: 
 
Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruido (BOE 18/11/2003). 
Real Decreto 1367/2007, do 19 de outubro, pola que se 
desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de novembro (BOE 23/10/2007). 
Real Decreto 1513/2005, do 16 de decembro, pola que se desenvolve a Lei 37/2003, no referente á 
avaliación e xestión do ruido ambiental (BOE 17/12/2005). 
 
Marco autonómico: 
 
Decreto 150/1999, do 7 de maio, polo que se aproba o regulamento de protección contra a contaminación 
acústica (DOG 27/05/1999). 

31 32 
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Lei 7/1997, do 11 de agosto, de protección contra a contaminación acústica (BOE 3/10/1997). 
 
6.2.7. CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 
 
Marco nacional: 
 
Real Decreto 1066/2001, do 28 de setembro, polo que se aproba o regulamento que establece as 
condicións de protección do dominio público radioeléctrico, restriccións ás emisións radioeléctricas e 
medidas de protección sanitaria frente a emisións radioeléctricas (BOE 29/09/2001). 
Lei 32/2003, do 3 de novembro, xeral de telecomunicacións (BOE 4/11/2003). 
 
6.2.8. PATRIMONIO 
 
Marco nacional: 
 
Lei 16/1985, do 25 de xuño, do patrimonio histórico español (BOE 28/06/1985). Real Decreto 111/1986, do 
10 de xaneiro, de desenvolvemento parcial da Lei 16/1985 (BOE 27/01/1986). 
 
Marco autonómico: 
 
Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia (BOE 1/ 12/1995). 
Decreto 232/2008, do 2 de outubro, sobre o Inventario xeral do patrimonio cultural de Galicia. 
 
6.2.9.CICLO HÍDRICO 
 
Marco nacional: 
 
Real Decreto 1514/2009, do 2 de outubro, polo que se regula a protección das augas subterráneas contra 
a contaminación e a deteriorzación (BOE 22/10/2009). 
Real Decreto Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de augas 
(BOE 24/07/2001). 
Real Decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o regulamento do dominio público hidraúlico 
que desenvolve os títulos preliminares I, IV, V, VI, VII e VIII do texto refundido da lei de augas, aprobado 
polo Real Decreto Lexislativo 1/2001. 
 
Marco autonómico: 
 
Lei 8/2001, do 2 de agosto, de protección da calidade das augas das rías de Galicia e de ordenación do 
servizo público de depuración de augas residuais urbanas (BOE 25/09/2001). 
 
 
6.3. ALCANCE E CONTIDO 
 
No P.E.R.I do ámbito de solo urbano consolidado A-1-02 “CANABIDO ZAPATEIRA” determinaránse as 
conexións cos sistema xerais, asignaránse os usos globais, edificabilidade, tipoloxía edificatoria, 
distribución, criterios estéticos, reservas de solo para dotacións urbanísticas e de vivienda sometida a 
algún réxime de protección pública de conformidade ós criterios fixados na ficha do ámbito debidamente 
rectificada. 
 

6.3.1. Melloras da propostas da ficha para esta superficie de solo. 
 
 1. Remate da trama urbana, incluindo o remate da Rua Olimpia Valencia 
 2. A obtención dun espazo libre, destinado a parque público cunha superficie de 1.500m2. 
 3. A obtención dunha parcela de 600 m2 destnada a construcción dunha edifciacion de uso 

 dotacional. 
 4. A creación de 26 plazas de aparcamento en superficie. 
 
Prevese a construción de unhas 36 vivendas para a totalidade do ámbito. 

33 
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Tal e como se expuso no apartado 6.1 relativo á función, obxetivos e avaliación do planeamento, os 
efectos do desenvolvemento do Plan especial incardinase como elemento estratéxico do territorio sen que 
altere a planificación sectorial e territorial, ó limitarse o desenvolvemento das previsión do PXOM dentro 
dos seus propios critérios estratéxicos e o seu entronque na propia área xa consolidada, recollida no seu 
estado actual no PXOM. 
 
6.4. DESCRICIÓN DE ALTERNATIVAS E CRITERIOS PARA A SÚA ANÁLISE 
 
Tal e como se sinala no apartado 1 do presente documento, e de conformidade ás previsións do art. 
9.17.2.4 das Normas Urbanísticas do Concello de Vigo, “a iniciativa do planeamento poderá ser pública ou 
privada”; promovéndose neste senso pola “Junta Gestora para o desarrollo do ambito CANABIDO 
ZAPATEIRA”, para o que resulta necesario o desenvolvemento do Plan Especial de Reforma Interior 
CANABIDO ZAPATEIRA, tal como se deriva do art. 70 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (en diante, LOUGA). 
 
Correspondendo o sometemento ó procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica de tales 
instrumentos urbanísticos, de conformidade ó determinado no art. 3 da Lei 9/2006, do 28 de abril, de 
Avaliación de efectos de determinados Plans e Programas no medio ambiente, art. 5.b) da Lei 6/2007, do 
11 de maio, de Medidas Urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia e art. 4.0.3 
das Normas Urbanísticas do P.X.O.M. do Concello de Vigo no que se sinala que “todo o planeamento de 
desenvolvemento derivado do PXOM de Vigo deberá someterse a avaliación ambiental estratéxica”. 
 
 
6.4.1.Alternativa CERO 
 
A alternativa Cero implica o non desenvolvemento urbanístico do Sector clasificado como solo urban non 
consolidado de A-1-02 “CANABIDO ZAPATEIRA”, o que implicaria no conseguir los objetivos de 
planeamiento y criterios de ordenacion que se fijan en el PXOM para esta superficie de suelo. 
 
É precisamente o PXOM o que establece a necesidade de complementar este pequeño ámbito do 
territorio mediante un Plan Especial, contendo as determinacións previstas no planeamento xeral. Por isto 
a motivación ven xustificada no propio Plan Xeral coa finalidade de completar a trama urbana xa 
consolidada. 
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6.4.2.Alternativa UN 
 
Trátase de organizar a área a través da continuidade da vía Oplimpia Valencia nunha forma de L invertida, 
rematándose nun fondo de saco. Esta vía de nova apertura, rompe ó ámbito en tres zonas de solo, aNorte, 
a Sur, a zona Oeste e a superficie de víal actual pertencente a Rúa Arquitecto Gómez Román á que se 
abren as vivendas.As edificacións residenciais vanse adosando en grupos de catro e cinco vivendas, de 
tal modo que non se creen pantallas de edificación de máis de 50m lineais, e si espacios de 
permeabilidade visual.Utilízase a zona verde para tamizar con arbolado o gran impacto da gasolinera, 
situada a uns 6m. por riba da cota superior do ámbito. Vinculase a esta zona verde, no seu vento suroeste 
a parcela de equipamento, potenciando de esta maneira ambas dotacións. 
Esta organización permite o escalonamento das edificacións, dotando de mellores condicións de 
habitabilidade a cada unha das tiras de vivenda establecidas. 
En definitiva, realizase unha proposta que intenta mellorar a zona mediante a aportación de organización e 
continuidade a vez que trata de producir o menor impacto posible. 
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6.4.3.Alternativa DOUS 

 
Poderíamos considerar unha alternativa de ordenación na que o vial de nova creación se iniciase na rúa 
Gómez Román, a cota mais baixa do ámbito, prolongándose con orientación sur dividiese o área en duas 
zonas, a Este e a Oste, rematándose en fondo de saco. 
A rúa Olimpia Valencia rematase en fondo de saco dando frente a un paquete de viviendas. 
A zona verde ubícase no sur do ámbito lindando coa gasolinera, creando unha zona de arbolado no seu 
linde, mitigando de esta maneira o seu impacto. 
A parcela de equipamento remata a fila oeste de viviendas no seu vento sur, lindando tamén coa zona 
verde. 
As líneas de edificación organizanse a ambos márxes do víal de nova apertura, orixinando fachadas de 
maior dimensión nesta alternativa, con unha mais potente presenza no entorno. 
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6.5. TIPO DE MEDIDAS INCLUIDAS NO PLANEAMENTO 
 
Contemplaránse todas as medidas que resulten necesarias ó obxecto da protección dos elementos 
existentes na zona. 
Incluiranse na normativa urbanística medidas preventivas e correctoras, tales como: 
 1.Na construcción de novas vías protexerase a capa vexetal adxacente á zona de explanación. 
 2.Estudaranse os efectos na paisaxe si se verifica a necesidade de constitución de noiros. 
 3.Medidas de integración paisaxística, na medida do posible, para as novas instalacións e 
infraestructuras propostas. 
 4.Medidas para fomentar as repoboacións foretais en solos lindantes á área de interese forestal ou 
ambiental afectadas polo planeamento. 
 5.Medidas encamiñadas á prevención de incendios. 
 6.Medidas preventivas e correctoraspara as fases de construcción dos viarios e intalacións. Neste 
senso, se incluirán medidas tales como respetar 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. 
 7.Directrices para o deseño e planificación dos espazos libres con especies autóctonas, na 
medida do posible. 
 
 
6.6. APROXIMACIÓN ÓS EFECTOS PREVISIBLES. DESARROLLO PREVISIBLE DO PERI 
 
Coa nova proposta do Plan Especial de REFORMA INTERIOR DO ÁMBITO DE SOLO URBANO NON 
CONSOLIDADO A-1-02 “CANABIDO ZAPATEIRA”, ámbito a desarrollar no primeiro cuatrienio de vixencia 
do PXOM según se especifica na ficha do ámbito, ó seu desarrollo mediante Xunta de Compensación 
previa aprobación do PERI e a que o 100% dos propietários están conformes co seu desarrollo e 
execución.  
Preténdese que as alteracións do relevo sexan mínimas, sen alteracións morfolóxicas do seu contorno e a 
adaptación das diferentes pezas de edificacións á morfoloxía actual do relevo, sen contemplar edificacións 
sobresaíntes, senon todas de baixa altura, e cun deseño totalmente integrado na área na que se sitúan. 
Polo tanto, os obxectivos deste epígrafe son a identificación e a avaliación de cada un dos efectos 
ambientais previsibles que pode xerar o desenvolvemento do Plan Especial de REFORMA INTERIOR DO 
ÁMBITO DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO A-1-02 “CANABIDO ZAPATEIRA” . As características 
naturais, a magnitude e a importancia dos efectos ambientais do desenvolvemento da Modificación, son as 
ferramentas que permiten propoñer as medidas de prevención, reducción ou eliminación dos mesmos. 

 
1. Efectos sobre a biodiversidade: 

Non existe efecto significativo sobre este elemento, dadas as características intrínsecas do ámbito que se 
atopa, hoxe en día, sometido a unha grande influencia urbana.  

2. Efectos sobre a poboación: 
Coa modificación preténdese, entre outras cousas e como xa se comentou con anterioridade, mellorar as 
infraestructuras viarias, é dicir, reducir a conflictividade xerada polo tráfico rodado, aumentar as prazas de 
aparcadoiro público e solucionar a carencia de equipamentos locais actuais para toda a zona. 
Polo tanto, todo isto suporá un efecto significativo positivo sobre a poboación que se verá beneficiada 
polas actuacións. 

3. Efectos sobre a saúde humana: 
As actuacións previstas, e interrelacionado coa anterior variable, mellorarán as condicións de salubridade 
da zona. En cambio, na fase de funcionamento, a producción de ruidos, po e vibracións suporá un efecto 
negativo temporal sobre a saúde da poboación da zona. 

4. Efectos sobre a fauna e flora: 
Non existe efecto significativo sobre este elemento. Como xa se comentou con anterioridade, dadas as 
características intrínsecas do ámbito que se atopa, hoxendía, sometido a unha grande influencia urbana. 
Ademáis prevese a planificación de zonas verdes con plantación de especie autóctonas que melloraran 
este aspecto.  

 
5. Efectos sobre o solo: 

Debido a actuación no ámbito, este verase afectado. Sen embargo, tanto pola dimensión como por respeto 
dos elementos devalor, asi como da nova creación de espazos verdes, o impacto acumulado non se 
considera significativo a nivel global. 

6. Efectos sobre a auga: 
A ausencia de elementos lineais (cursos de auga continuos ou discontinuos) e puntuais (como fontes), 
supón a inexistencia de efectos sobre esta variable. 
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7. Efectos sobre o aire, a climatoloxía e a atmósfera: 

As emisións de gases e po, asi coma o ruido, na fase de urbanización, terá un efecto negativo temporal 
moderado. 
Na fase de funcionamento, aumentarán as emisións de gases contaminantes consecuencia dun aumento  
nas necesidades no consumo de enerxía, sen embargo o tratarse dun ámbito cunha dimensión pequena, 
estes efectos serán pouco significativos. 
No que se refire a desperdicios de augas e sólidos, o ámbito queda totalmente conectado as recollidas 
municipais. 

8. Efectos sobre o patrimonio cultural: 
A ausencia de elementos de protección fai que non se produzan efectos sobre este punto. 

9. Efectos sobre a paisaxe: 
O impacto sobre a paisaxe relacionse coa presencia misma das construcción, xa que supón a introducción 
de elementos artificiosos novos na paisaxe local do ámbito. Non obstante, debe facerse notar que a 
paisaxe natural da zona xa foi transformada, non só por cultivos, neste caso abandonados e convertidos 
en parcelas descuidadas, se non tamén pola presencia de vivendas unifamiliares e outras construcción 
que deterioran a paisaxe actual. Non se altera de forma relevante a paisaxe local nin de forma global as 
diferentes cuncas visuais. Sen embargo para minorizar este impacto, realízase un deseño que facilite a 
integración na escena urbana, respetando as tipoloxías circundantes e a natureza dos espazos verdes 
locais. 
 
IMPACTO SOBRE O TERRITORIO 
 
 1.Impacto sobre as infraestructuras e a movilidade sostenible: 
O efecto mais relevante e o aumento de consumos e necesidades de evacuación coa incorporación da 
nova poboación, correxidos polas previsións de reforzo dos servicios que inclue o plan do sector, que 
completa o viario existente e introduce viario novo. 
O viario interno desenrolado contribuirá tamén a mellorar a movilidade da zona, actualmente restrinxida a 
un conxunto de accesos precarios e dispersos a vivendas concretas, sen estructura de xerarquía para 
modular os tráficos. 
As imputacións provintes do desarrollo do ámbito contribuirán ó reforzo dos servicios urbanísticos 
exteriores. 
  
 2.Efectos sobre a eficiencia e modelo de cidade: 
A colmatación dos intersticios do texido da cidade difusa, resulta beneficiosa para impedir o aumento da 
dispersión. O desenvolvemento do ámbito contribuirá ó obxetivo do Plan de dotar de cetralidade á cidade 
difusa. 
O efecto mais considerable sobre a estructura da cidade e o desenrolo sostible da mesma, e a aportación 
que se fai ó sistema xeral de espacios libres. 
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6.7. INCIDENCIA CON OUTROS INSTRUMENTOS SECTORIAIS 
 
No ámbito non se produce incidencia algunha doutros instrumentos sectoriais, ó estar constituido o 
contorno por Solo Urban Consolidado Ordenanza 9, grados 2º, 3º, 4º, de “Edificación de Vilas e Chalés”, 
API-56 “Zapateira” xa executado e unha pequena área de Ordenanza 15 de “Servizos e infraestructuras”. 
 
 
6.8. PROCESO DE TRAMITACIÓN DO PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DO ÁMBITO DE 
SOLO URBANO NON CONSOLIDADO A-1-02 “CANABIDO ZAPATEIRA” 
 
As diversas etapas que se seguirán para a tramitación do Plan Especial de Reforma Interior do ámbito de 
solo urbano no consolidado A-1-02 “Canabido Zapateria” serán: 
1.- Estudo e comprobacións previas:  
Procederáse ó estudo dos terreos incluidos no ámbito desde o punto de vista das súa características 
físicas, identificando todos aqueles aspectos que se pudiesen ver afectados pola ordenación. 
Identificaránse ós distintos propietarios do solo incluido no ámbito acudindo á información existente na 
Xerencia do Catastro, Rexistro da Propiedade ou calquer outro Rexistro público. 
Determinaránse os usos, determinando as súas carácterísticas, propiedade e dereitos de uso e disfrute. 
Analizaráse a normativa urbanística de aplicación. 
 
Inicio do procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica:  
En aplicación da lei 9/2006, de 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e 
programas no medio ambiente, e da lei 6/2007, de 11 de mayo, de medidas urxentes en materia de 
ordenación do territorio e do litoral de Galicia, e segundo o desenvolvemento do procedemento establecido 
pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 
Nesta fase actual do proceso de tramitación, procédese a comunicar a iniciación do procedemento de 
Avaliación Ambiental Estratéxica, acompañando o documento coa información requirida no devandito 
procedemento. 
Elaboración do documento urbanístico para aprobación inicial  
Finalizada a fase de estudos e comprobacións previas, iniciarase a elaboración do documento do Plan 
Especial de Reforma Interior, que contará cos seguintes documentos: 
Memoria Xustificativa. 
Ordenanzas reguladoras. 
Planos de información, delimitación e ordeación urbanística. 
Informe de Sustentabilidade Ambiental (no suposto de que por esa Administracións se determine a súa 
necesidade). 
Plan de Etapas. 
Avaliación Económica. 
Información pública  
Tras a remisión do documento para Informe do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestructuras, procederáse á aporbación inicial polo Concello de Vigo, e, posteriormente, será sometido 
a información pública por período entre 1 e 2 meses, mediante anuncio que se publicará no Diario Oficial 
de Galicia e 2 dos diarios de maior circulación na provincia; resultando notificado de forma individual a 
aqueles propietarios afectados que consten no catastro. 
No mesmo prazo, solicitaránse os Informes Sectoriais que correspondan e os correspondentes ós servizos 
municipais en relación coa conformidade co planeamento e calidade técnica da solución proxectada. 
Aprobación provisional  
Tra-los trámites anteriores, o Concello de Vigo procederá á aprobación provisional remitindo o expediente 
ó Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras para a emisión de Informe. 
Aprobación definitiva  
Cumplidos os anteriores trámites, o Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras procederá 
á aprobación definitiva. 
 
 
 
 
Vigo, Junio 2011 
 
Antonio de Cominges Carvallo, Rogelio Pérez Conde 
Arquitectos. 
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ANEXO I 
 
FICHA DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE VIGO.  
CANABIDO ZAPATEIRA 
 





PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

DECEMBRO 2009

Superficie Delimitada 12.329 m² 

Sistemas Xerais Adscritos

1. SUPERFICIES

Superficie Computable para o Aproveitamento Tipo m² 

Sistemas Xerais Incluidos

Sistemas Locais

Índice de Edificabilidade Bruta 0,420

2. USOS E INTENSIDADES

Superficie Total edificable 5.178

m²c/m²s  

m²c

Andares 

3. CONDICIÓNS DE EQUIDISTRIBUCIÓN

Altura Máxima 3

0,439

11.783

CONSTITÚE UN ÁREA DE REPARTO

Aproveitamento Tipo (AT) m²c/m²s  

546

Verde:

Equipamento/Infraestructuras:

Viario:

Existentes

Verde:

Equipamento/Infraestructuras:

Transporte principal:

Viario estructurante:

Existentes Propostos

Propostos

Cumprimento do Art.55.2

Cumprimento do Art.113

Verde:

Equipamento:

Transporte principal:

Viario estructurante:

CANABIDO  ZAPATEIRANOME: CLAVE: A-1-02

FICHA

Páx 1

ÁMBITO DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO

DISTRITO: 1

Tipoloxía edificatoria Característica C

Uso: Tipoloxias edificatorias: Ordenzas de referencia:

 RESIDENCIAL A, B, C, D, G 7, 9

Uso global característico: Máx: Mín: Coef (G):

 RESIDENCIAL 100 1,000
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9. OBSERVACIÓNS E RECOMENDACIÓNS

8. OBXETIVOS DE PLANEAMENTO E CRITERIOS DE ORDENACIÓN
- Completar a trama urbana no baleiro abranguido polo ámbito respecto de tecidos consolidados e formalizados como son o fronte 
de Canido e o que resulta da ordenación recollida na API-52 ZAPATEIRA.
- Obter dotacións urbanísticas.
- Fíxase un límite máximo de intensidade do 25% para o Uso Residencial de 2ª Categoría (vivenda multifamiliar ou colectiva).

4.  DESENVOLVEMENTO E XESTIÓN

Prazos de desenvolvemento

5. RESERVAS MÍNIMAS PARA SISTEMAS LOCAIS

7. CARGAS URBANISTICAS ESPECIFICAS

1º CUADRIENIO

Sistema de actuación

Iniciativa da formulación do planeamento PRIVADA

COMPENSACIÓN

1.500

600

26

Verde:

Equipamento:

Aparcamentos publicos:

m² de solo

m² de solo

Nº Plazas

CANABIDO  ZAPATEIRANOME: CLAVE: A-1-02 Páx 2

6. SISTEMAS XERAIS

6.A RESERVAS DE SOLO

6.B IMPUTACIÓN DE CONEXIÓNS, AMPLIACIÓNS OU REFORZOS

- O planeamento de desenvolvemento derivado do plan xeral deberá someterse á avaliación ambiental estratéxica  (AAE) segundo 
a Lei  9/2006, Lei 6/2007 de medidas urxentes e o artigo 4.0.3. Das NN.UU. do Plan Xeral, incluíndo a avaliación acústica e 
electromagnética.
- Requirirase informe favorable de Augas de Galicia sobre garantías de abastecemento de auga potable e depuración de augas 
residuais.

- Esíxese a determinación dunha reserva mínima de solo apta para a implantación do 36% da edificabilidade residencial que 
haberá de adicarse a vivenda sometida a algún réxime de protección pública, intensidade que permite manter o equilibrio de 
beneficios e cargas entre as distintas áreas de reparto do plan xeral, aprobado provisionalmente en maio de 2006, garantindo a 
súa viabilidade  económica.

ImputaciónNomeSistema
SUBSISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA
SX/IN-SU/AG2/01.001 AMPLIACIÓN DEL DEPÓSITO DE SAIANS 0,398%
SX/IN-SU/AG2/01.002 AMPLIACIÓN ADUCIÓNS - CON BOMBEO 0,398%
SX/IN-SU/AG2/01.003 AMPLIACIÓN ADUCIÓNS 0,398%
SX/IN-SU/AG2/01.004 AMPLIACIÓN ADUCIÓNS 0,398%
SX/IN-SU/AG2/01.005 AMPLIACIÓN ADUCIÓNS 0,398%

SUBSISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE SANEAMENTO DE PLUVIAIS
SX/IN-SU/PL2/01.001 COLECTOR DE PLUVIAIS 2,343%
SX/IN-SU/PL2/01.002 COLECTOR DE PLUVIAIS 2,343%
SX/IN-SU/PL2/01.003 COLECTOR DE PLUVIAIS 2,343%

COLECTORES SECUNDARIOS DE AUGAS RESIDUAIS
SX/IN-SU/RE2/01.001 COLECTOR SECUNDARIO 2,259%

CONSULTORA GALEGA S.L. DOCUMENTO DE XESTIÓN E EXECUCIÓN
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ANEXO II 
 
PLANO TOPOGRÁFICO DO ÁMBITO 
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ANEXO III 
 
FOLLAS DO PXOM 17B E 18B, NO QUE SE REFLEXA A TOTALIDADE DO ÁMBITO A ESCALA 1:2000 
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