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[1] INTRODUCIÓN, ESTRUTURA, E MARCO LEGAL DE REFERENCIA. 

1.1. INTRODUCIÓN 

A Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de 
Galicia (LOUGA), modificada pola Lei 15/2004, de 29 de decembro, establece no seu artigo 
65 a documentación necesaria de un Plan Parcial. Dentro de dita documentación, naqueles 
Plans Parciais nos que non é necesaria a Avaliación Ambiental Estratéxica, atópase o 
Estudo de Sostibilidade Ambiental, Impacto Territorial e Paisaxístico. 

No caso do S-34-R de Falcoa, e trala consulta realizada, a Consellería de medio ambiente, 
territorio e infraestruturas, emitiu unha resolución (ver proposta de decisión de data 22 de 
setembro de 2009, da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental que se adxunta 
no Anexo 2 do Tomo I da Memoria) na que se declara, en virtude do disposto polo artigo 5, 
letra d), da Lei 6/2007, do 11 de maio, a non necesidade de someter a avaliación 
ambiental estratéxica o Plan Parcial S-34-R Falcoa, no Concello de Vigo (Pontevedra). 

Desta forma, ao non ser necesaria a Avaliación Ambiental Estratéxica, o Plan Parcial, 
segundo o disposto no artigo 65 da LOUGA, terá que conter o Estudo de Sostibilidade 
Ambiental, Impacto Territorial e Paisaxístico.  

O presente estudo de sostibilidade ambiental, impacto territorial e paisaxístico, é o 
documento que leva a cabo para a análise e ponderación dos efectos da execución e 
desenvolvemento das determinacións do Plan Parcial sobre os recursos naturais e o medio 
físico, así como a adopción das medidas correctoras necesarias para minimizar os seus 
impactos, e a valoración da adecuación das infraestruturas e servizos necesarios para 
garantir o novo desenvolvemento en condicións de calidade e sostibilidade ambiental; así 
como a coherencia cos obxectivos de protección do dominio público natural e a análise da 
paisaxe.  

Este estudo ten como obxectivo complementar o documento do Plan Parcial do Sector 
Urbanizable S-34-R de FALCOA, para avaliar a ordenación nel proposta, e que ésta integre 
harmonicamente os valores ambientais, paisaxísticos, de patrimonio cultural, e 
socioeconómicos, do territorio onde se implanta. 



PLAN PARCIAL DO SECTOR DE SOLO URBANIZABLE S-34-R FALCOA. CONCELLO DE VIGO 

 

 

20079P002R0 

6

1.2. ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

Este estudo de sostibilidade ambiental, impacto territorial e paisaxístico, presenta a seguinte 
estrutura:  

[1] Introdución, estrutura e marco legal de referencia: 

Introdución ao documento, estrutura do mesmo, e principal normativa a aplicar. 

[2] Determinacións estruturais do Plan Parcial: 

Delimitación do ámbito de actuación, condicionantes, estrutura viaria e redes de servizos 
de infraestruturas propostas no Plan Parcial. 

[3] Análise do Entorno: 

Analízanse os aspectos ambientais, de paisaxe, de patrimonio cultural e riscos 
existentes, no entorno onde se localiza o ámbito do Plan Parcial. 

[4] Definición de Obxectivos: 

Defínense os obxectivos do Plan Parcial, os criterios de ordenación do mesmo, e os 
obxectivos ambientais, de patrimonio cultural e de mobilidade e servizos. 

[5] Análise de Alternativas: 

Analízanse dúas alternativas posibles: a alternativa 0 ou de non intervención, e a 
alternativa 1, que é a ordenación proposta no Plan Parcial. 

[6] Estudo Funcional e Paixasístico: 

Segundo o disposto no Título VII, art. 7.1.15 no apartado 4 do Plan Xeral de Vigo, 
aqueles planeamentos que conteñan unha ordenación detallada en contacto co Sistema 
Xeral Viario Especial , tal é o caso do sector S-34-R Falcoa, deberán incluir un estudo 
funcional e paisaxístico que concrete a lo menos unha serie de aspectos coma son: a 
drenaxe, as visuais compositivas dende o SVE, o estudo de afección sonora do Viario 
especial sobre a edificación prevista xunto coas suas medidas correctoras, a 
xustificación do límite de edificación, o tratamento da banda de espazo libre e os criterios 
de ordenación da circulación do tráfico rodado, semaforización etc... 

[7] Identificación, Descrición e Caracterización de Impactos: 

Identifícanse os parámetros ambientais afectados pola ordenación do Plan Parcial. Para 
isto utilízanse matrices coas interaccións posibles, carácter dos impactos e valoración 
dos mesmos. 

 

 

 



PLAN PARCIAL DO SECTOR DE SOLO URBANIZABLE S-34-R FALCOA. CONCELLO DE VIGO 

 

 

20079P002R0 

7

[8] Medidas Ambientais Preventivas, Correctoras e Protectoras: 

Descríbense as medidas de protección e conservación necesarias para a actuación que 
formula o Plan Parcial. Tamén indícanse as medidas minimizadoras complementarias na 
fase de construción. 

[9] Conclusións: 

Indícanse as conclusións deste estudo, unha vez analizados os puntos anteriores. 

Para unha comprensión individual do documento, incorporaranse os apartados 
necesarios da Memoria Informativa e Xustificativa do documento da Memoria do Plan 
Parcial que completen e complementen o presente documento. 

1.3. MARCO LEGAL DE REFERENCIA 

A continuación detállase a principal normativa de aplicación, sen prexuízo de aplicar a 
restante normativa vixente que non estea reflectida nos apartados seguintes. 

1.3.1. Ordenación urbanística e territorial 

o Ámbito Estatal 

- R.D. Lexislativo 2/2008 do 20 de xuño polo que se aproba o texto refundido da Lei do 
Solo. 

- Real Decreto 2159/1978 de 23 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de 
Planeamento para o Desenvolvemento e Aplicación da Lei sobre Réxime do Solo e 
Ordenación Urbana. 

- Real Decreto 505/2007 do 20 de abril, polo que se aproban as condicións básicas de 
accesibilidade e non discriminación das persoas con discapacidade para o acceso e 
utilización dos espazos públicos urbanizados e edificacións. 

o Ámbito Autonómico 

- Lei 10/95 do 23 de novembro, de Ordenación do Territorio de Galicia (LOT). 

- Lei 9/2002 de 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 de 29 de decembro, a Lei 6/2007 de 11 de maio, de medidas urxentes en 
materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia, e a Lei 6/2008 do 19 de 
xuño, de medidas urxentes en materia de vivenda e solo. 

- Lei 8/1997 de 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na 
Comunidade Autónoma de Galicia, e o Decreto 35/2000 de 28 de xaneiro, por lo que 
se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade 
e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia. 
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- Decreto 262/2007 do 20 de decembro, polo que se aproban as Normas do Hábitat 
Galego. 

- Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de Ordenación do 
Territorio e do Litoral de Galicia. (DOG, mércores, 16 de maio do 2007). 

- Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os Plans e Proxectos 
Sectoriais de Incidencia Supramunicipal. (DOG Nº 75, 17/04/00). 

o Ámbito Municipal 

- Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo, con aprobación definitiva do 
(13/07/2009). 

1.3.2. Prevención Ambiental 

o Ámbito Europeo 

- Directiva 2003/35/CE, do Parlamento Europeo e do Consello de 26 de maio de 2003, 
pola que se establecen medidas para a participación do público na elaboración de 
determinados Plans e Programas relacionados co Medio Ambiente e pola que se 
modifican, no que se refire á participación pública e o acceso á xustiza, as Directivas 
85/337/CEE e 96/61/CEE. 

- Directiva 2001/42/CEE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de xuño, 
relativa á avaliación dos efectos de determinados Plans e Programas no Medio 
Ambiente. 

- Directiva 97/11/CEE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 3 de marzo, pola que 
se modifica a directiva cee 85/337, relativa á avaliación das repercusións de 
determinados Proxectos Públicos e Privados sobre o Medio Ambiente. 

- Directiva 85/337/cee, de 27 de xuño, relativa á avaliación das repercusións de 
determinados Proxectos Públicos e Privados sobre o Medio Ambiente. (DOCE nº l 
175, 05/07/85, modificada en DOCE nº l 73, 14/03/97 e en DOCE nº l 156 do 
25/06/2003) (transposta polo Real Decreto Lexislativo 1302/1986, de 26 de xuño). 

o Ámbito Estatal 

- Real Decreto Lexislativo 1/2008 de 11 de xaneiro, polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei de Avaliacion de Impacto Ambiental de Proxectos (BOE, sábado 26 
de xaneiro 2008). 

- Lei 26/2007, de 23 de outubro, de Responsabilidade Medioambiental. (BOE do 
24/10/2007). 

- Lei 27/2006, de 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 
mércores, 19 de xullo do 2006). 
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- Lei 9/2006, de 28 de abril, sobre Avaliación dos Efectos de determinados Plans e 
Programas no Medio Ambiente. 

o Ámbito Autonómico 

- Decreto 133/2008, do 12 de xuño, polo que se regula a avaliación de incidencia 
ambiental. 

- Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de 
Galicia. 

- Decreto 295/2000, de 21 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 1/1995 de 
Protección Ambiental de Galicia. (DOG, Martes, 17 de Abril do 2007) 

- Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de Protección Ambiental de Galicia. (DOG nº 29 do 
10/02/1995 e corrección de erros no DOG nº 72 do 12/04/1995). 

- Decreto 156/1995 de inspección ambiental. 

- Decreto 327/1991 polo que se regula o sometimento á declaración de efectos 
ambientais de proxectos públicos ou privados de execución de obras, instalacións ou 
actividades contempladas nas diferentes lexislacións sectoriais (DOG Nº 199, 
15/10/91). 

- Decreto 442/1990, de Avaliación do Impacto Ambiental para Galicia (DOG nº 188 do 
25/09/1990). 

- Lei 2/1995, do 31 de marzo, pola que se da nova redacción á disposición derogatoria 
única da Lei 1/1995, de Protección Ambiental de Galicia (DOG Nº 72, 12/4/95). 

1.3.3. Conservación da Natureza 

o Ámbito Europeo 

- Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004, pola que se aproba, de 
conformidade coa Directiva 92/43/CEE do Consello, a listaxe de lugares de 
importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica. 

- Directiva 92/43/CEE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 21 de maio de 1992, 
relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres. 

- Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa á conservación das aves 
silvestres. 

- Directiva da Comisión 49/97/CEE, do 29 de xullo, polo que se modifica a Directiva 
79/409/CEE do Consello. 

o Ámbito Estatal 

- Lei 42/2007, de 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade. (BOE, 
venres, 14 de decembro do 2007). 
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- Real Decreto 1421/2006, de 1 de decembro, polo que se modifica o Real Decreto 
1997/1995, de 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 nº 288 do 02/12/2006). 

- Lei 10/2006, do 28 de abril, pola que se modifica a Lei 43/2003, do 21 de novembro, 
de montes. (BOE, 29/04/2006). 

- Real Decreto 1997/1995. de 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. 

- Real Decreto 439/90, polo que se regula o Catálogo Nacional de Especies 
Ameazadas (CNEA). 

- Lei 45/2007, de 13 de decembro, para o desenvolvemento sostible do medio rural. 
(BOE, venres, 14 de decembro do 2007). 

o Ámbito Autonómico 

- Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia. 

- Decreto 127/2008. do 5 de xuño, polo que se desenvolve o réxime xurídico dos 
humidais protexidos e se crea o Inventario de humidais de Galicia. 

- Decreto 124/2005. do 6 de maio, polo que se regula a figura de espazo natural de 
interese local e a figura de espazo privado de interese natural. 

- Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados espazos como 
Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais (DOG nº 69, do 12/04/2004). 

- Resolución do 30 de abril de 2004, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, 
pola que se dispón a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da cartografía onde se 
recollen os límites dos espazos naturais declarados zonas de especial protección dos 
valores naturais polo Decreto 72/2004, do 2 de abril. 

- Orde do 13 de xuño de 2002 pola que se prorroga a declaración provisional das 
seguintes zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como 
Espazos Naturais en Réxime de Protección Xeral. 

- Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza. 

- Orde do 7 de xuño de 2001, pola que se declaran provisionalmente as zonas 
propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como Espazos 
Naturais en Réxime de Protección Xeral. 

- Resolución de 12 abril do 2000 CA Galicia (zonas vulnerables de Galicia. 
Declaración). 

- Decreto 82/1989, de 11 de maio, polo que se regula a figura de Espazo Natural en 
Réxime de Protección Xeral (DOG nº 104 do 01/06/1989). 
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- Orde do 10 de decembro de 1.984, de protección do acebo no Territorio da 
Comunidade Galega. 

- Lei 6/2006, do 23 de outubro, de modificación da Lei 4/1997, do 25 de xuño, de caza 
de Galicia (DOG, luns, 6 de novembro do 2006). 

1.3.4. Residuos 

o Ámbito Europeo 

- Directiva 2006/11/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 15 de febreiro de 
2006, relativa á contaminación causada por determinadas substancias perigosas 
verquidas no medio acuático da Comunidade.  

- Decisión 573 de 2001 de modificación da Decisión 532/2000. Listaxe de residuos. 

- Directiva 2000/532/CEE da Comsión, que substitúe á Decisión 94/3/CEE relativa á 
Listaxe de Residuos Perigosos. 

- Directiva 1999/31/CEE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de abril de 
1999, relativa á vertedura de residuos. 

o Ámbito Estatal 

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

- Decreto 221/2003, do 27 de marzo, polo que se establece un réxime simplificado no 
control de traslado dos residuos perigosos producidos por pequenos produtores de 
residuos. 

- Lei 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

- Real Decreto 952/1997, de Modificación do RD 833/1988. 

- Orde do 13 de outubro de 1989 sobre Métodos de Caracterización dos Residuos 
Tóxicos e Perigosos. 

- 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. 

o Ámbito Autonómico 

- Lei 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da produción e 
xestión de residuos e o Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de 
Galicia. 

- Decreto 221/2003 de 27 marzo CA Galicia (réxime simplificado no control dos 
traslados de residuos perigosos producidos por pequenos produtores de residuos). 
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- Decisión do Consello do 19 de decembro de 2002, pola que se establecen os criterios 
e procedementos de admisión de residuos nos vertedoiros segundo artigo 16 e o 
anexo II da directiva 1999/31/CEE. 

- Decreto 352/2002, de 5 de decembro, polo que se regula a produción dos residuos da 
construción e demolición. 

- Orde Medio Ambiente 11 maio. 2001 CA Galicia (regulación do contido básico dos 
estudos de minimización da producción de residuos perigosos que deben presentar 
os produtores autorizados de residuos). 

- Decreto 298/2000, de 7 de decembro, polo que se regula a autorización e notificación 
de produtor e xestor de residuos de Galicia e se crea o rexistro xeral de produtores e 
xestores de residuos de Galicia (DOG nº 4 do 05/02/2001). 

- Resolución do 28 de outubro de 1998. Plan de Xestión de RSU de Galicia. 

- Decreto 154/1998, do 28 de maio, polo que se publica o Catálogo de Residuos de 
Galicia. 

- Lei 10/1997, de 22 de agosto, de Residuos Sólidos Urbanos de Galicia. 

- Resolución da Consellería de Medio Ambiente do 10/11/2000 CA de Galicia 
(publicación da Estratexia Galega de Xestión de Residuos). 

- Resolución de calidade e avaliación ambiental de 21 de xaneiro de 2004 (atendendo 
ao convenio marco suscrito entre o Ministerio de Medio Ambiente e a CA de Galicia 
sobre actuacións derivadas do plan nacional de recuperación de solos contaminados 
1995-2005). 

1.3.5. Emisións Atmosféricas 

o Ámbito Europeo 

- Directiva 2001/100/CEE, do Parlamento Europeo e do Consello, pola que se modifica 
a Directiva 70/220/CEE relativa a medidas contra contaminación atmosférica causada 
polas emisions dos vehículos a motor. 

- Directiva 96/62/CEE do Consello de 27 de setembro de 1996 sobre avaliación e 
xestión da calidade do aire ambiente. 

- Directiva 96/61/CEE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 24 de setembro de 
1996, relativa á prevención e o control integrados da contaminación.  

o Ámbito Estatal 

- Lei 34/2007, de 15 de novembro, de calidade do aire e protección da atmosfera. 
(BOE, 16/11/2007). 

- Real Decreto 1402/2007, do 29 de outubro, polo que se modifica o Real Decreto 
1370/2006, do 24 de novembro, polo que se aproba o plan nacional de asignación de 
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dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro, 2008-2012. (BOE, martes, 30 de 
outubro do 2007). 

- Lei 1/2005, pola que se regula o réxime do comercio de dereitos de emisión de gases 
de efecto invernadoiro. (BOE, 10/03/2005). 

- Lei 16/2002, de 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación (BOE 
nº 157 do 02/07/2002). 

o Ámbito Autonómico 

- Orde conxunta de 14 de setembro de 2004, das Consellerías de Medio Ambiente e de 
Innovación, Industria e Comercio, pola que se regula o procedemento para a 
obtención da autorización de emisión de gases de efecto invernadoiro, (DOG do 20 
setembro). 

- Lei 8/2002, de 18 de decembro, de Protección do Ambiente Atmosférico de Galicia. 

- Lei 16/2002, do 1 de xullo de Prevención e Control Integrados da Contaminación. 

- Decreto 29/2000 de Galicia polo que se aproba o regulamento do imposto sobre a 
contaminación atmosférica. 

- Lei 12/1995 de Galicia, de 29 de decembro, do imposto sobre contaminación 
atmosférica. 

- Decreto 29/2000 de Galicia polo que se aproba o regulamento do imposto sobre a 
contaminación atmosférica. 

1.3.6. Contaminación acústica 

o Ámbito Europeo 

- Directiva 2002/49/CEE, sobre avaliación e xestión do ruído ambiental. 

o Ámbito Estatal 

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, de 
17 de novembro, de ruído, no referente á zonificación. 

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

- Lei 37/2003, de 17 de novembro, do Ruído. 

o Ámbito Autonómico 

- Decreto 320/2002, de 7 de novembro, polo que se aproba o Regulamento que 
establece as ordenanzas tipo sobre protección contra a contaminación acústica. 

- Decreto 150/1999, de 7 de maio, polo que se aproba o Regulamento de protección 
contra a contaminación acústica. (DOG Nº 100, 27/5/99). 
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- Lei 7/1997, de 11 de agosto, de Protección contra a contaminación acústica. 

1.3.7. Augas continentais 

o Ámbito Europeo 

- Directiva 2000/60/CEE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 23 de octubre de 
2000, pola que se establece un marco comunitario de actuación no ámbito da política 
de augas. 

- Directiva 91/271/CEE, do Parlamento Europeo e do Consello, de maio de 1991, sobre 
tratamento das augas residuais urbanas (trasposta por Real Decreto 11/1995, de 28 
de decembro). 

- Directiva 80/68/CEE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 17 de decembro de 
1980 sobre a protección das augas subterráneas contra a polución causada por 
certas substancias perigosas (trasposta polo Real Decreto 849/1986). 

- Directiva 76/464/CEE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 4 de maio de 1976 
relativa á polución causada por certas substancias verquidas no medio acuático 
(transposta polo Real Decreto 849/1986, de 11 de abril). 

- Directiva 2006/11/CEE do parlamento europeo e do consello, do 15 de febreiro de 
2006, relativa á contaminación causada por determinadas substancias perigosas 
verquidas no medio acuático da comunidade.  

o Ámbito Estatal 

- Real Decreto Lexislativo 1/2001, de 20 e xullo, polo que se aproba o Texto Refundido 
da Lei de Augas. 

- R.D. 849/1986, de 11 de abril, polo que se aproba o regulamento de Dominio Público 
Hidráulico. 

- Lei 29/1985 de 2 de agosto, de Augas. 

- Decreto 8/1999, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de 
desenvolvemento lexislativo do capítulo IV da Lei 8/1993, reguladora da 
administración hidráulica, relativo ao canon de saneamento (DOG Nº 20, 01.02.99). 

o Ámbito Autonómico 

- Lei 5/2006, do 30 de xuño, para a protección, á conservación e á mellora dos ríos 
galegos (DOG, do 17/07/2006). 

- Decreto 108/1996, de 29 de febreiro, polo que se aproba o regulamento do 
Organismo Autónomo Augas de Galicia (DOG nº 55, do 18/03/1996). 

- Decreto 265/2000, de 26 de outubro, polo que se modifica o Decreto 8/1999, de 21 de 
xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento lexislativo do 
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Capítulo IV da Lei 8/1993, reguladora da Administración Hidráulica, relativo ao canon 
de saneamento (DOG nº 218 do 10/11/2000). 

- Orde de 3 de marzo de 1999, pola que se aproban determinados modelos aos que se 

refire o regulamento de desenvolvemento lexislativo do capítulo IV da Lei 8/1993, 

reguladora da Administración Hidráulica, relativo ao canon de saneamento (DOG Nº 

52, 16.03.99). 

1.3.8. Patrimonio Cultural 

o Ámbito Estatal 

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

o Ámbito Autonómico 

- Decreto 232/2008, do 2 de outubro, sobre o Inventario xeral do patrimonio cultural de 
Galicia (DOG nº 206 do 23/10/2008).. 

- Decreto 199/1997, de 10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica na 
Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG do 06/08/1997). 

- Lei 3/1996, do 10 de maio, de Protección dos Camiños de Santiago (DOG nº 101 do 
23/05/1996). 

- Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia (DOG nº 214 do 
08/11/1995) 
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[2] DETERMINACIÓNS ESTRUTURAIS DO PLAN PARCIAL  

2.1. INSERCIÓN TERRITORIAL DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

O Concello de Vigo forma parte da comarca de Vigo, que se localiza na marxe Sur da Ría á 
que dá nome. Pertence á provincia de Pontevedra e se ubica na parte suroccidental da mesma. 
Forman parte da comarca os Concellos de Soutomaior, Fornelos de Montes, Redondela, Pazos 
de Borbén, Redondela, Vigo, Mos, O Porriño, Salceda de Caselas, Nigrán, Gondomar e 
Baiona. Limita ao Norte coa comarca de Pontevedra, ao Sur con Portugal e cos Concellos de 
Tui, Tomiño e Oia, ao Leste coa provincia de Ourense e ao Oeste co océano Atlántico. A súa 
superficie é de 613,4 Km2. 

 

Situación do municipio de Vigo no  marco da Comunidade de Galicia 
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Ubicación da comarca de Vigo e Concellos integrantes 

O ámbito territorial de análise desta actuación é o do termo municipal Vigués, o máis 
importante dende o punto de vista socioeconómico da súa comarca. O sector S-34-R 
sitúase na parroquia de Castrelos, na segunda coroa de parroquias de Vigo.  

 

Parroquias de Vigo e ámbito de actuación 
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2.2. DELIMITACIÓN DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

O Plan Xeral de Vigo delimita, nos seus planos de clasificación de solo, o Sector de Solo 
Urbanizable Delimitado S-34-R.  

A Ficha de planeamento do Documento de Xestión do Plan Xeral, recoñece ao sector unha 
superficie delimitada de 127.653 m2. 

Dentro da delimitación o Plan Xeral inclúe unha superficie de solo cualificada como Sistema 
Xeral de 12.647 m2 pertencente aos terreos do Sistema Xeral de Transporte Principal do 
Viario de Acceso á Universidade que bordea o Sector na zona Sur e Oeste, establecendo o 
límite da actuación. 

 

Serie 0 plan xeral: Estructura xeral e orgánica do territorio. clasificación do solo 

 

Serie 1 plan xeral: Clasificación xeral de solo e categorías de solo rústico 
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No plano pódese observar que o sector de solo urbanizable está rodeado maioritariamente 
por Solo Urbano, nas categorías de consolidado e non consolidado, pero tamén limita con 
solo urbanizable programado do sector de Macal ao Sur do ámbito. Trátase dunha peza 
cunha inserción territorial que debe garantir a través do planeamento e da ordenación a 
integración cos asentamentos urbanos contiguos cos que linda e buscar as conexións máis 
axeitadas, en especial sobre o Viario da Universidade. 

En relación cos sistemas xerais de espazos libres e zonas verdes (SX/O-ZV) o seguinte 
plano indica os existentes no ámbito inmediato cos códigos establecidos no plano de 
Sistemas Xerais de espazos libres e zonas verdes do Plan Xeral de Vigo. 

  

Serie 0 plan xeral:Estructura xeral e orgánica do territorio. sistemas xerais de zonas verdes, espazos libres 
e equipamentos 

Destacan como espazos libres e zonas verdes a considerar nas proximidades do ámbito o 
Parque de Quiñones de León coñecido como Parque de Castrelos (B-10), localizado 
aproximadamente a 500 m de distancia, o Parque Forestal de Monte da Mina (B-11), a uns 
200 m de distancia e o Parque Forestal Monte da Serra (B-17) localizado a 500 m do 
ámbito, todos eles situados na parroquia de Castrelos, por ser lugares con tradición de 
zonas de lecer e con importante afluencia de público na zona de influencia do sector. 

O parque de Castrelos está incluído no Catálogo de parques e xardíns do Plan Xeral, na 
categoría de Xardín Histórico, en base á resolución de maio de 1991 da Dirección Xeral de 
Patrimonio Histórico e Documental da Xunta de Galicia. O Pazo de Castrelos incluído nel, e 
os seus xardíns, teñen tamén a consideración de BIC (B.O.E. 24/03/55). 

Tal e como se indica no catálogo do Plan Xeral, devandito parque presenta un magnífico 
arboredo, plantado entre finais do século XIX e principios do XX, sendo despois do Pazo de 
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Santa Cruz en Ribadumia Vedra, o espazo pacego con maior número de árbores 
monumentais (con 15 rexistros no catálogo de elementos e conxuntos monumentais de 
Galicia) e 115 especies e híbridos do parque están incluídas no catálogo de árbores 
singulares do Concello de Vigo. Destaca tanto pola vertente paisaxística, xardiñística e 
florística como polas excelencias das construcións e a categoría dos elementos: muraias, 
portalóns, arquerías, estanques, glorietas, auditorio, etc. 

No Parque Forestal de Monte da Mina, localízase o Centro Cultural e o campo de fútbol da 
Asociación de Veciños de Castrelos. Destaca tamén a proximidade da necrópoli de Santa 
María de Castrelos. O Monte da Serra, recolle o curso baixo do río Barxa Parque, no treito 
que discorre dende o desfiladeiro do Monte da Serra ata a confluencia co río Lagares. A 
permanencia deste enclave, tal e como se recolle na ficha particular do sistema xeral, 
xulgouse necesaria en previsión do desenvolvemento urbanístico dos ámbitos nos que se 
inclúe. 

Como equipamentos do Sistema Xeral nas proximidades do ámbito de actuación, destaca o 
Pazo de Quiñones de León anteriormente comentado, e o Cemiterio de Pereiró, incluído no 
catálogo de Bens de interese cultural do Plan Xeral e localizado a uns 500 m de distancia na 
zona noroccidental do ámbito. Cabe destacar nel os exemplos extraordinarios de 
arquitectura e escultura funeraria. 
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2.3. INFRAESTRUTURAS DE COMUNICACIÓNS 

2.3.1. Rede Viaria existente 

No plano seguinte se representa a localización do ámbito (cor azul) sobre o plano da rede 
viaria estruturante do Plan Xeral, primer nivel (cor vermella) e segundo nivel (cor carmesí) en 
relación ao solo urbano consolidado (cor gris). 

 

 

Superposición do ámbito na Rede viaria estruturante do Plan Xeral 

 

O ámbito presenta valores óptimos de accesibilidade dende as vías de primeira orde que 
articulan o área metropolitana de Vigo. O sector vese rodeado polo viario de acceso á 
Universidade ao Oeste, e localízase próximo á futura Ronda de Vigo, concretamente á beira 
do tramo Balaidos-Universidade-Seminario. 
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Sistemas xerais de comunicación e transporte 

 
Xestión dos sitemas xerais 

A estrutura da rede viaria na zona de actuación é a seguinte: 
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En cor vermella destaca o Sistema Xeral Viario de primeira orde, en rosa o viario do Sistema 
Xeral de segunda orde e en cor amarela o resto de viario local nas proximidades do ámbito. 

O ámbito queda situado entre o Camiño do Seixo e o Camiño do Fondo polo Norte, a Estrada 
Clara Campoamor, coñecido como o viario de acceso á Universidade polo Sur e Oeste, e o 
Camiño de Falcoa polo Leste. 

O viario de maior importancia dentro do ámbito de actuación é polo tanto o viario de acceso á 
Universidade que discorre polo límite Oeste do ámbito en dirección Norte-Sur, enlazando a 
propia universidade do campus de Marcosende coa Avenida de Castrelos e polo tanto co 
centro urbano da cidade. Tamén destaca o viario da futura Ronda de Vigo en dirección Leste-
Oeste, producíndose o enlace dos dous viarios nas proximidades do extremo sur do ámbito. 
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2.3.2. Rede Viaria proposta 

Conexión exterior viaria 

O sector de actuación atópase lindante coa Avenida de Clara Campoamor (Vía da 
Universidade) no Sur e no Oeste. Cara esta vía, na parte mais noroccidental do ámbito, se 
prevé a principal conexión exterior do sector. Esta conexión prodúcese nun cruce en forma de 
T sobre este vial, regulado mediante semaforización para permitir o xiro a esquerdas na zona 
onde na actualidade existe unha glorieta. A glorieta existente desaparece no Plan Xeral, 
sendo substituída por outra dúas sobre o mesmo vial, unha delas ó Sur do ámbito (conexión 
coa futura Ronda de Vigo) e outra ó Norte do mesmo. Esta semaforización, prevese como 
situación transitoria en tanto non se executen as glorietas, correspondentes ós estantes 
tramos deste Sistema Viario Especial.  

Ademais, o sector encádrase nun sistema viario existente que permite a permeabilidade co 
resto de núcleos existentes nos alrededores. O viario interior amplía e da continuidade a este 
viario, mellorando a accesibilidade do entorno ó mesmo tempo que permite unha serie de 
alternativas de conexión: 

 Zona Este: camiño de Falcoa, que vai de Norte a Sur e que conectará ó Norte coa parte 
Este de Castrelos e ó Sur coa a Rúa de Macal e a través desta coa PO-330. O cruce 
sobre a Vía da Universidade producirase mediante un falso túnel que substituirá as pontes 
existentes na actualidade. 

 Zona Norte: Camiño de Fondo e de Seixo, que permiten a conexión con núcleos 
existentes. Ademais, a través do Camiño de Fondo, crúzase sobre a Avenida dá 
Universidade conectando coa PO-330. 

Rede viaria interior 

 A proposta viaria concrétase cun trazado interior articulando a superficie do ámbito, cun 
viario principal que baixa dende o cruce do camiño de Falcoa sobre a a Avenida dá 
Universidade ata chegar de novo á propia avenida. Sobre este vial, parten en dirección 
aproximada Sur-Norte tres vías que permiten distribuir o tráfico ó resto do ámbito. 
Destas tres vías, dúas son de novo trazado, sendo o Camiño de Falcoa (o situado mais 
ó Este) unha ampliación sobre o existente. Por último, no extremo Norte, aparece outro 
vial de dirección xeral de Este a Oeste que recolle o tráfico procedente das rúas de 
orientación Norte Sur, permitindo continuar cara os camiños existentes de Fondo ou 
Falcoa. O último vial consiste na ampliación do Camiño do Seixo, que permite a 
continuidade do mesmo en mellores condicións das actuais. 

 En canto á sección proposta para o Vial dá Universidade, ésta articúlase con dous 
carrís de ida e dous de volta para vehículos, ampliándose cun terceiro carril de 
incorporación e saída na zona de acceso ao ámbito dende o devandito vial.  A sección 
prevista amplíase dos 21 m previstos polo Plan Xeral ata 24 m, e 30 m nas zonas de 
terceiro carril. Dita sección, tal e como se representa nos planos de ordenación do Plan 
Parcial, proxéctase cunha banda de beirarrúa axardinada de 7,50 m, que na 
ordenación proposta discorre contigua á zona verde, incorporando un recorrido de 
carril-bici de 3 m. A devandita banda, amplifica a beirarrúa neste lado de contacto co 
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ámbito e, ao mesmo tempo, reserva un espazo viario para a posible reestruturación 
futura do Vial dá Universidade, podendo servir, caso de ser necesario, para a 
ampliación dun carril de vehículos en cada sentido, a inclusión dun elemento de 
mediana separando os tráficos ou para a inclusión dun sistema de transporte por 
tranvía, resultado dun estudio máis pormenorizado de dito sistema de transporte ao 
longo de todo o recorrido polo Vial dá Universidade. Dita franxa axardinada, pertence 
polo tanto ao sistema viario especial, e o seu tratamento axardinado concretarase no 
Proxecto de Urbanización que desenvolva o Plan Parcial. 

 Por último, o Plan Parcial, reserva un espazo para a localización dunha parada de 
autobús na zona de entrada a este no vial da Universidade, na marxe dereita do carril 
de incorporación, de dimensións 12x2,75 m de dársena mais 10 m nos tramos de 
aproximación e saída respectivamente. Non obstante, dita parada será estudada polos 
servizos de tráfico e transportes do Concello, en relación á súa localización e 
suficiencia. 

 A estrutura da rede viaria represéntase no plano de ordenación do viario ORD 01.4 
Planta e Seccións Tipo DO Plan Parcial. 

2.4. INFRAESTRUTURAS DE SERVIZOS  

A descrición e características das redes existentes e as determinacións establecidas no Plan 
Xeral, ven recollidas na Memoria Xustificativa do Tomo I do Plan Parcial, así como nos planos 
da documentación gráfica do mesmo. 

2.4.1. Abastecemento 

O proxecto de rede de distribución de auga desenvolverá á vista das demandas a satisfacer 
no ámbito. Para iso adoptáronse as seguintes dotacións de cálculo: 

Establécese unha previsión mínima para un consumo medio de 350 l/hab día e 3 habitantes 
por vivenda, o que supón 1.050 litros por vivenda e día. Ademais os equipamentos disporán 
dunha dotación de 0,5 l/s/ha. Con estas previsións obtéñense 7,5 litros por segundo para un 
total de 650 metros cúbicos ó día e 18 l/s de caudal punta (establecido un coeficiente de 2,4, 
equivalente a un consumo concentrado un perído de de 10 horas). Estes datos, obviamente 
sen contar os caudais para incendios. 

Con estas previsións as redes existentes na zona non son suficientes para garantir a 
demanda polo que o ámbito debe denvolver as conexións exteriores necesarias. 

O informe municipal de viabilidade de infraestruturas estima que son necesarios os seguintes 
sistemas: SX-AG2-03.002, SX-AG2-03.003, SX-AG2-03.004, SX-AG2-04.002 (e unha 
prolongación do mesmo) e o SX-AG2-04.006. Ademais tamén estima que é preciso 
acomenter a inversión da ampliación e melloras da ETAP do Casal (SX-AG1-04.001) prevista 
no Plan Xeral. 

En resume, estímase necesaria a construcións duns novos depósitos en Lavadores, da 
condución ata o ámbito (na que se deberán ter en conta as demandas do resto de 
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desenvolvementos afectados por estes sistemas xerais ) e a ampliación e mellora da ETAP 
do Casal. 

Dada a diferencia de cotas entre os depósitos previstose o ámbito (100 m) e a importancia 
dos diámetros considerados estímase que a presión de funcionamento será suficiente, 
incluíndo o caso de incendio. 

Na rede interior o diámetro mínimo das canalizacións na red é de 100 mm, de modo que 
sobre ela poidan instalarse hidrantes de diámetro 80 mm.  

A protección contra incendios resólvese mediante hidrantes que se sitúan á distancia sinalada 
pola normativa vixente así como xunto ós edificios de equipamento. 

A conexión exterior de abastecemento incluída dentro do Plan Parcial implementa e 
desenvolve as determinacións xa concretadas no Plan Xeral. 

Existen ademais servizos afectados no interior do ámbito en forma de retranqueo de dúas 
liñas principais. O novo trazado segue as rúas propostas volvéndose ó trazado orixinal en 
canto é posible. 

2.4.2. Saneamento 

Rede de Augas Residuais. 

O sistema de saneamento que se proxectará para o ámbito será de tipo separativo, polo 
que se formula unha rede de augas residuais e outra de augas pluviais. 

A conexión exterior de augas residuais principal se realizará sobre un colector de 400 mm 
de diámetro que á súa vez conecta co colector de marxe do río Lagares que vai cara a 
EDAR. O deseño desta infraestructura se realizará mediante un proxecto constructivo que 
desenvolva as determinacións deste Plan Parcial. No devandito Plan Parcial dita conexión 
se inclúe como conexión exterior de saneamento, desenvolvendo as previsións do Plan 
Xeral. 

O colector descrito en planos, correspóndese co Sistema Xeral Secundario do Plan Xeral 
SX-RES2-24.001 e ten unha lonxitude aproximada de 370 m. 

Para o deseño da rede interior consideráronse os seguintes condicionantes: 

 A altimetría actual dos terreos, os seus puntos baixos e liñas de escorrentía natural. 

 As bacías vertentes actuais. 

 A rede de saneamento existente. 

 A altimetría modificada prevista para o Polígono. 

 As aliñacións de viais e espazos públicos previstos. 

 A disposición e frontes de parcelas. 
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Se situarán pozos de rexistro como mínimo cada 50 metros así como nos cambios de 
dirección ou de rasante. 

As pendentes mínimas no proxecto de urbanización serán do 0,5%, e se determinarán de 
acordo cos caudais para que as velocidades mínimas non descendan de 0,6 m/s. 
Tampouco deberán exceder velocidades de 5 m/s ni pendentes superiores ó 6%. 

O caudal medio de augas residuais obtense en función da demanda de auga potable 
prevista considerando que chega á rede de saneamento o 100% do caudal. Para obter o 
caudal punta de augas residuais considérase que os vertidos se concentran en 10 horas, é 
dicir, asúmese un factor punta de 2,4. O caudal punta global queda en 18 l/s (sobre o que 
se deseña). 

Rede de Augas Pluviais. 

Como se indicou anteriormente o sistema de saneamento será de tipo separativo. 

O sector ten fundamentalpente pendentes de Este a Oeste que permiten ter o total dos 
vertidos neste sentido. A práctica totalidade das augas pluviais do interior do sector irán 
parar á conexión exterior de pluviais. Esta conexión se corresponde coa actuación SX-
PL2-18.004 prevista no Plan Xeral. A situación da mesma situouse un pouco mais ó Sur 
da indicada no Plan Xeral, permitindo o seu trazado por viario público así como unha 
mellor integración coas pendentes do terreo natural. O seu trazado coincide sensiblemente 
coa conexión exterior de augas residuais. Hai ademais un pequeño tramo situado no Norte 
que levará as augas pluviais cara a rede existente, aínda que non supón mais que unha 
pequena parte do sector. Por último, o SVE (a Vía da Universidade) prolonga a súa 
drenaxe lonxitudinal dentro do ámbito. 

O deseño da drenaxe e das pluviais seguen os criterios establecidos no Plan Xeral e as 
augas reverten ó medio en canto é posible, presérvanse os puntos de escorrenta, e se 
distribúen os puntos de reversión co obxecto de non modificar o comportamento hidráulico 
das bacías. O proxecto de urbanización que se redacte en desenvolvemento deste Plan 
Parcial terá que ter en conta ditos condicionantes, e xustificará as solucións técnicas para 
cumplir os requisitos que se fixan dentro do Plan Parcial. 

Antes do vertido ó medio, sempre se realizará un tratamento consistente nun desarenado 
e unha separación de grasas a fin de devolve-la auga ó medio coas condicións 
necesarias. 

Ó igual que na rede de residuais, disporanse pozos como máximo cada 50 metros e nos 
cambios de aliñación en planta ou de rasante. 

Instalaranse sumidoiros a ambos lados da calzada que se conectarán a pozos de rexistro 
ou arquetas , nunca directamente á condución. 

De igual modo instalaranse arquetas de acometida en cada parcela que conectarán cos 
pozos de rexistro. 

As conducións de unión entre os pozos de rexistro e os sumidoiros e acometidas, se 
executarán mediante conducións de Ø 300 mm. 
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Para o cálculo da rede de drenaxe de augas pluviais seguiuse o método racional para 
permitir o alivio dos caudais máximos previstos para un ano horizonte que considera o 
pleno desenvolvemento das instalacións previstas. Segundo esto, o caudal ven dado pola 
fórmula: 

Q = K x C x I x A 

Sendo: 

K = Coeficiente de uniformidade. 

C = Coeficiente de escorrenta da bacía drenada. 

I = Intensidade media de precipitación correspondente ó período de retorno 
considerado e a un intervalo igual ó tempo de concentración. 

A = Área da bacía vertente. 

Q = Caudal no punto de desaugue da bacía de superficie A para unha 
precipitación de intensidade media igual a I. 

Este método é adecuado para bacías con tempo de concentración menor de 6 horas e 
polo tanto válido para a situación que nos ocupa. 

As pendentes mínimas no proxecto de urbanización serán do 0,5%, e se determinarán de 
acordo cos caudais para que as velocidades mínimas non descendan de 0,6 m/s. 
Tampouco deberán exceder velocidades de 5 m/s nin pendentes superiores o 6%. 

Os caudais previos ó vertido obtidos, para un período de retorno de 10 años son os 
seguintes: 

Bacía Norte: 0,052 metros cúbicos por segundo (inclúe aportes exteriores ó 
ámbito), que se enviarán á rede existente a través dunha condución de 315 
mm. 

Bacía principal: 1,13 metros cúbicos por segundo, transportados mediante un colector de 800 
mm de diámetro ata a reversió ó medio, previo tratamento). Tamén inclúe aportes de zonas 
exteriores ó ámbito 

2.4.3. Rede de Enerxía Eléctrica 

A conexión da rede de enerxía eléctrica realizarase ao Norte do sector, previo paso da dobre 
liña aérea de media tensión existente a subterránea e conexión cos centros de 
transformación. 

A potencia prevista no ámbito obterase a partir dos diferentes usos aos que se destinarán as 
parcelas, tendo presente a súa superficie e a dotación por uso. 

Para isto, aplicarase o establecido na instrucción ITC-BT-10 do vixente “Regulamento 
Electrotécnico de Baixa Tensión” (R.D. 842/2002, de 2 de Agosto). 
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Os usos do ámbito descríbense a continuación: 

Uso residencial 

No ámbito de actuación o número de vivendas totais acada un número estimativo de 585. 

Para o cálculo da potencia prevista aplícase a expresión (por simultaneidade): 

 PVIVENDAS (Kw) = (15,3+(n-21)x0,5)x9,2      (n = número de vivendas = 585) 

 PVIVENDAS (Kw) = 2736 kW 

Para realizar o cálculo da potencia demandada polos garaxes dos edificios considerarase 20 
W/m2, polo tanto: 

 PGARAXES = 25.000 m2 X 20 W/m2 = 500 kW 

Para o cálculo de servizos comúns estimarase una potencia por cada portal (ascensor e 
alumeado) de 7,5 kW, polo tanto: 

 PSERVIZOS COMÚNS = 40 x 7,5 = 180 kW 

 Polo tanto o total de uso residencial é: 

 PUSO RESIDENCIAL = 3536 Kw 

Uso comercial 

Para obter o valor da potencia aplícarase un valor de 100 W/m2: 

 PUSO COMERCIAL = 3.850 x 100 = 385 kW 

Uso dotacional público 

Aplicarase un valor de consumo de 100 W/m2, resultando: 

 PUSO DOTACIONAL  = 759 x 100 = 759 Kw 

Alumeado público 

Aplicarase un valor de consumo de 1 W/m2, resultando: 

 PALUMEADO  = 44.144 x 1 = 45 kW 

Potencial total 

Segundo o visto anteriormente obtemos: 

 PTOTAL  = 4.724 Kw 

A conexión exterior de enerxía eléctrica realizarase mediante liña de media tensión que 
conectará na rede de media tensión aérea que actualmente atravesa o ámbito. Dita rede será 
retranqueada, levándoa soterrada polo novo viario.  
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Os criterios adoptados para o cálculo da rede de distribución de enerxía eléctrica son os 
seguintes: 

Toda a rede, tanto de media como de baixa tensión, será soterrada e entubada. 

As canalizacións disporán dun tubo de reserva en cada sección de gabia proxectada para 
unha posible ampliación da rede. 

Cada gabia levará tamén un tubo de telemando. 

Cando as redes de M.T. e B.T. discorran paralelas a outros servizos ou nos cruzamentos, 
gardaranse as distancias mínimas do vixente R.E.B.T. 

Para poder realizar a subministración de enerxía eléctrica a todos os centros de 
transformación, a repartición da enerxía realizarase mediante unha rede subterránea de 
media tensión 12/20 KV. A rede proxéctase en anel, que partindo do punto de entronque, 
enlazará os centros de transformación de compañía proxectados. 

Os diferentes centros de transformación sitúanse no centro de gravidade das cargas, sempre 
que sexa posible. Dende estes parte a rede de B.T. que é de tipo radial subterránea trifásica 
con neutro, ata as acometidas dos bloques de vivendas. A subministración efectuarase con 
corrente alterna a unha frecuencia de 50 Hz e unha tensión nominal de 400 V entre fases e 
230 V entre fase e neutro. 

De acordo co anterior obtense a seguinte demanda teórica de potencia para toda a actuación:  

USO RESIDENCIAL Potencia (kW)
Vivendas 2735,16
Garaxes 500
Servicios comúns 300
USO COMERCIAL
Locais comerciais 385
USO DOTACIONAL PÚBLICO
Dotacións públicas 758,8
ALUMEADO PÚBLICO
Alumeado 44,14
TOTAL 4723,10  

A demanda de potencia a nivel de centro de transformación 5.248 KVA. Proxéctanse 4 
centros de transformación de 2 x 630 kVA . 

A rede irá entubada en todo o seu percorrido baixo beirarrúas, exceptuándose os necesarios 
cruzamentos de calzadas, atendéndose á normativa dada ao efecto para estes casos por 
Unión FENOSA en todo o relativo a profundidades, cruces de calzadas, paralelismos e 
cruzamentos con outros servizos, etc. 
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2.4.4. Iluminación Pública 

Condicións de partida 

A disposición dos puntos de luz efectúase de forma que o nivel técnico da iluminación e a 
uniformidade da mesma satisfaga os obxectivos visuais desexados en función da zona a 
iluminar. 

Os parámetros de iluminación en servizo, adoptados en cada caso, dependen da importancia 
da rúa a iluminar, establecéndose os seguintes valores mínimos de iluminación media e 
mínima en servizo e uniformidade media (segundo o “Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior”): 

 Viarios de circulación secundaria clase CE3: Iluminancia ≥ 15 lux, U0 > 0,40. 

 Beirarrúas clase S3: Iluminancia Media ≥ 7,5 lux, Iluminancia mínima > 1,5. 

E segundo o “Regulamento Municipal Regulador das Instalacións de Alumeado Público no 
Termo Municipal de Vigo” as limitacións son as seguintes: 

Rúas Secundarias: Iluminancia media de 15 a 20 lux, U0 > 0,45. 

Conexión Exterior 

Os circuítos que forman parte da instalación de alumado público que se proxectou parten de 
Centros de Mando propios e interiores ao área de reparto. O centro de mando resolve a 
subministración de enerxía eléctrica mediante acometida dende a rede xeral de distribución 
en baixa tensión dende un dos centros de transformación interiores ao ámbito. 

Descrición da solución proxectada 

A obra eléctrica consiste no tendido de condutores unipolares de cobre 0,6/1 KV, illamento 
XLPE, entubados en polietileno UNE-EN 50086-2-4, a súa conexión aos Centros de Mando, 
luminarias e montaxe das mesmas cos seus correspondentes equipos e lámpadas. Tamén se 
proxecta a montaxe de Centros de Mando con seis saídas para dar servizo aos circuítos que 
se proxectan na actuación. Deste modo conséguese unha instalación de gran simplicidade de 
manexo e pechada en si mesma. 

Segundo o  tipo de vía e do ancho da mesma proxectouse a seguinte combinación de 
columna, luminaria e lámpada: 

 Columna: 4,0 m e 9,0 m.con brazo. 

 Luminaria: 3e Internacional Harmony ou similar 

 Lámpada: VSAP de alto rendimento. 

Para determinar a separación entre os puntos de luz, tivéronse en conta os seguintes 
factores: 

 Altura de montaxe. 

 Características fotométricas das luminarias. 
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 Valor da uniformidade. 

Unha vez realizados os cálculos luminotécnicos correspondentes, púidose comprobar, que as 
beirarrúas peonís quedan suficientemente iluminadas co alumado previsto no viario.  

En función destas consideracións dispúxose o alumado segundo a sección de vía en: 

 Luminaria Tipo: 3e Iluminación Harmony 100W, 150W e 250W ou similar sobre 
postes de 4 ou 9 metros con brazo, dependendo da sección a iluminar. 

 Disposición: unilaterais ou a tresbolillo dependendo da sección a iluminar. 

 Retranqueo: 0,50 m entre eixe columna e borde calzada. 

A potencia total instalada será de 24.542 W (incluídos os consumos dos equipos auxiliares), 
para a que se disporá de centros de mando con regulación de nivel luminoso, tal e como 
obriga  o “Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior”, e que 
cumpra coas indicacións do regulamento municipal. Se procurará a implementación de 
melloras na reducción do consumo eléctrico e do mantemento da instalación. 

2.4.5. Telecomunicacións 

A rede de canalización de telecomunicacións proxectada está formada por unha rede 
principal que une as cámaras de rexistro e as arquetas e/ou armarios de acometidas. Dende 
as arquetas dispostas nas canalizacións resólvese a acometida do servizo a cada unha das 
parcelas. 

Enténdese por canalización de telecomunicacións a obra civil formada por condutos que, 
xunto ás arquetas e rexistros que a seccionan a cada certa distancia, provese no subsolo os 
espazos necesarios para aloxar a rede portadora. 

En resumo, as obras contempladas neste tema consistirán nas actividades de: gabiado, 
colocación de canalizacións, formigonado das conducións, recheo e compactado de gabias, 
construción de arquetas e rexistros, mandrilado e obturación de condutos. 

2.4.6. Rede de gas  

A rede de distribución de gas proxectada leva a canalización a través de todo o viario 
permitindo a conexión para o subministro de tódalas parcelas residenciais e dotacionais. 

Por indicación dos Servizos Técnicos Municipais resérvase terreos de equipamento na beira 
da estrada da Universidade para permitir o traslado da ERM de Pereiró. O desvío da tubería 
de alimentación da mesma vai pola estrada da Universidade de xeito independente á rede de 
distribución do interior. 
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2.5. RED DE TRANSPORTE PÚBLICO EXISTENTE 

A rede de transporte público de viaxeiros na cidade de Vigo realízase a través da empresa 
VITRASA, a cal dispón dunha flota de 116 autobúses, que cobren un total de 27 liñas.  

 

 

 

En relación ao ámbito de actuación, circulan, en horario diúrno e en dobre sentido a través do 
Vial da Universidade as seguintes liñas: 

- Liña 8, Universidade-Porto-Areal, cunha frecuencia media de 60 minutos en 
horario laboral e de fin de semana. 

- Liña U1, Praza de América-Universidade, de 8 hrs. cunha frecuencia de 20 
minutos, solo en horario laboral. 

- Liña C6, Zamáns-Zamáns-Sobreira-Plaza-Praza de España, cunha frecuencia 
media de 60 minutos, en horario laboral e de fin de semana. 

- Liña C7, Beade-Bembribe-Praza Elíptica, cunha frecuencia media de 35 mintos. 

Ademais, a liña 21, Praza de España-Carneiras-Matamá-Pouleira, circula en dobre sentido a 
través da Rúa Falcoa, cunha frecuencia media de 100 minutos, en horario laboral e de fin de 
semana. 
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Isto supón un total de 84 servizos ao día, cunha media de 60 pasaxeiros/bus, o que supón 
unha capacidade de desprazamento de máis de 5.000 persoas/ día. 

Polo tanto, este servizo considérase suficiente para satisfacer as demandas futuras do ámbito 
de actuación, o cal, cun número estimativo de 585 futuras vivendas e unha media de tres 
persoas por vivenda resulta un total de 1.755 persoas. Non obstante, se estima conveniente 
reforzar o servizo nocturno. 

En relación ao sistema de transporte público, o Plan Parcial, reserva un espazo para a 
localización dunha parada de autobús no vial da Universidade, no carril de incorporación da 
zona de entrada ao sector. 
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[3] ANÁLISE DO ENTORNO 

Neste capítulo realízase unha descrición dos problemas e condicionantes ambientais, 
económicos e sociais que inflúen no Plan Parcial. 

3.1. MEDIO FÍSICO 

3.1.1. Clima 

O clima do ámbito de actuación é oceánico caracterizado polas abundantes precipitacións nos 
meses que van dende outubro a maio e un período de seca estival. Os motivos desta 
distribución particular das precipitacións están asociados ao movemento cíclico de ascenso e 
descenso en latitude do Anticiclón das Azores. Cando este está nunha latitude baixa, permite 
que as perturbacións meridianas asociadas á fronte polar non atopen obstáculos e atravesen a 
Península Ibérica e en primeiro lugar Galicia, deixando a maior parte das precipitacións canto 
máis ao Oeste. 

No caso que nos ocupa, a orografía local reforza o grado de humidade presente, pois a 
orientación da Ría (SO-NE) e o relevo nas marxes da mesma actúan como canle que dirixe ás 
borrascas cara ao interior, deixando un enorme volume de precipitacións no seu percorrido ata 
chegar á primeira unidade morfolóxica de relativa importancia, a Dorsal Galega, onde se 
rexistran os maiores volumes de precipitacións da provincia debido a que as borrascas chocan 
contra o relevo e descargan a humidade. 

Por outra banda cabe destacar que nos meses de verán prodúcese un período de seca, pois o 
mencionado anticiclón ascende en latitude e actúa como elemento de bloqueo das 
perturbacións desviándoas cara a latitudes máis septentrionais co consiguinte descenso das 
precipitacións estivais. Características polas cales é considerado un clima oceánico con 
tendencia á mediterranización que se traduce nunha paisaxe vexetal no que figuran certas 
especies mediterráneas. 

As temperaturas medias oscilan entre os 14,8ºC de Vigo e os 11,1ºC de Fornelos de Montes 
alcanzando as mínimas nos meses de Decembro e Xaneiro e as máximas nos meses de Xullo 
e Agosto. A oscilación térmica tanto diaria como anual é baixa, propia destes climas nos que a 
influencia do océano actúa como regulador térmico impedindo grandes contrastes neste 
aspecto. 
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Rangos de temperatura (temperatura media anual). Fonte: Atlas climático de Galicia 

As precipitacións son elevadas, aumentando nas zonas montañosas, que constitúen barreiras 
orográficas ás masas de aire oceánico. Estes relevos cunha maior altitude, convértense así en 
captadores de precipitación. Desta forma, a precipitación anual acumulada no ámbito acada os 
1.600-1.800 mm (a precipitación anual ponderada de Galicia é de aproximadamente 1.180 mm); 
que coincide cos valores de máxima precipitación anual acumulada acadado nas zonas 
montañosas máis próximas. 

No caso que nos ocupa, o ámbito de actuación do Sector de Solo urbanizable S-34-R, situase no 
rango de precipitacións de 1.600-1800 mm. As condicións climáticas presentan unha 
temperatura morna no inverno e fresca no verán, ofrecendo unha oscilación moderada o cambio 
de unha estación a outra. 

 
 Precipitación anual acumulada. Fonte: Atlas climático de Galicia 

 



PLAN PARCIAL DO SECTOR DE SOLO URBANIZABLE S-34-R FALCOA. CONCELLO DE VIGO 

 

 

20079P002R0 

37

A combinación destes réximes pluviométricos e termométricos da lugar no ámbito, a un 
ombrotipo hiperhúmido (precipitación anual acumulada entre 1.400-1.900 mm) e un termotipo 
cálido (temperatura media anual maior de 15 ºC). 

 

De xeito xeral, os ventos dominantes son variables, segundo as diversas estacións do ano. Ao 
principio de outono, son dominantes os ventos N e NE; cara a metade desta estación ata o 
solsticio do inverno son case constantes os ventos S-SO e O, ambos fortes e tempestuosos, 
acompañados de moitas augas, con nubarróns densos precursores de temporal. Dende o 
solsticio de inverno ata o equinoccio da primavera son constantes os ventos S-SO que case 
sempre son fortes e adoitan pasar con frecuencia a O, O-NO e NO. Na primavera os ventos 
son variables, aínda nesta estación tamén adoitan reinar os ventos S-SO e O, son dominantes 
os ventos N e NE. Durante o solsticio de verán ata entrado o equinoccio de outono son 
igualmente variables os ventos, pero reinan con mais constancia os ventos N, NE e NO. 

Falcoa se atopa na subrexión fitoclimática VI(IV)3 segundo a clasificación de Allue, o que se 
corresponde cunha zona con bosques nemorais, transicionais, nemorolauroides oceánicos de 
planificaducifolia obrigada e de tendencia mediterránea.  
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Segundo a clasificación climática de Thornthwaite nos atopamos nunha rexión de humidade de 
tipo perhúmido (A) é dicir, que o índice hídrico anual é Im>100; a evapotranspiración potencial 
corresponde, segundo esta mesma clasificación, a un tipo mesotérmico I (B’1), é dicir que a 
ETP se atopa entre 570 e 712 mm; en canto á variación estacional da humidade nos atopamos 
nunha zona con falta de auga estival moderada (33,3 > Ia ≥ 16,7), é dicir, tipo s; finalmente, o 
tipo de concentración estival da eficacia térmica se corresponde co tipo a' (Ic < 48%). 
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Clasificación climática de Thornthwaite  

Esta situación climática se traduce nunha vexetación potencial representada pola Serie Colina 
Galaico-Portuguesa acidófila do roble o Quercus robur (Rusco aculeati-Querceto roboris 
sigmetum).  

3.1.2. Morfoloxía e Topografía 

 
Imaxe 3D da altimetría do ámbito e localización do sector S-34-R 

Esta imaxe proporciónanos un achegamento á morfoloxía do Concello de Vigo. A morfoloxía do 
Concello atópase claramente condicionada polo Val do Fragoso vertebrado polo río Lagares 
que cruza en dirección NE-SO o municipio. Máis cara ao interior atópanse as estribacións do 
monte de Cela, montes de Fragoselo e Serra do Galiñeiro, onde se alcanza a máxima altitude 
de Vigo (pico do Galiñeiro, 690 metros). 
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En relación co sector de actuación S-34-R Falcoa vemos que se sitúa en cotas baixas, entre 56 e 
os 109 m, e cunha dirección de exposición Oeste. 

Tal e como se observa na imaxe de distribución de pendentes, as pendentes máis acusadas 
(>20%) sitúanse cara ao interior do municipio, nas ladeiras dos cumios montañosos (Monte Alba, 
Monte Cepudo e Galiñeiro) e nalgún val fluvial que discorre encaixado (como sucede co rego da 
Rega). As pendentes intermedias (3-20 %) corresponden ao Val do Fragoso, drenado polo río 
Lagares e o Val de Zamáns. Finalmente, as pendentes máis suaves (<3%) corresponden ao 
litoral e á chaira fluvial do río Lagares. 

 
Imaxe 3D das pendentes do ámbito e localización do sector S-34-R 

En relación co ámbito de actuación, a maior superficie atópase ocupada por zonas con 
pendentes intermedias. Aproximadamente o 73% corresponde a pendentes entre o 3 e o 20%, 
aínda que tamén cabe sinalar a presenza dunha zona de maior pendente (con máis do 30% de 
pendente) distribuída ao longo do Viario da Universidade, no límite Oeste do ámbito; na táboa 
adxunta danse os datos por superficie e rango de pendente: 
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Rangos Hectáreas % 

< 3 % 0,17 1,3 % 

3 - 10 % 3,61 28,3 % 

10 - 20 % 5,72 44,8 % 

20 - 30 % 2,27 17,8 % 

30 - 50 % 0,96 7,5 % 

> 50 % 0,03 0,3 % 

Total 12,76 100.00% 
 

 

Na imaxe seguinte pódese observar claramente os noiros conformados nas marxes do Viario 
da Universidade e a topografía claramente diferenciada entre as zonas Leste e Oeste do 
ámbito de actuación, coa representación das curvas de nivel cada metro. 

 
Topográfia municipal do ámbito de actuación e: 1/1000 

En canto á distribución de pendentes no ámbito de actuación, a maior superficie se atopa 
ocupada por pendentes intermedias. Aproximadamente o 85 % corresponde a pendentes entre 
o 3 e o 20 %, aínda que cabe sinalar a presenza dunha zona de maior pendente (con máis do 
20 % de pendente) localizada no lado oriental.  
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Rangos de Pendentes (%) 

 

Rangos de Altitudes 
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Orientacións 

3.1.3. Xeoloxía e Xeotecnia 

En Galicia os solos teñen unha gran diversidade debido á gran variedade litolóxica e grado de 
alteración, á influencia da posición topográfica, as fortes diferenzas no tempo de evolución, a 
distinta frecuencia con que se presentan os fenómenos erosivos por causas tectónicas, 
litolóxicas, xeomorfolóxicas ou de acción humana, considerada como a liña de evolución 
imposta pola natureza sustractiva dos sistemas superficiais de Galicia. Prodúcese así unha 
aparente homoxeneización ao ser a gran maioría solos acedos e desaturados. Con todo, esta 
homoxeneidade esconde unha gran diversidade dentro do carácter acedo e así existen 
histosois, podsois, andosois, cambisois ferrálicos, regosois, leptosois e cambisois húmicos e 
dístricos. 

No municipio diferéncianse claramente dous ámbitos, o oriental con dominio case absoluto de 
rocas metamórficas e o occidental coa presenza de rocas ígneas. Os depósitos cuaternarios 
están reducidos a unha franxa de dunas, areas de praia e sedimentos de marismas na baía de 
Samil e aos depósitos detríticos coluvio-eluviais do río Lagares. As rocas metamórficas 
presentan unha distribución que a grandes trazos segue franxas en dirección N-S; aparecen 
representadas polos paragneises e micaesquistos, polos gneis de biotita e os gneis de 
riebeckita que afloran nunha banda estreita e alargada dende Vigo ata o extremo sur do 
concello. As rocas ígneas ocupan o área occidental do municipio ata a costa. Están 
representadas por granitos. 
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Tal e como se representa na imaxe seguinte, o ámbito do sector S-34-R se sitúa en dominio 
das rocas ígneas representadas por granitos de afinidade calcoalcalina (no 100% da 
superficie). 

 
Imaxe 3D do mapa xeolóxico do ámbito e localización do sector S-34-R (Fonte: IGME) 

En canto á xeotecnia, o Instituto Xeolóxico E Mineiro de España elaborou en 1987 un Mapa 
xeotécnico e de riscos xeolóxicos da cidade de Vigo. Este traballo recopilaba información 
relativa a factores ambientais con potencial incidencia na construción tales como a situación de 
explotacións e depósitos de materiais utilizados en construción, pendentes, factores geolóxicos 
con incidencia construtiva, características xeomecánicas e condicións construtivas, etc.  

Como resultado desta análise establécese unha clasificación do territorio en catro niveis de 
restrición (moi alto, alto, baixo e moi baixo) para a construción. Sobre a base deste Mapa de 
factores xeolóxicos con incidencia construtiva, características xeomecánicas e condicións 
construtivas (escala 1:25.000), e sobre a información incorporada no Estudo de Sostibilidade 
Ambiental, Impacto Territorial e Paisaxístico do Plan Xeral (ESAITP), podemos sinalar que o 
sector S-34-R atópase practicamente na súa totalidade clasificado no rango de moi baixas 
restricións á construción. 

O seguinte mapa representa dita clasificación: 
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Imaxe 3D do mapa de características xeomecánicas e condicións construtivas, e táboa correspondente ao 

ámbito 

Os datos reflicten que un 7,3 % da superficie ten restricións altas ou moi altas, dato que 
considerando a escala á que se elabora dita cartografía 1:25.000 e a posibilidade de 
ordenación do ámbito non ofrece un problema importante. 

 

3.1.4. Hidroloxía 

Dende o punto de vista da hidroloxía o concello de Vigo encádrase na conca hidrográfica de 
Galicia Costa, a administración hidráulica da cal corresponde ao organismo Augas de Galicia.  

A rede fluvial do municipio é curta pero moi extensa. Son cursos de auga subsecuentes, é dicir, 
desenvólvense seguindo as liñas de mínima pendente. Sendo as direccións preferentes NE- 
SW, NW-SE e N-S. Os dous ríos principais son: o río Lagares e o río Zamáns ou Amial. O 
Lagares como principal río do Val do Fragoso e o Zamáns ou Amial como principal río do Val 
Miñor. Ademais do río Lagares e o Amial, a rede de ríos e regos é moi ampla, sendo correntes 
permanentes medianas ou pouco abundantes, de leito estreito e pouco profundo, ademais de 
zonas húmidas, todas elas importantes sinal da biodiversidade e patrimonio natural. 

Con respecto ao ámbito de actuación, pertence na súa totalidade á conca do río Lagares 
(aínda que é lindante coa conca do río Barxa). No entanto, non se identificaron canles dentro 
do sector. Cabe sinalar ademais que no ámbito non se atopa ningún humedal dos recollidos no 
Inventario de Humedais de Galicia (IHG). 

O mapa seguinte representa as concas hidrográficas máis importantes así como os cursos 
fluviais máis representativos nas proximidades do ámbito. 
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Imaxe 3D das principais concas hidrográficas 

3.1.5. Espazos Protexidos 

A Lei 9/2001, de Conservación da Natureza define os espazos naturais protexidos como 
aqueles espazos que conteñen elementos ou sistemas naturais de particular valor, interese ou 
singularidade, tanto debidos á acción e evolución da natureza como derivados da actividade 
humana, e que fosen declarados como tales. 

A Rede Natura 2000 é a rede de espazos naturais protexidos a escala da Unión Europea 
creada en virtude da Directiva 92/43/CEE do Consello, de 21 de maio de 1992, relativa á 
conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres (Directiva hábitats), co obxecto 
de salvagardar os espazos naturais máis importantes de Europa. Componse de zonas 
especiais de conservación declaradas polos Estados membros con arranxo á Directiva sobre 
hábitats e, ademais, das zonas especiais de protección para as aves (ZEPA) que se designan 
de acordo coa Directiva 79/409/CEE do Consello, de 2 de abril de 1979, relativa á conservación 
das aves silvestres.  

A Rede Natura 2000 clasifica os espazos en dúas clases:  

 Zona de Especial Protección para as Aves (ZEPA). 

 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). 

No concello de Vigo, excepción feita do parque nacional das Illas atlánticas (CIES), non existe 
ningún ámbito protexido pola normativa Europea, Nacional ou Galega, polo tanto o ámbito de 
actuación non afecta a ningún ámbito protexido. 

3.1.6. Paisaxe 

A paisaxe integra un conxunto de fenómenos naturais e culturais que se dan nunha extensión 
do territorio. Os compoñentes esenciais da paisaxe son por un lado, a estrutura xeolóxica, a 
cobertura vexetal e a fauna asociada e por outro lado, o elemento humano e cultural. A paisaxe 
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é considerada como un conxunto indisociable de todos eses elementos unidos a un territorio. O 
devandito conxunto posúe unha estrutura ordenada non reducible á suma das súas partes, 
senón que constitúe un sistema de relacións no que os procesos se encadean.  

Desta forma, podemos sinalar que o ámbito de Falcoa S-34-R corresponde a unha unidade de 
paisaxe asociada á Ría de Vigo e montes litorais. Esta paisaxe inclúe a costa e tamén a área 
interior ata o corredor prelitoral. A costa da ría ten escasa elevación, cunha paisaxe complexa, 
con numerosas illas, praias, frechas, marismas, lagoas litorais, portos naturais, etc. A paisaxe 
interior é montañosa, con destacables morfoloxías sobre rocha e enchido de miradoiros sobre a 
ría; o seu uso é fundamentalmente agrícola e forestal. A mestura de augas mariñas salobres e 
frías coas fluviais, ricas en nutrientes e máis cálidas, favorece a vida mariña. Desenvólvese 
unha intensa actividade pesqueira nos numerosos portos construídos ao abeiro da ría. As 
chairas litorais e fluviais e as abas baixas de suave pendente dos montes atópanse 
intensamente cultivadas. Polas restantes abas esténdense as masas repoboadas, as 
matogueiras e os pastos. 

 
Mapa de tipos de paisaxe no entorno da ría de Vigo (Fonte: Atlas de paisaxes de España)  

No caso do S-34-R, o ámbito queda englobado, próximo ó viario de acceso universitario e 
onde xa podemos atopar edificacións residenciais dispersas no ámbito. Trátase polo tanto 
dun ámbito que, poderíamos chamar agrario difusa e que, dende o punto de vista 
paisaxístico, xa se atopa moi transformado. 

A cunca visual do ámbito ocupa unha superficie aproximada de 5.212 ha. 
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Cunca visual 

Como elemento a considerar na ordenación da paisaxe destaca a fraxilidade visual extrínseca 
da paisaxe. Esta fraxilidade determínase no Plan Xeral, co cálculo de concas visuais de 
diversos lugares estratéxicos de Vigo (lugares concurridos, sitios con importantes vistas 
panorámicas ou zonas de importantes valores ambientais) evaluada a partir da conca visual 
do sector (puntos dende os que é visible) e do número de observadores potenciais. 

O resultado obtido represéntase no seguinte mapa: 

 

Rango Hectáreas % 

Fraxilidade moi 
baixa 

2,15 16,8 % 

Fraxilidade 
baixa 

1,60 12,6 % 

Fraxilidade 
media 

5,31 41,6 % 

Fraxilidade alta 3,70 29,0 % 

Fraxilidade moi 
alta 

0 0 % 

Total 12,77 100.00% 

 
Imaxe 3D dos grados de fraxilidade visual extrínseca da paisaxe e clasificación no ámbito do sector S-34-R 
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Como pode observarse, a maioría do ámbito presenta unha fraxilidade media, cun 30% 
aproximadamente de fraxilidade alta, correspondente á zona da ladeira Oeste do ámbito en 
contacto co viario da Universidade. 

3.2. MEDIO BIÓTICO 

3.2.1 Vexetación e usos do solo 

O estudo da vexetación realízase de forma compatible co mapa de unidades ambientais que 
inclúe o Plan Xeral, dado que este mapa baséase no mapa de usos e coberturas de Galicia, 
mapa a menor escala dos dispoñibles que describen os aspectos da vexetación. 

O ámbito de actuación afecta ás seguintes unidades ambientais: 

 
Imaxe 3D da distribución da vexetación e táboa correspondente ao ámbito 

 

Pódese observar que as masas de piñeiros e eucaliptos representan a práctica totalidade da 
paisaxe forestal do concello de Vigo, as principais especies empregadas nas repoboacións 
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forestais nos montes de Vigo son o Pinus pinaster, Eucaliptus globulus e masas mixtas 
destas especies. No entanto, a maioría dos piñeirais presentan numerosos brinzais de 
carballos, pereiras, sanguiños e outras árbores da fraga, que indican o sentido da evolución 
destas repoboacións se non existise intervención humana. 

No sentido oposto, atópanse os bosques autóctonos de carballos (Quercus robur) moi 
escasos no municipio, aínda que nos últimos estanse levando a cabo repoboacións de 
especies autóctonas como castiñeiros, nogueiras e carballos. 

No caso concreto do sector S-34-R as unidades ambientais afectadas son: 

 
 

Unidades Hectáreas % 
Urbanización agrícola difusa 6,43 50,4 % 
Eucalipto e piñeiro 6,33 49,6% 
Total 12,76 100,00% 

Obsérvase que practicamente a metade do sector está ocupado por unha zona de 
urbanización agrícola difusa, e a outra metade por un bosque de eucalipto e piñeiro. 

 

Na seguinte imaxe vese o estado actual no que destacamos a existencia do Viario da 
Universidade no límite Oeste do ámbito e a cuberta arborada nesta zona. 
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Ortofoto do ámbito de actuación 

O mapa de series de vexetación de Rivas Martínez (1987), sinala que o sector de solo 
urbanizable S-34-R Falcoa se atopa na rexión Eurosiberiana, provincia Cantabro Atlántica, 
subprovincia Astur-Galaica e sector Galaico Portugués. Os bosques característicos destas 
terras pertencen por tanto á Serie outeiro galaico-portugués acidófila do carballo o Quercus 
robur (Rusco aculeati-Querceto roboris sigmetum). Esta serie corresponde no seu óptimo 
estable a un carballal denso de carballos (Quercus robur) que pode levar certa cantidade de 
meloxos (Quercus pyrenaica), acivros (Ilex aquifolium), castiñeiros (Castanea sativa), 
loureiros (Laurus nobilis) e sobreiras (Quercus suber).  

Os bosques climáticos están sen embargo case desaparecidos en toda Galicia litoral, pola 
fonda transformación levada a cabo dende antigo polas actividades e explotacións humanas.  
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Vexetación e usos do solo  

3.2.2 Fauna 

A composición da fauna da zona de estudo vén determinada por dous feitos principais, por 
unha banda, a posición xeográfica e por outro a evolución climática, ao que se pode engadir a 
actividade humana, especialmente nas últimas décadas. Como características xerais pódese 
dicir que a fauna existente presenta unha transición entre as rexións Eurosiberiana e 
Mediterránea. 

O ámbito de actuación forma parte dunha paisaxe rural (particular polas características 
explicadas no punto medio perceptual – paisaxe) galega de costa Sur, cun forte grado de 
antropización (actividade agraria, plantacións, fragmentación do hábitat polas vías de 
comunicación, etc) polo que a relación de posibles especies afectadas non presenta ningún 
tipo de protección dada a escasa singularidade ao que hai que engadir a inexistencia dalgún 
área ou espazo con protección próximo polas propiedades e calidade ambiental; así pois o 
impacto desta obra sobre a fauna existente non é forte, sendo perfectamente asumible polas 
poboacións animais e non poñendo en perigo a súa viabilidade e supervivencia futura.  

Entre as especies máis representativas sobre todo no medio agrícola que podemos atopar no 
ámbito, pódense citar mamíferos como raposos (Vulpes vulpes), roedores, topos, ardillas, 
coellos, ratas campestres, ourizos comúns (Erinaceus europaeus), aves como a gaivota 
patiamarela, cucos, merlos, gorrións muiñeiros (Passer montanus) anfibios como sapos, tritóns 
e reptís como lagartos comúns e algunha culebra. 
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Xá as zonas onde atopamos a presenza de piñeiros madeirables, podemos atopar outra fauna 
característica do medio forestal; algunhas das mais representativas destes ambientes son os 
páridos (Parus spp., Aegithalos caudatus), mosquiteiros (Phylloscopus spp.), agateadores 
(Certhia brachydactyla), rapaces como o gabián (Accipiter nisus) ou o azor (Accipiter gentilis), 
etc. Entre os mamíferos, é notable a presenza de mustélidos como a xineta (Genetta genetta), 
a marta (Martes martes), ademais de esquío (Sciurus vulgaris),  musaraña ibérica (Sorex 
granarius) e raposo (Vulpes vulpes) xa anteriormente mencionado. 

Ademais, asociados aos hábitat formados por comunidades arbustivas e de monte baixo 
atopamos frinxílidos como o pardal común (Carduelis cannabina), currucas (Sylvia undata) e 
certas galináceas, que atopan neste ambiente un lugar seguro no que reproducirse. Entre os 
mamíferos destacan o raposo (Vulpes vulpes) xa anteriormente mencionado ou o coello 
(Oryctolagus cuniculus). 

3.3. PATRIMONIO CULTURAL 

Non existen elementos incluídos no catálogo de bens culturais do Plan Xeral. Tampouco se 
afectan áreas de protección ou cautela de elementos patrimoniais do contorno. Tan só se 
localizan elementos catalogados correspondentes a hórreos nas proximidades do contorno do 
ámbito, identificados coas claves: 01-8037, 01-8039, 018040. 

 
Elementos  patrimoniais 
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3.4. RISCOS NATURAIS 

3.4.1. Inundacións 

O sector de solo urbanizable S-34-R atópase nunha zona cualificada como de risco B de 
inundación, é dicir, risco medio, segundo o Plan Especial de Protección Civil ante o Risco de 
Inundacións en Galicia (publicado mediante Resolución de 13 de marzo de 2002, da Dirección 
Xeral de Interior e Protección Civil, DOG 23 Abril). 

As zonas de risco medio son aquelas zonas que sufren inundacións entre 50 e 100 anos de 
período de retorno, é dicir, probabilidade de inundación entre o 2% e o 1% de Erosión 

Neste apartado resúmense os resultados recollidos no Inventario Nacional de Erosión de Solos 
2002-2012 para o Sector de Solo Urbanizable S-34-R. 

3.4.1.1. Erosión laminar 

Tal e como podemos observar, a erosión laminar no sector de solo urbanizable S-34-R  é 
bastante irregular en intensidade, aínda que predominan as taxas moi baixas (erosión 
laminar ou en regueiros < 5 t/ha ano). A erosión laminar é o resultado da avaliación de 
factores como o índice de erosión pluvial (R), a erosionabilidade do solo (K), o factor 
lonxitude da ladeira (L) e pendente (S), a cuberta (C) e o tipo de prácticas do solo (P).  

No ámbito de actuación do S-34-R as taxas de erosión se estiman entre 0-10 t/ha ano, o 
que se corresponde cuns niveis de erosión baixos, tratándose ademais de solos destinados 
ao cultivo agrícola. 
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Erosión Laminar e en regueiros (Fonte: Inventario Nacional de Erosión de Solos 2002-2012) 

3.4.1.2. Movementos en masa 

Os movementos en masa son mecanismos de erosión, transporte e deposición que se 
producen pola inestabilidade gravitacional do terreo. 

Desta forma, no sector de solo urbanizable S-34-R Falcoa, resulta maioritario a 
potencialidade do territorio para que se sucedan movementos en masa de tipo medio ou 
baixo. A potencialidade para que se sucedan movementos en masa é un factor que se 
avalía a partires da información relativa a litofacies, pendente e pluviometría e que ademais 
considera o risco sísmico.  

 
Potencialidade de movementos en masa (Fonte: Inventario Nacional de Erosión de Solos 2002-2012) 

Por outro lado, en relación coa tipoloxía predominante de movementos en masa, no ámbito 
do S-34-R, pódese dicir que non atopamos unha tipoloxía dominante, na zona Oeste é de tipo 
derrubas en xeral (desprendementos, xiros, afundimentos...), nas zonas Norte e Sur de 
Movementos en masa pouco probables (láminas de auga) e na parte máis central do ámbito 
correspondente a Superficies artificiais. A tipoloxía dos movementos en masa é función das 
características das formacións xeolóxicas (textura do solo, potencia ou espesor, estrutura, 
etc.). 
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Tipoloxía de movementos en masa (Fonte: Inventario Nacional de Erosión de Solos 2002-2012). 
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[4] DEFINICIÓN DE OBXECTIVOS DO PLAN PARCIAL  

A continuación expoñemos os obxectivos e criterios para a ordenación e desenvolvemento do 
Plan Parcial. 

4.1. CRITERIOS E CONDICIONANTES PARA A ORDENACIÓN DO SECTOR S-34-R 

4.1.1. Criterios e condicionantes particulares de ordenación contidos no Plan Xeral 

A continuación procedeuse á integración dos criterios de ordenación contidos no Plan Xeral 
achegando as mínimas bases de actuación. 

A este respecto, na ordenación proposta consideráronse os condicionantes establecidos, 
adaptándoos e axustándoos á realidade física e territorial na que se asenta o ámbito de 
actuación. 

 Respecto da integración ambiental da ordenación (adaptación do ESAITP): 

O Plan Xeral no seu estudo de Estudo de Sostibilidade Ambiental Impacto Territorial e 
Paisaxístico (ESAITP) establece un conxunto exhaustivo de medidas no seu capítulo 8 
denominadas Medidas protectoras e correctoras que clasifica en: 

Medidas Xenéricas: Son aquelas deseñadas para a reducción dos impactos xerados 
pola aplicación do ordenamento e normativa de planeamento. Dentro destas medidas 
distinguense dous tipos:  

Medidas de protección vectorial, Encamiñadas a protexer os distintos vectores medio 
ambientais durante o proceso urbanizador e a posterior fase de funcionamiento 
(Atmosfera, relevo e solos, hidroloxía, vexetación, fauna e paisaxe). 

Medidas horizontais ou transversais, que abordan cuestións xerais da sostibilidade. 

Medidas particulares: Medidas de aplicación en determinadas actuacións clasificadas 
como de impacto moderado ou referidas a infraestruturas concretas. 

Resultado do estudo de impacto ambiental, o novo Plan Xeral considerou que o sector 
de solo urbanizable S-34-R FALCOA presenta un impacto compatible sen restricións, 
e polo tanto NON presenta medidas particulares para minimizalo. 

En canto ás Medidas Xenéricas, procurarase tomar medidas para: 

CONECTIVIDADE: Cara a conectibidade dos espazos, perseguirase evitar o illamento 
dos espazos naturais e manter a permeabilidade ecolóxica do territorio, conectando na 
medida do posible os espazos libres e zonas verdes locais cos espazos verdes xerais e 
solos rústicos para potenciar a función de corredor biolóxico que ten estes solos. 

BIODIVERSIDADE: Promover a substitución da vexetación alóctona por vexetación 
autóctona, fomentando a plantación de arborado autóctono tanto nos espazos verdes 
como nas plantacións lineais nos espazos peonís ou beirarrúas. Utilizar as posibles 
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franxas fluviais que puidesen existir como zonas verdes, establecendo medidas 
preventivas e de mellora destes espazos para conseguir compaxinar a protección natural 
co o uso e disfrute público. 

PROMOVER A MOBILIDADE SOSTIBLE. Fomentar a conexión peonil das áreas 
residenciais previstas e as adxacentes, sempre que sexa posible, cos sistemas xerais de 
zonas verdes e equipamentos. 

Medidas encamiñadas a reducir o consumo enerxético e aumentar a eficiencia 
enerxética no sector.  

Medidas encamiñadas a diminuír en xeral a afección sobre o ciclo da auga, en particular 
a reducir o consumo de auga e aumentar a eficiencia no uso dos recursos hídricos.  

Medidas encamiñadas a ordenar a xestión dos residuos sólidos: deberase detallar o 
sistema de recollida de residuos sólidos, os cales han de ampliarse para a totalidade dos 
terreos a urbanizar, así como a súa inclusión no sistema de xestión dos residuos sólidos 
urbanos. 

 Respecto dos parámetros urbanísticos (adaptación da ficha de planeamento): 

Obxetivos do planeamento: 

Dar cumprimento ao obxetivo estratéxico do Plan Xeral de converter ó Viario de Acceso 
á Universidade (Campus As Lagoas-Marcosende) en soporte dun novo eixo de 
desenvolvemento urbano a partires do artellamento dun corredor verde e dotacional. 

C iterios de ordenación: 

Como criterios de ordenación do Plan Xeral, se explicita que a ordenación deberá 
resolver unha axeitada integración do Viario de Acceso á Universidade como vía urbana, 
neste sentido, recoméndase a disposición de parte da cesión local de espazos verdes en 
ladeira do viario, mantendo, na medida do posible os pés arbóreos autóctonos 
existentes. 

Usos lucrativos: 

Determínase un único Uso Global Característico do sector, o residencial, e unha 
superficie total edificable de 74.039 m2. Tamén se determina para a ordenación do sector 
a utilización de entre as tipoloxías edificatorias A, B, C, D, G correspondentes á 
edificación illada ou en bloques abertos, adosada ou agrupada en ringleira, pareada ou 
mixta respectivamente. Así mesmo establécense, como ordenanzas de referencia, as 
ordenanzas nº 4, 6, 7 e 9 do solo urbano consolidado do Plan Xeral, correspondentes a 
EDIFICACIÓN EN ALIÑACIÓN DE RÚA, BLOQUE ABERTO, MEDIA DENSIDADE e DE 
VILAS E CHALÉS.  

Da edificabilidade residencial que se implante no sector, o 38% adicarase a vivenda 
sometida a algún réxime de protección, polo que o Plan Parcial deberá prever a reserva 
de solo para localizar dita edificabilidade.   
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Dotacións previstas: 

A superficie mínima de cesión de solo para zonas verdes locais é de 13.327 m2s e de 
7.404 m2s para equipamento. O número de prazas de aparcamento público terá que ser 
como mínimo de 370. 

Infraestructuras de servicios urbanos: 

Todos os novos desenvolvementos levan asociados o cálculo das necesidades de 
servizos (abastecimento e saneamento, electricidade, residuos...). O cumprimento dos 
obxectivos medioambientais conleva a necesidade de prever a construción e mellora 
tanto no abastecemento como no saneamento das augas, dos residuos, dos servizos 
eléctricos así como da mobilidade. Por outro lado, este sector contribúe aportado 
finanzamento as conexións, ampliacións aos reforzos dos sistemas xerais definidos no 
punto nº 6 da ficha de planeamento. 

Sistema Xeral viario 

No caso particular deste sector, débense cumprir as condicións establecidas no Art. 
7.1.15 da Normativa Urbanística do Plan Xeral respecto das Normas Especificas para as 
vías do Sistema Xeral Viario das cales forma parte a Vía Parque da Universidade.  

Segundo se redacta no devandito artigo, estes viarios específicos, que constitúen o 
Sistema Xeral Viario Especial (SVE), dada a súa función estruturante do conxunto de 
Vigo, precisan dunhas normas específicas que regulen o tratamento da urbanización e 
edificación que se afiance xunto ás súas marxes, a fin de garantir os obxectivos 
sinalados dende o Plan e recollidos na Memoria, entre outros, o de permitir canalizar 
fluxos de tráfico importante, respectando o carácter urbano e as condicións da Vía 
Parque na maior parte do seu percorrido. 

Xestión do ámbito: 

A iniciativa do planeamento é pública e o sistema de actuación é por compensación, 
mediante o cal os propietarios entregan o solo de cesión obrigatoria e executan á súa 
costa as obras de urbanización, constituíndose en xunta de compensación. Este sistema 
de actuación poderá ser substituído polo sistema indirecto de Concerto se se desen, no 
momento de poñelo en marcha, as condicións establecidas no artigo 150.1 da LOUG. 

Tramitación do Plan Parcial 

O Plan Parcial deberá someterse ao trámite de Avaliación Ambiental Estratéxica (EAE) 
atendendo ao mandato da Lei 9/2006, a Lei 6/2007 de medidas urxentes e o artigo 4.0.3. 
da Normativa Urbanística do Plan Xeral, incluíndo a avaliación acústica e 
electromagnética. Requirirase tamén informe favorable de Augas de Galicia acerca das 
garantías de abastecemento de auga potable e depuración de augas residuais. 

En relación ao devandito trámite indícase que, mediante escrito de data 8 de xullo de 
2009, con entrada na Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza n.º 
169.208, do 21 de xullo, o Delegado dá Área de Urbanismo e Vivenda do Concello de 
Vigo achegou unha copia en formato papel e dixital do documento de inicio do Plan 
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Parcial S-34-R Falcoa. Posteriormente, en data do 22 de setembro de 2009, logo do 
trámite de información pública, a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, 
emitiu a notificación de non necesidade de sometemento á avaliación ambiental 
estratéxica. A devandita notificación achégase no Anexo 2 do presente documento. 

4.1.2. Outros condicionantes para a ordenación do Sector 

Do Análisis previo realizado no ámbito de actuación destacanse os seguintes: 

O ámbito presenta fortes pendentes na zona Oeste en contacto co vial da Universidade 
comprendidas no rango de 20-30%. A ordenacion proposta procurará minimizar os 
movementos de terra ao mínimo imprencindible ao tempo que se garanta a accesibilidade aos 
espazos libres públicos.  

A intervisibilidade do ámbito nesta aba há de ter en conta a integración paisaxística na 
ordenación das edificacións, intentando adaptarse ao terreo o mais posible e deseñando as 
cesións para zonas verdes de xeito que, a mais de cumprir a súa función como tal zona 
verde, puidesen chegar a servir de apantallamento das zonas máis intervidas, mantendo, na 
medida do posible, os pes arbóreos autóctonos existentes na beira do viario. 

A atención ós condicionantes do contorno tamén axudarán á inserción, permitindo a mellor 
relación co tecido residencial circundante. Procurarase conectar a trama urbana, seccionada 
polo Viario da Universidade, lonxitudinalmente a través do corredor de espazos libres, e 
transversalmente de forma paisaxística e mediante a resolución particular dos cruces 
accidentais. 

A regulación dos usos lucrativos conterá o necesario acordo entre o marco xeral normativo do 
Plan Xeral e o particular do Plan Parcial introducindo os parámetros das normas particulares 
do solo urbano contidas no Plan Xeral (ordenanzas do Uso Lucrativo Residencial). 

Finalmente a ordenación proposta deberá dar cumprimento ao obxectivo estratéxico do Plan 
Xeral de converter o Viario de Acceso á Universidade en soporte dun novo eixo de 
desenvolvemento urbano a partires do artellamento dun corredor verde e dotacional. A 
función do espazo libre e dos equipamentos, é fundamental para a consecución do obxectivo 
estratéxico do Plan Xeral, debendo ocupar unha posición directora na xénesis do proxecto.  

4.2. CRITERIOS DE ORDENACIÓN DO PLAN PARCIAL 

A partir da análise das condicións derivadas da situación actual do territorio (afeccións, 
infraestruturas, medioambientais, patrimoniais, xeotécnicos, etc.). A ordenación proposta 
parte dos criterios establecidos polo Plan Xeral na ficha deste sector de solo urbanizable, aos 
que se engaden outros derivados das condicións particulares do ámbito. Estes veñen 
definidos cun maior detalle na Memoria Xustificativa do Plan Parcial. 

 Transformación do viario estruturante nunha Vía Parque, tal e como se denomina no 
art. 7.1.15 do Plan Xeral, convertindoo nun viario integrado entre amplos espazos 
verdes nas súas marxes. Estes espazos verdes adxacentes ao viario, ademais da súa 
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función de relación e esparexemento, resolven os percorridos peonís e o carril bici, e 
serven de fondo paisaxístico aos que transitan pola Vía Parque. 

 Situaranse, en contacto con esta Vía Parque, equipamentos esixidos polo Plan Xeral, 
entendida como espazo de comunicación, esparexemento e dotacional, reforzando o 
seu carácter urbano. 

 A ordenación formulada cumprirá os obxectivos fixados polo Plan Xeral, e ademáis 
complementase con outros propios das condicións particulares do ámbito, como é o 
entorno (edificacións próximas e topografía), á hora de definir a posición das diversas 
tipoloxías edificatorias formuladas na ordenación. 

 A ordenación integrarase co ámbito, no referente ás edificacións existentes no sector, 
coma á topografía da zona interior. 

 Baseándose en parámetros topográficos, as edificacións situáronse mediante unha 
graduación de intensidades e densidades edificatorias. 

 As edificacións de vivenda plurifamiliar, coa tipoloxía de bloque aberto, adáptase ao 
terreo da zona con maior pendente, integrándose coa zona verde que forma a Vía 
Parque e contribuíndo a subliñar o carácter urbano desta. Os espazos intersticiais entre 
os bloques, tanto se son de cesión de uso de superficie en parcelas privadas, ou 
espazos libres privados, deberán axardinarse de maneira que a zona verde de Vía 
Parque se estenda por toda a zona onde se sitúan esta tipoloxía de vivenda. 

 Entre estas dúas tipoloxías sitúanse varios grupos de vivendas unifamiliares pegadas 
de media densidade, para realizar unha transición entre a zona de vivendas 
unifamiliares illadas (baixa densidade) e as vivendas plurifamiliares (alta densidade). 

 Preténdese conseguir a permeabilidade visual e funcional no sector adoptando as 
seguintes medidas:  

Edificacións coa tipoloxía de bloque aberto para as vivendas multifamiliares. Isto 
permite, como se comentou anteriormente, que a Vía Parque se estenda a través 
dos espazos intersticiais entre os bloques. 

Ampliación da ponte sobre a Avenida Clara Campoamor, converténdoo nun 
túnel. Mediante esta actuación, evítase a desconexión espacial actual no camiño 
Falcoa entre as dúas marxes da Avda. Clara Campoamor. A amplitude do 
espazo xerado sobre este túnel permite que a Vía Parque se estenda ao límite 
Sureste sobre o túnel, conectando ambas as dúas marxes e integrando o 
equipamento situado en ao sur do sector. 

 Na ordenación formúlanse dúas zonas de centralidade e reunión entre os bloques de 
vivenda colectiva. Son espazos de relación que pretenden aglutinar a vida comunitaria. 
Neles concéntranse os usos comerciais previstos no sector. 

 O viario interior servirá tan só para a mobilidade propia do ámbito, conectándose co 
entorno a través do camiño Falcoa, e o actual entroncamento co Viario dá 
Universidade. 
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4.3. OS OBXECTIVOS AMBIENTAIS 

Entre os obxectivos ambientais xerais da planificación cabe sinalar: 

 Protección, xestión e ordenación das paisaxes. 

 Favorecer un entorno residencial saudable e seguro. 

 Garantir a non exclusión social. 

 Favorecer a cohesión social. 

 Garantir unha edificación eficiente no consumo de recursos e na prevención da 
contaminación. 

 Facilitar a conectividade no transporte. 

 Promover o aforro no consumo enerxético. 

 Estimular o uso de recursos enerxéticos renovables. 

 Controlar as emisións contaminantes. 

 Promover o aforro no consumo dos recursos hídricos.  

 Garantir a viabilidade dos sistemas de abastecemento e saneamento. 

 Xestionar eficientemente os fluxos de materiais e residuos. 

 Axustar os usos ao entorno. 

 Preservar e poñer en valor os elementos de patrimonio.  

 Evitar a contaminación de canles. 

Estes obxectivos xerais particularízanse nos seguintes obxectivos mais concretos para o 
medio natural e a paisaxe:  

 Mellorar as posibilidades de uso e calidade ambiental da zona. 

 Conservación, protección e mellora dos elementos naturais interiores e limítrofes ao 
ámbito de ordenación, integrándoos dentro dos espazos libres públicos previstos. Os 
espazos libres e zonas verdes serven de transición entre a ordenación proposta e o 
ámbito exterior periférico. Dispóñense en continuidade coas zonas previstas no 
planeamento municipal, garantindo e amplificando as mesmas.  

 As dotacións para sistemas xerais de espazos libres e zonas verdes, e de equipamentos, 
localízanse no Oeste do ámbito, segundo reflicten os planos de ordenación. Os 
equipamentos locais acollerán usos dotacionais educativos así coma asistenciais,  de 
servizo á poboación do ámbito. 
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 Integrar as actuacións e estruturas na paisaxe existente, de modo que as edificacións se 
adapten ás condicións do ámbito, e se definan espazos integrados nas zonas verdes e 
prazas públicas de relación.  

 Procurarase implementar melloras na reducción do consumo enerxético coa previsión do 
uso de captadores solares, acumuladores e ou instalacións fotovoltaíacas, así coma o uso 
de de iluminacións de baixo consumo en espacios comunitarios interiores e exteriores. Da 
mesma maneira, coma xa se comentou na memoria do Plan Parcial, tívose en conta o 
deseño solar pasivo coa configuración arquitectónica así coma as condicións de 
emprazamento e de orientacións das edificacións procurando a máxima eficiencia na 
captación solar do aproveitamento da luz solar.  

 Promoverase o aforro de recursos hídricos mediante a reutilización de augas así coma a 
instalación de sistemas de rego para as zonas averdecidas con sistemas efectivos de 
aforro de auga como programadores de rego, detectores de humidade e rego por goteo. 

 Fomentarase a reduccion e xestion dos residuos dentro do ámbito do sector mediante a 
ubicación racional das illas de recollida selectiva así coma a previsión da xestión dos 
residuos de construcción e demolición. 
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[5] ANÁLISE DE ALTERNATIVAS 

5.1. DESCRICIÓN DAS ALTERNATIVAS DE ORDENACION CONSIDERADAS 

A continuación expoñense as alternativas consideradas: a alternativa cero (0) ou alternativa 
de non actuación, e a alternativa un (1) baseada na proposta actual da ordenación do Plan 
Parcial. 

5.1.1. A alternativa cero ou de non intervención 

A alternativa cero supón a non actuación sobre un solo clasificado como urbanizable 
delimitado para uso residencial polo planeamento vixente. O Plan Parcial establece as 
directrices fundamentais para desenvolver o sector, como consecuencia dos condicionantes 
establecidos na normativa vixente, así como condicionantes ambientais intrínsecos ao 
emprazamento.  

O Plan Parcial establece medidas para a protección das particularidades paisaxísticas do 
entorno do ámbito, procurar a maior integración a nova trama urbana e das tipoloxías 
edificatorias, de forma que se respecten á orografía e as formas naturais do territorio, 
establece medidas encamiñadas a evitar afeccións á fauna e vexetación da zona e a evitar 
así mesmo a introdución de flora exótica que poida desequilibrar o ecosistema; trata de 
favorecer o aforro de auga potable, reutilización de augas, aforro enerxético e a redución da 
contaminación lumínica.  

Polo tanto, a alternativa de non actuación, contradí as determinacións do conxunto de 
Normas vixentes  para este sector. Ademais, pode supoñer a ocupación indiscriminada do 
territorio para o asentamento de poboación; esta ocupación indiscriminada do territorio non 
é compatible co desenvolvemento equilibrado e sostible e causa graves prexuízos 
económicos, sociais e ambientais, como son, entre outros, a ineficiencia económica polos 
elevados custes enerxéticos, de construción e mantemento das infraestruturas e de 
prestación dos servizos públicos; a segregación social e espacial; a contaminación 
atmosférica e das augas; a perda de espazos de cultivo e da biodiversidade; a degradación 
da paisaxe e do patrimonio cultural, e a perda da identidade territorial.  

Sen dúbida, o crecemento urbano segue sendo necesario, pero debe responder aos 
requirimentos do desenvolvemento equilibrado e sostible. A definición do modelo de 
ocupación do territorio corresponde aos instrumentos de ordenación do territorio e ao 
planeamento urbanístico que deben responder aos criterios de sostibilidade económica, 
social e ambiental. 
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5.1.2. A alternativa 1  

As alternativas de ordenación valoradas na realización do presente documento teñen como 
punto de partida as diferentes propostas presentadas en febreiro de 2009 no concurso 
público organizado pola Xerencia de Urbanismo para a contratación dos servicios de 
redacción de plans de desenvolvemento do Plan Xeral, dentro dos cales incluíase o sector 
S-34-R FALCOA. 

As devanditas propostas conforman distintas alternativas de ordenación, as cales foron 
analizadas polos servizos técnicos municipais, dando como resultado a elección da 
proposta gañadora do concurso, a partir da cal se desenvolve a ordenación finalmente 
adoptada neste Plan P arcial.  

Os parámetros valorados na proposta gañadora respecto das outras ordenacións foron, 
entre outros, a graduación de intensidades derivadas das distintas tipoloxías empregadas e 
a adecuación destas á topografía existente. 

Nesta proposta xa se recollían, non só os criterios de ordenación fixados polo Plan Xeral na 
súa ficha de solo urbanizable, se non tamén os criterios particulares derivados da primeira 
análise das condicións particulares que caraterizan o ámbito e o diagnóstico realizado nesta 
fase previa. Ditos criterios, a xeito de resumo, foron os seguintes: 

 Converter a Avenida dá Universidade nun corredor verde e dotacional.  

 Integración de dito vial como vía urbana, recomendando a disposición de parte da 
cesión local de espazos verdes no bordo do vial. Dotar de función urbana os 
espazos verdes mediante a localización de equipamentos. Atenuar o impacto medio 
ambiental do vial sobre o tecido circundante. 

 Integración da ordenación coa malla urbana do entorno, tanto no relativo ás 
edificacións existentes no contacto co ámbito, como na adaptación á topografía 
existente e a súa relación coa Vía Parque. Conexión do viario local co previsto na 
ordenación. 

 Intensidade máxima do 60% para o Uso Residencial de 2ª Categoría (edificación 
multifamiliar ou colectiva). 
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Proposta 1. Concurso. Elaboración propia. 

Tal e como se contempla e expón no apartado 2.2 da memoria xustificativa do Plan Parcial,  
a partir da Análise realizada na Fase previa, das características xerais do programa de 
necesidades dos usos lucrativos a implantar e das condicións derivadas da situación actual 
do territorio (afeccións, grandes infraestruturas, ambientais, patrimoniais, xeotécnicos etc.), 
e cos criterios xerais de ordenación contidos no Plan Xeral, desenvólvese as primeiras ideas 
de encaixe de ordenación que devendrán na solución final elixida como proposta de 
ordenación. 

Sobre a proposta de partida, e tratando de manter os obxectivos fixados, introdúcense unha 
serie de axustes e unha maior definición dos elementos da ordenación ata acadar a solución 
definitiva. Estes son: 

 Cubrir a vía da Universidade, ampliando a ponte mediante a cal, o camiño Falcoa, 
cruza o Vial dá Universidade. Deste xeito conséguese reducir o impacto neste punto 
do vial da Universidade, restablecendo a permeabilidade transversal do territorio, a 
continuidade da zona verde proposta entre ambas as dúas marxes da Vía Parque, a 
integración do equipamento situado ao Sur do ámbito coa Vía Parque, e unha 
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mellor conexión do vial de nova creación que conecta o Vial dá Universidade co 
camiño Falcoa no entroncamento con este último vial. 

 Regularizar e adaptar á topografía o vial interior de unión entre a o Vial dá 
Universidade e o camiño Falcoa, unificando tramos e pendentes. 

 Reorganizar os bloques de vivenda colectiva para a súa mellor adaptación á 
topografía e redefinir a posición e dimensiones dos espacios de relación para a 
consecución de espazos de centralidade e reunión. Algúns destes bloques únense 
para aumentar os espazos intersticiais e mellorar a permeabilidade e calidade dos 
espazos libres entre eles. 

 Os viarios interiores delimitan mazás completas coa mesma tipoloxía de vivenda. 

 Desprázase cara ao Leste unha das pezas de vivendas unifamiliares pegadas. Esta 
peza producía un apantallamento do espazo verde da Vía Parque, mentres que 
agora ten continuidade a través dos espazos intersticiais entre os bloques. 

 Situar os espazos de centralidade, nos que se concentra o uso comercial, en 
relación co vial central que conecta o camiño Fondo co vial que discorre entre os 
bloque de vivenda colectiva. 

 Definición dos elementos conformadores dos viarios (arboredo, prazas de 
aparcamento, beirarrúas, etc.) 

 
Proposta. Maqueta de traballo. Elaboración propia. 
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Proposta. Imaxe final indicativa. Elaboración propia. 

No seguinte cadro resúmense as principais características da ordenación: 

 

CADRO RESUMO
Ordenanza Superficie % sobre el sector Edificabilidade máx. % sobre el sector

USOS LUCRATIVOS m²s % m²c %
Residencial RU 30.151     23,61                 30.509                   41,21%

RC 15.901     12,45                 43.530                   58,79%

TOTAL USOS LUCRATIVOS 46.052     36,07                 74.039                   100,00%

USOS NO LUCRATIVOS

DOTACIÓNS LOCAIS
Espacios Libres e zonas verdes EL 17.275     13,53                 
Equipamento Público EQ 7.703       6,03                   
Dotación Autonómica de Vivenda DAV 1.851       1,45                   
Aparcamentos públicos 424          prazas

SISTEMA DE COMUNICACIÓNS E TRANSPORTE
Viario público 54.799     42,92                 

TOTAL USOS NO LUCRATIVOS 81.627     63,93                 

Superficie Delimitada 127.679   100,00               
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[6] ESTUDO FUNCIONAL E PAISAXÍSTICO. 

6.1. A DRENAXE 

O deseño da rede de drenaxe deberase proxectar atendendo a unha serie de 
condicionantes coma poden ser: 

 Topográficos: Posición da explanada respecto ao terreo contiguo, puntos altos e 
baixos, situación de obras de drenaxe transversal e transicións de peralte. 

 Climatolóxicos e hidrolóxicos: Comprobación da capacidade hidráulica da sección 
para un caudal de avenida cun período de retorno. 

O sistema de drenaxe do SVE proxectado estará formado por un conxunto de elementos 
cuxa finalidade será, por unha parte, recoller a escorrenta superficial procedente da 
plataforma e marxes, e por outra, conducir estas augas a un punto de desaugüe. Neste 
caso, empregarase unha tubería o longo de todo o viario que irá recollendo as augas (ver 
plano da rede de saneamento de pluviais), o diámetro de dita tubería así coma as 
dimensións dos pozos e reixas estableceranse durante a redacción do proxecto de 
urbanización. 

 
Tubería de drenaxe o longo do SVE 
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6.2. VISUAL COMPOSITIVA DO SVE. 

A seguinte reportaxe fotográfica recolle as diferentes vistas dende o SVE cara o sector de 
actuación na actualidade: 

 
Intersección do Camiño Pousa co Viario da Universidade 

 

Paso superior do Camiño de Falcoa sobre o Viario da Universidade 

 

Zona Norte do sector 
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Zona Oeste do sector. Límite co Viario da Universidade 

A ordenación proposta, como xa se explicitou con anterioridade, dispón a maior parte das 
zonas verdes no marxe do SVE, con criterios de integración e permeabilidade visual na 
implantación das tipoloxías edificatorias.  

A posición dos espazos libres de dominio e uso público e os equipamentos previstos no 
ámbito, en contacto co vial, reforzan o seu carácter urbano. Estes espazos verdes 
adxacentes ao vial, ademais da súa función de relación e esparexemento, resolven os 
percorridos peonís e o carril bici, e serven de fondo paisaxístico aos que transitan pola Vía 
Parque. A disposición de edificacións coa tipoloxía de bloque aberto permite, como se 
comentou anteriormente, que a Vía Parque se estenda a través dos espazos intersticiais 
entre os bloques. 

A ampliación da ponte sobre o Vial dá Universidade evita a desconexión espacial actual no 
camiño Falcoa entre as dúas marxes do Vial dá Universidade. A amplitude do espazo 
xerado sobre este túnel permite que a Vía Parque se estende ao límite Sureste sobre o 
túnel, conectando ambas as dúas marxes e integrando o equipamento situado en ao Sur do 
sector. 

A continuación amósanse un par de visuais compositivas dende o SVE onde se aprecia a 
relación da ordenación proposta co vial dá Universidade. 
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6.3. ESTUDO DA AFECCIÓN SONORA DO SVE. 

Realizouse unha análise da situación acústica dos escenarios preoperacional e 
postoperacional empregando unha serie de mapas de ruído xerados a partires dun modelo 
de cálculo homologado (Software de predicción acústica Cadna-A V 3.7), que incorpora a 
información de tráfico referente ás infraestruturas viarias principais do entorno do sector. 

Por outro lado, tamén se analizou a adecuación da ordenación proposta polo Plan Parcial á 
lexislación acústica aplicable. (Consultar ANEXO I do presente documento). 
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En dito estudio, conclúese que no ano horizonte de cálculo 2015, considerando o 
incremento do tráfico previsto polos novos desenvolvementos no entorno, así coma os usos 
establecidos no Plan Parcial do sector S-34-R, é previsible que se superen os obxectivos de 
calidade acústica establecidos na normativa estatal, polo que será necesaria a adopción de 
medidas correctoras do impacto acústico para o tráfico do Vial da Universidade.  

Estas medidas, no caso das parcelas nas que está previsto o uso residencial, poderían ser 
caballóns revexetados ou incluso pantallas acústicas situadas nas zonas verdes de 
transición entre o Vial da Universidade e as parcelas nas que se prevé o uso de edificación 
residencial.  

En relación ás parcelas de equipamento previstas, na situación postoperacional para os 
niveis previstos calqueira que sexa o uso final (educacional ou asistencial), deberá 
adoptarse medidas correctoras.  

 
Zona Oeste do sector. Límite co Viario da Universidade 

6.4. LÍMITE DA EDIFICACIÓN. 

O conxunto de viarios específicos, que constitúen o Sistema Xeral Viario Especial, SVE, 
dada a súa función estruturante do conxunto de Vigo, precisan dunhas normas específicas 
que regulen o tratamento da urbanización e edificación que se afiance xunto ás súas 
marxes, a fin de garanti-los obxectivos sinalados dende o Plan e recollidos na Memoria, 
entre outros, o de permitir canalizar fluxos de tráfico importante, respectando o carácter 
urbano e as condicións de Vía Parque na maior parte do seu percorrido. 

A banda de espazo libre entre a aliñación do SVE e a actuación de urbanización (dunha 
anchura mínima de cinco metros excepto no Solo Urbano Consolidado) ten por obxecto 
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conseguir dende o punto de vista paisaxístico a condición de Vía Parque. Dita condición 
nembargantes, enténdese coma necesaria pero non suficiente, polo que os planeamentos 
que conteñan a ordenación detallada dos devanditos ámbitos denberán garantir outros 
parámetros complementarios. 

Pódese comprobar de maneira clara, nos planos de ordenación do Plan Parcial, como o 
punto de mínima distancia dende o límite de edificación ata a aliñación do SVE, na banda 
de espazo libre interposto entre eles, establécese en 24 m no punto máis desfavorable, 
superando de maneira evidente os 5 metros recollidos no Plan. 

 

6.5. TRATAMENTO DA BANDA DE ESPAZO LIBRE 

Localízase na zona Oeste do ámbito, interposta entre as parcelas residenciais e o vial dá 
Universidade, unha zona cunha grande cantidade de vexetación existente e  topografía 
medianamente acusada. Aproveitarase, na medida do posible, a maioría da vexetación 
autóctona existente. O tratamento do devandito espazo prevese cunha configuración 
topográfica similar á existente actualmente, realizando os movementos de terra necesarios 



PLAN PARCIAL DO SECTOR DE SOLO URBANIZABLE S-34-R FALCOA. CONCELLO DE VIGO 

 

 

20079P002R0 

75

para a obtención completa da sección ampliada do vial da universidade, e suavizando o 
noiro natural nas zonas de maior restrición. 

A través desta banda de espazo libre, procúrase que o vial dá Universidade se converta nun 
viario integrado entre amplos espazos verdes nas súas marxes. Estes espazos verdes 
adxacentes ao vial, ademais da súa función de relación e esparexemento, resolven os 
percorridos peonís e o carril bici, como percorridos para o seu uso e desfrute da Vía Parque 
e como relación e integración a nivel de movilidade coa trama urbana existente e proposta, 
ao tempo que serven de fondo paisaxístico aos que transitan pola Vía Parque. 

Tal e como se determina na ordenanza particular de espacios libres e zonas verdes do Plan 
Parcial, a urbanización e tratamento deste zona, pertencente ao Sistema Local de Espazos 
Libres, deberá axustarse ás determinacións dos artigos do Capítulo 7.3 das Normas 
Urbanísticas do Plan Xeral, especialmente os comprendidos entre o 7.3.4 e o 7.3.9. 

En canto á sección proposta para o Vial dá Universidade, ésta articúlase con dous carrís de 
ida e dous de volta para vehículos, ampliándose cun terceiro carril de incorporación e saída 
na zona de acceso ao ámbito dende o devandito vial.  

A sección prevista amplíase dos 21 m previstos polo Plan Xeral ata 24 m e 30 m nas zonas 
de terceiro carril. Dita sección, tal e como se representa nos planos de ordenación do Plan 
Parcial, proxéctase cunha beirarrúa de 2,75 m e unha banda axardinada de 5 m, que na 
ordenación proposta discorre contigua á zona verde, incorporando un recorrido de carril-bici. 
A devandita banda, amplifica a beirarrúa ata 7,50 m neste lado de contacto co ámbito e, ao 
mesmo tempo, reserva un espazo para a posible reestruturación futura do Vial dá 
Universidade, podendo servir, caso de ser necesario, para a ampliación dun carril de 
vehículos en cada sentido, a inclusión dun elemento de mediana separando os tráficos ou 
para a inclusión dun sistema de transporte por tranvía, resultado, no seu caso, dun estudio 
máis pormenorizado de dito sistema de transporte ao longo de todo o recorrido polo Vial dá 
Universidade. Dita franxa axardinada, pertence polo tanto ao sistema viario especial, e o 
seu tratamento axardinado concretarase no Proxecto de Urbanización que desenvolva o 
Plan Parcial. 

 
Sección proposta. Vial  dá Universidade 
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6.6. ORDENACIÓN DA CIRCULACIÓN 

Tráfico viario: 

Todos os viais propostos na ordenación contémplanse con dobre sentido de tráfico. Non se 
plantexa rede semafórica dentro do sector. Non obstante, o proxecto de urbanización que 
desenvolva o presente Plan Parcial establecerá a ordenación e regulación do tráfico e as 
correspondentes señalizacións, baixo a supervisión dos servizos técnicos municipais. 

Como xa se comenta no respectivo apartado da Memoria Xustificativa do Plan Parcial, o 
ámbito recolle algúns tramos existentes, mellorando a súa traza actual e dando maior ancho 
a todos eles, mellorando a calidade do existente, e mantendo case semellantes as cotas 
actuais. Mellóranse así a Rúa Falcoa, pasando dunha sección actual de uns 8 m ata unha 
sección de 15,50 prevista ata a aliñación do Plan Xeral, ampliándose en 14 m cara o interior 
do ámbito. Tamén amplíase o Camiño Fondo, cunha mellora importante dos 8 m actuais ata 
unha sección prevista de 12,75 a 16,00 m segundo o tramo. Amplíase tamén o Camiño do 
Seixo na zona Norte, dende os 3 m actuais ata 14,50 m no tramo incluido no sector.  

O tramo do Camiño Pousa amplía o camiño existente dende os 4,5 m actuais ata 6 m, para 
manter o acceso as vivendas de contorno do ámbito e posibilitar unha conexión co APR A-
4-07 contiguo; propoñendo unha única rasante para tráfico mixto de peón e vehículos. Por 
útimo, amplíase o trazado actual do Viario da Universidade ata os 24 m de sección prevista 
no Plan Xeral e 30 m nos tramos dos carrís de incorporación no acceso proposto ao ámbito 
dende esta vía.  

Tráfico peonil: 

En canto ao tráfico de peóns, a ordenación detallada do ámbito plantexa viarios e sendas 
peonís en sentido transversal Este-Oeste de cara a fomentar a permeabilidade e a 
integración da ordenación proposta coa trama urbana de contorno, e de ésta coa Avenida 
dá Universidade. Plantéanse tamén sendas peonís e carril bici en sentido Norte-Sur na beira 
do devandito viario como percorridos de uso e desfrute a través da Vía Parque. Estes 
percorridos, elévanse no tramo sur do Viario da Universidade ata conectar coa ampliación 
proposta no paso elevado da rúa Falcoa, como alternativa ao percorrido inferior no túnel. 
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Rede viaria 

 

Rede peonil 
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[7] IDENTIFICACIÓN, DESCRICIÓN E CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS 

O obxectivo deste apartado é identificar os factores ambientais que se poidan ver afectados 
pola proposta do Plan Parcial do Sector de Solo Urbanizable S-34-R FALCOA no Concello 
de Vigo. Para efectuar esta identificación utilízase para cada tipo de actuación unha matriz 
na que se representan as accións do proxecto en sentido horizontal, e verticalmente os 
diferentes valores ambientais, para representar posteriormente os potenciais impactos sobre 
o medio. 

7.1. ACCIÓNS CONSIDERADAS E ELEMENTOS AFECTADOS 

Os parámetros utilizados, sen ser exhaustivos, pretenden reflectir os aspectos mais 
significativos da proposta.  

7.1.1. Accións 

As accións as agrupamos en dous grandes bloques: 

 Accións en fase de obras. 

Desbroce e despexe. 

Movemento de terras e maquinaria. 

Urbanización. 

Execución de infraestruturas e servizos. 

Edificación. 

Movementos de maquinaria. 

Parque de maquinaria e oficinas. 

Almacenamento e xestión de residuos. 

 Accións en fase de funcionamento do uso residencial. 

Ocupación permanente do solo. Uso residencial. 

Tránsito de vehículos.  

Xestión de residuos e verquidos. 

Emisións atmosféricas.  

Revexetación e axardinamento.  
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7.1.2. Elementos afectados  

Así mesmo, se consideran tamén os elementos medioambientais susceptibles de afectación 
como poden ser os seguintes:  

 Medio físico. 

Atmosfera: ruído e vibracións. 

Solos: xeoloxía, morfoloxía e edafoloxía. 

Hidroloxía e hidroxeoloxía. 

Paisaxe. 

 Medio biótico. 

Vexetación. 

Fauna. 

 Medio socioeconómico. 

Patrimonio cultural. 

Calidade de vida. 

7.2. INTERACCIÓNS 

A continuación se procederá a identificar os impactos potenciais da proposta, tanto na fase 
de obras como na fase de explotación. Así mesmo, moitos dos impactos, a pesar de non 
estar recollidos por non producirse de maneira directa, se sé producen de maneira indirecta, 
estando isto recollido no análise posterior á matriz. 
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HIDROLOXÍA E HIDROXEOLOXÍA x x x x x x

PAISAXE x x x x

VEXETACIÓN x x x

FAUNA x x x x x x

PATRIMONIO 

CALIDADE DE VIDA x x x

CONSTRUCIÓN FUNCIONAMENTO

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

MEDIO FISICO

MEDIO BIÓTICO

MEDIO 
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7.2.1 Análise da matriz resultante 

7.2.1.1. Medio físico 

 Atmosfera 

Existen interaccións e impactos tanto na fase de obras como na de funcionamento. 
Aumentarán as partículas en suspensión na atmosfera relacionadas directamente coas 
escavacións e movementos de terras, así como tamén variará a composición da mesma, 
debido ao aumento de CO2 polo uso de combustibles fósiles tanto nas obras como no 
funcionamento da proposta. En fase de funcionamento, tamén se producirán emisións con 
orixe nas calefaccións. 

Ademais, o movemento de terras, maquinaria, a construción e urbanización do ámbito na 
fase de obras, así como o tránsito de vehículos privados durante o funcionamento, serán 
focos emisores e xeradores de ruído. 

 Solos 

O principal impacto é a perda real de solo e das súas calidades edafolóxicas derivada da 
fase construtiva así como o risco potencial de contaminación tanto na fase construtiva como 
na de explotación ou funcionamento. Tamén se producirá un descenso da súa capacidade 
de infiltración. 

En relación á morfoloxía e xeoloxía, a fase construtiva implica a destrución da capa mais 
superficial do terreo dada a necesidade de realizar cimentacións que dean estabilidade á 
construción.  

 Hidroloxía 

Na fase de obras podería aumentar a capacidade erosiva da auga pola eliminación da 
vexetación que implica que o solo quede desprotexido ante os axentes erosivos, co que a 
escorrentía aumenta a súa capacidade de erosión e transporte de materiais que por 
gravidade, chegan aos ríos aumentando a turbidez e diminuíndo a capacidade fotosintética 
dos vexetais subacuáticos. Na fase de explotación ou funcionamento terá especial 
importancia a xestión das augas residuais e o aumento da escorrentía pola perda da 
capacidade de infiltración do solo no ámbito. 

 Paisaxe 

É unha das variables que maior modificación sofre posto que se pasará dun uso agrícola 
difuso, con vivendas dispersas a un entorno urbano que albergará numerosos servizos e a 
un continxente de poboación ata agora inexistente nese emprazamento. 
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7.2.1.2. Medio biolóxico 

 Vexetación 

O principal impacto con respecto a esta variable é a súa destrución no ámbito así como a 
perda de capacidade fotosintética das poboacións vexetais veciñas debido ao aumento de 
materiais, partículas e po en suspensión na atmosfera que pode depositarse nos estomas 
obstruíndoos e dificultando o intercambio de gases da planta. 

 Fauna. 

No emprazamento indicado non se identificaron especies animais de especial importancia 
ou valor ecolóxico debido á fragmentación existente actualmente no hábitat. As principais 
comunidades que se poderían ver afectadas son as expostas na memoria do Plan Parcial 
(roedores, topos, esquíos, coellos, ratas campestres, ourizos comúns, lagartos comúns, 
cobras ademais de insectos pertencentes ás ordes dos coleópteros, dípteros e ortópteros). 

7.2.1.3. Medio socioeconómico 

 Patrimonio Cultural 

O impacto sobre os elementos do patrimonio é un impacto que previsiblemente non 
sucederá posto que únicamente se localizan elementos patrimoniais fora da delimitación do 
sector. Debese evitar en todo caso que o movemento de maquinaria ou de terras poida 
afectar de forma accidental ós mesmos. 

 Calidade de vida 

En liñas xerais existe un descenso da calidade de vida dos habitantes do entorno durante a 
fase de obras (contaminación acústica, atmosférica) que se verá compensada na fase final 
polo aumento que se producirá nesta variable dado o carácter residencial con zonas verdes 
do ámbito proposto. 

7.3. CARÁCTER DO IMPACTO 

Nesta táboa se identifica o carácter positivo ou negativo do impacto: 
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Como se pode observar a maioría dos impactos negativos se producen durante a fase de 
obras; na fase de funcionamento tamén existen impactos negativos pero que, en todo caso,  
non interfiren no funcionamento xeral dos ecosistemas e, en moitos casos, se consideran 
negativos sen ter en conta a existencia de medidas correctoras ou preventivas que poden 
evitar e incluso mitigar o impacto. 

7.4. AVALIACIÓN DOS IMPACTOS 

A continuación farase unha avaliación dos impactos recollidos nas liñas anteriores; as 
características consideradas para cada impacto foi, principalmente, a función relativa de 
parámetro afectado no entorno. Así, se estableceron uns niveis de impacto que inclúen os 
seguintes tipos: 

  Crítico 
  Severo 
  Moderado 
  Compatible 

 

No caso dos impactos positivos, non se realizou valoración. 

 Compatible: Non existe impacto significativo e non necesita medidas correctoras. 

 Moderado: A recuperación das condicións iniciais require un certo tempo. As medidas 
correctoras non se necesitan ou son moi sinxelas. 

 Severo: A magnitude do impacto esixe a adopción de prácticas correctoras de certa 
envergadura para a recuperación das condicións do medio. 

 Crítico: A magnitude do impacto é superior ao límite aceptable. A perda de calidade non 
é recuperable nin sequera con medidas correctoras.
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Á vista da táboa, pode apreciarse nas dúas fases do proxecto un predominio dos impactos 
compatibles e moderados; quizais os mais destacables impactos recaen nos solos e a 
vexetación na fase de obras referidas ao ámbito exacto da proposta, na medida en que as 
propiedades ecolóxicas destas variables dentro do ámbito desaparecen o que non implica, 
por un lado, un desequilibrio para o ecosistema en conxunto nin para ningún deles 
(vexetación, solo) por separado.
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[8] MEDIDAS AMBIENTAIS PREVENTIVAS, CORRECTORAS E 
PROTECTORAS 

8.1. OBXECTIVOS DE CONSERVACIÓN 

As medidas incluídas abarcan todos os vectores nos que o Plan Parcial pode incidir: 
ocupación de solo, ciclo da auga (hidroloxía, abastecemento de auga, saneamento, ríos; 
atmosfera), emisións contaminantes e ruídos, xestión dos materiais e residuos, 
biodiversidade: patrimonio natural, calidade da paisaxe, etc. Para cada un destes vectores 
se definen obxectivos de protección ambiental que por un lado condicionan o proceso de 
deseño para ter un novo solo residencial o mais compacto posible, eficiente nos seus fluxos 
e cohesionado socialmente. 

A continuación resúmense os obxectivos de protección e as directrices xerais que se 
derivan para a aplicación de medidas preventivas, correctoras e de seguimento. 

8.1.1. Protección da atmosfera  

A estrutura viaria do Plan debe garantir un acceso rápido e seguro ao ámbito de forma que 
se reduzan das emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI) producidos polos 
desprazamentos. 

Así mesmo, se fomentará o consumo de enerxía eléctrica procedente de fontes renovables 
nas novas edificacións. 

8.1.2. Protección de solos  

Se realizarán estudios xeotécnicos no ámbito para detectar posibles inestabilidades nos 
terreos introducindo sempre que sexa necesario medidas de contención co fin de asegurar a 
estabilidade do solo. 

O ámbito presenta, sobre todo,  fortes pendentes na zona Oeste en contacto co viario da 
Universidade. A ordenación proposta procurará minimizar os movementos de terra ao 
mínimo imprescindible e compensar os mesmos especialmente nas zonas de maior 
pendente ao tempo que se garanta a accesibilidade aos espazos libres públicos. 

Na fase de obras se procederá á retirada, na medida do posible, do substrato do solo (terra 
vexetal) co obxecto de que poida ser reutilizado despois nas labores de axardinamento de 
espazos libres ou na restauración de outras zonas. 

8.1.3. Protección do medio hídrico e dos recursos hídricos 

En relación ao medio hídrico, cabe recordar que o sector non modifica nin afecta a ningunha 
canle superficial o seu ámbito de protección.  

Por outro lado, o Plan deberá garantir a eficiencia das infraestruturas e instalacións de 
abastecemento e saneamento ao sector. Ademais establecerá medidas que posibiliten a 
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redución no consumo de auga no sector, por exemplo, mediante a reutilización (augas 
pluviais; augas rexeneradas). 

Finalmente, se establecerán medidas de regulación de incorporación dos verquidos.  

8.1.4. Protección da vexetación 

Tratarase de conservar, na medida do posible, aquela vexetación existente no ámbito que 
presente un interese paisaxístico, ecolóxico, madeirable etc... Nos casos nos que deba 
procederse ao apeo de árbores, a excepción dos obtidos nas operacións de saneo da masa, 
(tanto o Leste coma o Oeste do ámbito do sector se destaca a presenza dunha masa de 
vexetación arborada), se valorará a viabilidade do trasplante ás zonas axardinadas 
previstas. 

En todo caso, calquera operación de revexetación que se plantexe, farase mediante o 
emprego de especies autóctonas. 

8.1.5. Protección da paisaxe e integración no entorno 

O Convenio europeo da paisaxe ratificado polo goberno de España, ten como obxectivo 
fundamental o fomento da protección, a xestión e a planificación da paisaxe a fin de 
harmonizar as medidas para a preservación dos seus valores patrimoniais, culturais, 
económicos e sociais con un modelo de desenvolvemento sostible. 

O Plan Parcial terá en conta os seguintes principios: 

Favorecer a evolución harmónica da paisaxe de acordo cos conceptos de utilización 
racional do territorio, de desenvolvemento urbanístico sostible e de funcionalidade dos 
ecosistemas. 

Preservar, coa adopción de medidas protectoras da paisaxe, o dereito dos cidadáns a vivir 
nun contorno culturalmente significativo. 

Considerar as consecuencias sobre a paisaxe de calquera actuación de ordenación e 
xestión do territorio e valorar os efectos da edificación sobre a paisaxe. 

A ordenación proposta tratará de lograr a máxima integración do novo ámbito no entorno 
natural coa creación de espazos verdes e zonas dotacionais para uso e desfrute cidadán. Os 
espazos verdes estarán dotados de especies vexetais autóctonas co fin de harmonizar ao 
máximo posible os usos residenciais cos espazos naturais. 

Ademais, estableceranse medidas para integración paisaxística na ordenación das 
edificacións, intentando adaptarse ao terreo o mais posible e buscando que as zonas verdes 
ademais de cumprir a súa función como tal zona verde, puidesen chegar a servir de 
apantallamento da intervención proposta. As zonas verdes tamén servirán de transición entre 
a ordenación e o ámbito exterior periférico. 
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Os espazos libres e zonas verdes do Plan actuarán como transición entre a ordenación 
proposta e o ámbito exterior periférico. Disporanse en continuidade coas zonas previstas no 
planeamento municipal, garantindo e amplificando as mesmas. Na zona Oeste do ámbito, 
se disporán completando o parque lineal previsto en contacto coas edificacións do solo 
urbano que dan ao viario de acceso á Universidade. 

8.1.6. Protección do patrimonio cultural 

Como xá se comentou nun anterior apartado, non existen elementos incluídos no catálogo 
de bens culturais do Plan Xeral do mesmo xeito que tampouco se afectan áreas de 
protección ou cautela de elementos patrimoniais do contorno. 

8.1.7. Medidas de integración social 

O sector contará con zonas de equipamentos que acollerán edificacións singulares de 
servizo á poboación do ámbito. Estas zonas disporanse en continuidade co espazo público 
existente e proposto, ao obxecto de reforzar o carácter de centralidade do área. 

Con obxecto de garantir a non exclusión social, o Plan incorporará medidas de deseño 
atendendo ás posibles discapacidades físicas. Para elo, se tratará que a zonificación e 
localización de equipamentos favoreza unha conexión eficiente cos principais destinos, e se 
minimicen as distancias. 

A ordenación proposta aumentará as posibilidades de relación entre os residentes do novo 
sector mediante a creación de espazos de encontro de calidade, ben comunicados e con 
diferentes tipoloxías. 
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8.2. MEDIDAS MINIMIZADORAS COMPLEMENTARIAS NA FASE DE CONSTRUCIÓN. 

8.2.1. Medidas xerais 

 

1. MEDIDAS XERAIS: BALIZAMENTO 

Antes do inicio das obras, balizarase correctamente a zona das mesmas. Esta sinalización 
realizarase de igual forma na zona de instalacións auxiliares. Recoméndase agrupar o maior 
número de instalacións nunha determinada zona. 
Obxectivo Protexer ao máximo o medio natural e patrimonial do 

entorno do sector 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable A empresa construtora como executora e a Dirección 

de Obra como responsable da correcta execución 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos Segundo presuposto 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 

 

 

2. MEDIDAS XERAIS: CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA E PERSOAL 

A circulación de maquinaria e persoal quedará restrinxida á zona acoutada. 
Obxectivo Evitar o deterioro de solo e vexetación. Evitar na medida 

do posible as afeccións á fauna e poboación. 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable A empresa construtora como executora e a Dirección de 

Obra como responsable da correcta execución 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos  Non constitúe unidade de obra 

Prioridade  
máxima media 

 
baixa 
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3. MEDIDAS XERAIS: VIXILANCIA AMBIENTAL 

Durante a execución material do proxecto de construción, deberase contar cun técnico especialista 
en disciplinas medioambientais dependente da Dirección de Obra, que se responsabilizará da 
aplicación das medidas preventivas, protectoras e correctoras. 

Obxectivo Seguimento e control das medidas preventivas e 
correctoras. Detección de novos impactos. 

Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable Dirección de Obra  
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos  Segundo presuposto 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 

 

4. MEDIDAS XERAIS: SISTEMA XESTIÓN AMBIENTAL 

Sería conveniente que a empresa construtora contratada para levar a cabo a execución estivera 
certificada nun sistema de xestión ambiental (proceso de construción).  

Obxectivo Asegurarse de que o desenvolvemento das obras é 
acorde coa protección do medio ambiente 

Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable Empresa construtora 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos  Non da lugar a unidade de obra 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 
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5. MEDIDAS XERAIS: FORMACIÓN 

Para levar a cabo todas as medidas, será imprescindible informar e dar formación medioambiental 
aos traballadores. 
Obxectivo Dar a coñecer e formar aos traballadores cos 

coñocementos ambientais suficientes para levar a cabo 
o seu traballo respectando o medio ambiente. 

Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable Empresa construtora e Dirección de Obra 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos Enténdese incluído nos prezos unitarios 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 

 

 

6. MEDIDAS XERAIS: SEGURIDADE VIAL DAS ESTRADAS 

En relación, á seguridade viaria das estradas, sinalaranse axeitadamente advertindo da existencia 
de obras con circulación de maquinaria. 
Obxectivo Evitar accidentes, tanto á poboación como aos 

traballadores das obras. 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable  A empresa construtora como executora e a Dirección 

de Obra como responsable da correcta execución 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos  Segundo presuposto de Seguridade e Saúde 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 
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7. MEDIDAS XERAIS: REPARACIÓN DE DANOS A VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Se repararán os posibles danos ocasionados polas obras nas vías de comunicación locais 
(camiños, pistas, etc...) 
Obxectivo Evitar a produción de danos en pistas e camiños. No 

caso de producirse, deberán ser reparados. 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable  A empresa construtora como executora e a Dirección 

de Obra como responsable da correcta execución 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos Segundo presuposto 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 

 

8.2.2. Medidas relativas á Calidade do Aire 

1. MEDIDAS RELATIVAS Á CALIDADE DO AIRE: CUBRICIÓN DE MATERIAIS 

Utilización de telas plásticas ou mallas para a cubrición dos materiais transportados. 
Obxectivo Evitar as perdas por derrame ou suspensión dos 

materiais transportados. No caso concreto que nos 
ocupa evitar a emisión de po e partículas en 
suspensión e polo tanto evitar a contaminación 
atmosférica, o impacto paisaxístico e a afección á 
vexetación, á fauna e aos traballadores e/a poboación 
próxima 

Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable  A empresa executora da obra e os responsables da 

vixilancia ambiental 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custo de execución e de mantemento Enténdese incluído nos prezos unitarios 

Prioridade  
máxima media 

 
baixa 
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2. MEDIDAS RELATIVAS Á CALIDADE DO AIRE: REGULACIÓN DE VELOCIDADE 

Regulación da velocidade dos camións ao transitar por pistas, mediante sinais indicadoras. 
Obxectivo Mitigar a emisión e a dispersión atmosférica do po e 

sólidos en suspensión 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable A empresa construtora como executora e a Dirección 

de Obra como responsable da correcta execución 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos  Segundo presuposto de Seguridade e Saúde 

Prioridade  
máxima media 

 
baixa 

 

 

 

3. MEDIDAS RELATIVAS Á CALIDADE DO AIRE: CONTROL PERIODICO DE EMISIÓNS E RUIDO 

Control periódico das emisións contaminantes e ruído das obras (estado de mantemento dos 
vehículos). Cumprirase o disposto na Lei do ruído, así como o estipulado nas Ordenanzas 
municipais. 

Definición da medida 

Controlará de forma periódica durante a execución da 
obra o estado e mantemento dos vehículos e 
maquinaria que circulen polas obras. 
Control do horario de operacións (cumprimento da 
lexislación). 
No caso de realización de voaduras informarase 
previamente á poboación próxima. 

Obxectivo 
O adecuado estado dos vehículos e maquinarias 
implicará un menor ruído e vertedura de contaminantes 
á atmosfera. 

Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable  Dirección de Obra 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos  Segundo presuposto de Seguridade e Saúde 

Prioridade  
máxima media 

 
baixa 
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8.2.3. Medidas relativas a Solos e Augas 

 

1. MEDIDAS RELATIVAS A SOLOS E AUGAS: TERRA VEXETAL 

Procederase á separación da terra vexetal do resto dos materiais creando depósitos temporais 
(cabalóns) de menos de 2 metros de altura e pendente inferior a 45 º nas proximidades da zona 
onde se utilizarán. Esta terra vexetal deberá ser utilizada nas labores de restauración e 
axardinamento das parcelas destinadas a espazos libres e zonas verdes   
Obxectivo Aproveitamento da terra vexetal (nutrintes) para 

acondicionamento de zonas verdes. 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable  A empresa construtora como executora e a Dirección 

de Obra como responsable da correcta execución 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos  Segundo presuposto 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 

 

2. MEDIDAS RELATIVAS A SOLOS E AUGAS: PARQUE DE MAQUINARIA 

O parque de maquinaria e outras instalacións auxiliares estarán debidamente impermeabilizados e 
se localizarán en espazos carentes de valores ambientais relevantes e afastados das canles 
fluviais. Só se ocupará a superficie estrictamente necesaria. 
Obxectivo Evitar contaminacións 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable  A empresa construtora como executora e a Dirección 

de Obra como responsable da correcta execución 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos  Segundo presuposto 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 
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3. MEDIDAS RELATIVAS A SOLOS E AUGAS: ZONAS DE ACOPIOS 

Utilizarase como zona de abastos de materiais a zona que a Dirección de Obra habilite a tal efecto 
que será un espazo carente de valores ambientais relevantes.  
Obxectivo Evitar contaminacións 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable  A empresa construtora como executora e a Dirección 

de Obra como responsable da correcta execución 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos  Non constitúe unidade de obra 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 

 

 

4. MEDIDAS RELATIVAS A SOLOS E AUGAS: OPERACIÓNS DE MAQUINARIA 

As operacións de engraxe, mantemento e aprovisionamento de combustible da maquinaria se 
realizarán, sempre que sexa posible, en talleres especializados na zona. Se non fora posible, se 
habilitarían zonas dentro da obra perfectamente sinalizadas e impermeabilizadas (Plan de 
Residuos) e afastadas dos regos. 

Obxectivo Evitar as verteduras accidentais de combustible, 
aceites, graxas, etc. 

Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable  A empresa construtora como executora e a Dirección 

de Obra como responsable da correcta execución 
Facilidade de execución e de mantemento si non 

Custos  Se entende incluído nos prezos 
unitarios 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 
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5. MEDIDAS RELATIVAS A SOLOS E A AUGAS: SISTEMA DE DRENAXE 

As augas procedentes das obras recolleranse nun sistema de drenaxe xeral, que deberá ser 
deseñado de maneira que non se produzan inundacións, erosións ou sedimentacións no/nos 
punto/s de vertedura/s á rede de drenaxe natural. Se fose necesario se deseñarán balsas de 
decantación temporais. 
Obxectivo Evitar inundacións, erosións ou sedimentacións 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable da xestión Empresa responsable da execución material como 

redactora e executora do plan de residuos. Dirección 
de obra responsable do seu seguimento 

Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos  Segundo presuposto 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 

 

 

 

6. MEDIDAS RELATIVAS A AUGAS: MANTEMENTO DE SISTEMAS DE DRENAXE 

Nas labores de mantemento de fosos e sistemas de drenaxe evitarase o emprego de herbicidas, 
realizando devanditas labores exclusivamente por medios mecánicos. 
Obxectivo Evitar a contaminación de augas e solos 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidadede mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 

Entidade responsable da xestión 
Empresa responsable da execución material como 
redactora e executora do plan de residuos. Dirección 
de obra responsable do seu seguimento 

Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos  Segundo presuposto 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 

 



PLAN PARCIAL DO SECTOR DE SOLO URBANIZABLE S-34-R FALCOA. CONCELLO DE VIGO 

 

 

20079P002R0 

98

8.2.4. Medidas relativas a Residuos: 

 

1. MEDIDAS RELATIVAS A RESIDUOS: PLAN DE RESIDUOS 

A empresa construtora está obrigada a redactar un plan de residuos para a correcta recollida, 
clasificación e almacenamento dos residuos líquidos e sólidos. 
Obxectivo Facilitar a xestión dos residuos, reducir o custo de 

xestión e nalgúns casos obter beneficios 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable  Empresa responsable da execución material como 

redactora e executora do plan de residuos. Dirección de 
obra responsable do seu seguimento 

Facilidade de execución e de mantemento si non 

Custos  Non da lugar a unidade de obra no 
Proxecto Sectorial 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 

 

 

2. MEDIDAS RELATIVAS A RESIDUOS: LAVADO DE CUBAS 

Prohíbese o lavado de cubas na obra, exceptuando o caso no que exista unha balsa impermeable 
para verter os restos de formigón ou cemento. 
Obxectivo Evitar contaminacións 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable da xestión Empresa responsable da execución material como 

redactora e executora do plan de residuos. Dirección 
de obra responsable do seu seguimento 

Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custo de execución e de mantemento Segundo presuposto 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 
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3. MEDIDAS RELATIVAS A RESIDUOS: XESTIÓN FINAL DE RESIDUOS 

Ao finalizar as obras, e antes do inicio da fase de explotación, deberán retirarse e xestionarse 
correctamente os residuos da obra conforme á lexislación vixente de aplicación, en función da súa 
natureza e primando a reciclaxe e reutilización fronte á vertedura. 
Obxectivo Evitar contaminacións e optimizar recursos 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto da propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable  Empresa responsable da execución material como 

redactora e executora do plan de residuos. Dirección 
de obra responsable do seu seguimento 

Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos  Non constitúe unidade de obra  

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
alta 

 

 

4. MEDIDAS RELATIVAS A RESIDUOS: MATERIAIS DE PRÉSTAMO 

En caso de necesidade de materiais de préstamo, recorrerase sempre a actividades autorizadas 
para este fin; debéndose evitar, na medida do tecnicamente posible, a apertura de novas canteiras 
ou zonas de préstamo. Neste último caso se atenderá á normativa vixente.  
Obxectivo Evitar o deterioro de zonas naturais 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable  Empresa responsable da execución material como 

redactora e executora do plan de residuos. Dirección 
de obra responsable do seu seguimento 

Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos  Segundo presuposto 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
alta 
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5. MEDIDAS RELATIVAS A RESIDUOS: TERRAS SOBRANTES 

No caso de que se produzan sobrantes dos movementos de terras, seleccionaranse, utilizando 
criterios ecolóxicos, as zonas onde se realizara o depósito, tendo en conta o caso de que existan no 
entorno ocos procedentes de actividades extractivas abandonadas ou de movementos de terras, 
primará o seu uso fronte a outras zonas, sempre que sexa técnica e economicamente viable e non 
se atopen naturalizados e integrados no entorno. 
Obxectivo Evitar o deterioro de zonas naturais 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable  Empresa responsable da execución material como 

redactora e executora do plan de residuos. Dirección 
de obra responsable do seu seguimento 

Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos  Segundo presuposto 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
alta 

 

6. MEDIDAS RELATIVAS A RESIDUOS: RESTOS VEXETAIS 

Os restos vexetais que se xeran deberán ser xestionados axeitadamente, prevalecendo sempre a 
súa valoración. No caso de depositalos sobre o terreo, deberán ser triturados ou esparexidos 
homoxeneamente para permitir unha rápida incorporación ao solo. 
Obxectivo Aproveitar os recursos 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 

Entidade responsable 
Empresa responsable da execución material como 
redactora e executora do plan de residuos. Dirección 
de obra responsable do seu seguimento 

Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos de execución e de mantemento Non constitúe unidade de obra  

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 
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7. MEDIDAS RELATIVAS A RESIDUOS: RESIDUOS DE CONSTRUCIÓN E DEMOLICIÓN 

 

No caso de que se xeren residuos de construción e demolición procurarase que sexan reciclados 
co fin de utilizalos na propia obra. No caso de que isto non sexa posible, serán entregados a un 
xestor autorizado.  
Obxectivo Aproveitar os recursos 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable A empresa construtora como executora e a Dirección 

de Obra como responsable da correcta execución 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos de execución e de mantemento Non constitúe unidade de obra  

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 

 

8.2.5. Medidas relativas á Vexetación 

 

1. MEDIDAS RELATIVAS A VEXETACIÓN: MANTEMENTO CUBERTA VEXETAL 

Protexerá e manterase a cuberta vexetal das zonas verdes existentes que se manteñen na 
ordenación.  
Non serán ocupadas por zonas de abasto de materiais, parque de maquinaria e instalacións 
auxiliares, novos camiños, etc. 
Obxectivo Protexer e manter a cuberta vexetal existente 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable A empresa construtora como executora e a Dirección 

de Obra como responsable da correcta execución 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos de execución e de mantemento Non constitúe unidade de obra  

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 
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2. MEDIDAS RELATIVAS A VEXETACIÓN: REVEXETACIÓN 

Nas labores de revexetación incluiranse arbustos e árbores autóctonas propias das sucesións 
naturais da zona  

Obxectivo Protexer o ecosistema e mellorar a integración 
paisaxística da actuación. 

Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable A empresa construtora como executora e a Dirección 

de Obra como responsable da correcta execución 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos de execución e de mantemento Segundo presuposto 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 

 

 

 

3. MEDIDAS RELATIVAS A VEXETACIÓN: TALA DE ÁRBORES 

Para cortar árbores deberase ter en conta o disposto no Regulamento de Montes, tendo que facer a 
correspondente comunicación de tala ou solicitude de autorización. 
Obxectivo Protexer as especies arbóreas existentes 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable A empresa construtora como executora e a Dirección 

de Obra como responsable da correcta execución 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos de execución e de mantemento Segundo presuposto 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 
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8.2.6. Medidas relativas á Paisaxe 

 

1. MEDIDAS RELATIVAS Á PAISAXE/ VEXETACIÓN: TRATAMENTO ARBÓREO 

Tratamento arbóreo das zonas verdes definidas na ordenación. 
Definición da medida Plantación de vexetación arbórea. Deberán ser especies 

autóctonas e con boa capacidade de adaptación ao 
medio 

Obxectivo Crear unha actuación coa mellor calidade ambiental e 
paisaxista posible 

Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable  A empresa construtora como executora e a Dirección de 

Obra como responsable da correcta execución 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos  Segundo presuposto 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 

 

 

2. MEDIDAS RELATIVAS Á PAISAXE/VEXETACIÓN: REVEXETACIÓN 

Os espazos libres e zonas verdes deberán estar revexetados e evitar todas aquelas operacións de 
obras que supoñan a aparición de superficies nulas. Así como os terreos ruderais.  
Obxectivo Previr a xeración de procesos erosivos e mellorar a 

calidade paisaxística. 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable  A empresa construtora como executora e a Dirección 

de Obra como responsable da correcta execución 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custo de execución e de mantemento Segundo presuposto 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 
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3. MEDIDAS RELATIVAS Á PAISAXE: ELEMENTOS DE SINALIZACIÓN E BALIZAMENTO 

Os elementos de sinalización e balizamento terán un deseño estándar e na medida do posible de 
acordo ao entorno 
Obxectivo Evitar ao máximo unha ruptura co entorno 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable  A empresa construtora como executora e a Dirección 

de Obra como responsable da correcta execución 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos  Segundo presuposto 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 

 

 

 

 

4. MEDIDAS RELATIVAS Á PAISAXE: FINALIZACIÓN DAS OBRAS 

Ao finalizar as obras, tódalas instalacións auxiliares, zonas de almacenamento de materiais e 
residuos, etcétera, deberán ser desmanteladas e, no caso de que estas non se atopen emprazadas 
sobre o propio ámbito, os espazos ocupados por elas deben de ser restaurados á situación 
preoperacional. O mesmo é aplicable para o caso de camiños de obra que non vaian ser utilizados 
posteriormente para o remate daquelas. 
Obxectivo Alterar o menos posible a paisaxe do entorno 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable  A empresa construtora como executora e a Dirección 

de Obra como responsable da correcta execución 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos  Segundo presuposto 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 
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[9] CONCLUSIÓNS 

 

O presente estudo considera os elementos do medio natural e social afectados pola 
alternativa proposta para a execución do Plan Parcial de Solo Urbanizable S-34-R FALCOA 
no Concello de Vigo.  

Do mesmo, se desprenden as seguintes conclusións: 

 O emprazamento non afecta a elementos de especial interese histórico ou etnográfico. 

 Con respecto ás afeccións medio ambientais, hai que sinalar a ausencia de canles, 
espazos protexidos ou fauna significativa; unicamente sinalar con respecto as masas 
arboradas existentes dentro do ámbito, que se procurou integrar na ordenación aqueles 
pés arboreos que presenten un grande interese paisaxístico, ecolóxico...etc. En todo 
caso, o Plan Parcial establece medidas de prevención, protección e corrección que fan 
a actuación compatible e sostible co medio.
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[B] ANEXOS
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ANEXO 1 - ESTUDO ACÚSTICO 
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ANEXO 2 - ESTUDO ELECTROMAGNÉTICO  


