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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

DECEMBRO 2009

Superficie Delimitada 110.789 m² 

Sistemas Xerais Adscritos

1. SUPERFICIES

Superficie Computable para o Aproveitamento Tipo m² 

Superficie Total Bruta 94.158

Sistemas Xerais Incluidos

Sistemas Locais

Índice de Edificabilidade Bruta 0,500

2. USOS E INTENSIDADES

Superficie Total edificable 47.079

m²c/m²s  

m²c

Andares 

3. CONDICIÓNS DE EQUIDISTRIBUCIÓN

Altura Máxima 6

0,426

110.625

CONSTITÚE UN ÁREA DE REPARTO

Aproveitamento Tipo (AT) m²c/m²s  

164

47.525

11.684

Verde:

Equipamento/Infraestructuras:

Viario:

Existentes

Verde:

Equipamento/Infraestructuras:

Transporte principal:

Viario estructurante:

Existentes Propostos

Propostos

Cumprimento do Art.57

Cumprimento do Art.114

Verde:

Equipamento:

Transporte principal:

Viario estructurante:

GORGOSONOME: CLAVE: S-32-R

FICHA

Páx 1

SECTOR DE SOLO URBANIZABLE

m² 

m² 

Solo Rustico de protección incluido 16.631

Tipoloxía edificatoria Característica A

Uso: Tipoloxias edificatorias: Ordenzas de referencia:

 RESIDENCIAL A, B, C, D, G 4, 6, 7, 9

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

 RESIDENCIAL 100 1,000

CONSULTORA GALEGA S.L. DOCUMENTO DE XESTIÓN E EXECUCIÓN



9. OBSERVACIÓNS E RECOMENDACIÓNS

- O planeamento que ordene este ámbito habera de xustificar na súa documentación a aplicación das medidas correctoras sobre 
os impactos de ocupación, expresamente determinadas para a este ámbito no Anexo do Estudio de Sostibilidade Ambiental, 
Impacto Territorial e Paisaxístico do Plan Xeral.

8. OBXETIVOS DE PLANEAMENTO E CRITERIOS DE ORDENACIÓN
- Estructurar e ordenar o crecemento urbano dende a primeira coroa ata a Ronda, con tecidos residenciais de media densidade.
- Obtención da reserva de solo necesaria para a implantación do Sistema Xeral de Espacios Libres Monte da Serra.
- Consecución de dos viais pertencentes so Sistema Xeral de Comunicacións- Viario 1ª Categoría incluídos ámbito.

4.  DESENVOLVEMENTO E XESTIÓN

Prazos de desenvolvemento

5. RESERVAS MÍNIMAS PARA SISTEMAS LOCAIS

7. CARGAS URBANISTICAS ESPECIFICAS

1º CUADRIENIO

Sistema de actuación

Iniciativa da formulación do planeamento PRIVADA

CONCERTO

11.079

4.708

235

Verde:

Equipamento:

Aparcamentos publicos:

m² de solo

m² de solo

Nº Plazas

GORGOSONOME: CLAVE: S-32-R Páx 2

6. SISTEMAS XERAIS

6.A RESERVAS DE SOLO

6.B IMPUTACIÓN DE CONEXIÓNS, AMPLIACIÓNS OU REFORZOS

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

- Esíxese a determinación dunha reserva mínima de solo apta para a implantación do 51% da edificabilidade residencial que 
haberá de adicarse a vivenda sometida a algún réxime de protección pública, intensidade que permite manter o equilibrio de 
beneficios e cargas entre as distintas áreas de reparto do plan xeral, aprobado provisionalmente en maio de 2006, garantindo a 
súa viabilidade  económica.

INCLUIDO Obtido: PorObter:

0 11.684SX/CO-TR/A04/2/ RONDA DE VIGO UNIVERSIDADE - SEMINARIO

0 47.525SX/EL-ZV/B17/0/ MONTE DA XERRA

ImputaciónNomeSistema
SUBSISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA
SX/IN-SU/AG2/04.001 AMPLIACIÓN DEL DEPÓSITO DE BEADE / LAVADORES / CAMPANEIRO 3,542%
SX/IN-SU/AG2/04.002 AMPLIACIÓN ADUCIÓNS + BOMBEO 3,542%
SX/IN-SU/AG2/04.003 AMPLIACIÓN ADUCIÓNS 3,542%
SX/IN-SU/AG2/04.004 AMPLIACIÓN ADUCIÓNS 3,542%
SX/IN-SU/AG2/04.005 AMPLIACIÓN ADUCIÓNS 3,542%
SX/IN-SU/AG2/04.006 AMPLIACIÓN ADUCIÓNS 3,542%

COLECTORES SECUNDARIOS DE AUGAS RESIDUAIS
SX/IN-SU/RE2/24.001 REFORZO COLECTOR EXISTENTE 9,562%

CONSULTORA GALEGA S.L. DOCUMENTO DE XESTIÓN E EXECUCIÓN
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
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FICHA

CLAVE:

MONTE DA XERRANOME:

238.977

CLAVE: SX/EL-ZV/B17

SUPERFICIE DO SISTEMA:

0EXISTENTE:

238.977PROPOSTO:

SISTEMA XERAL DE ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES

CLASIFICACION: CATEGORIA: ESTADO:ADSCRITO: XESTION: SupTOTAL:

1. SUPERFICIES

ESTADO:

7.715OBTIDO:

231.262POR OBTER:

XESTIÓN:

AMBITO/SECTOR

238.977

238.977

OBTENCIÓN:

5. RELACIÓN DETALLADA DAS SUPERFICIES

4. PROGRAMACIÓN

SISTEMA NOME % 1 Cuatr.: % 2 Cuatr.: % 3 Cuatr.:

SX/EL-ZV/B17/0 MONTE DA XERRA 100 0 0

3. OBXECTIVOS

2. DESCRIPCIÓN
Recolle o curso baixo do río Barxa Parque, no treito que decorre dende o desfiladeiro do monte da Serra ata a confluencia co 
Lagares. A permanencia deste enclave xulgouse necesaria en previsión do desenvolvemento urbanístico dos ámbitos nos que 
inclúe.

A ordenación deste sistema xeral remitirase ao Plan Especial de Protección, Rexeneración Ambiental e Acondicionamento do 
Corredor do Lagares.

SX/EL-ZV/B17/0/01 SUBZ PROPOSTO POR OBTER 1.074S-25-RSUBZDE Inclusión

SX/EL-ZV/B17/0/01 SUBZ PROPOSTO POR OBTER 2.243S-26-RSUBZDE Inclusión

SX/EL-ZV/B17/0/01 SUBZ PROPOSTO POR OBTER 6.518S-30-RSUBZDE Inclusión

SX/EL-ZV/B17/0/01 SUBZ PROPOSTO OBTIDO 166S-30-RSUBZDE

SX/EL-ZV/B17/0/01 SURB PROPOSTO POR OBTER 7.674SUC Expropiación

SX/EL-ZV/B17/0/02 SUBZ PROPOSTO POR OBTER 41.803S-25-RSUBZDE Inclusión

SX/EL-ZV/B17/0/02 SUBZ PROPOSTO POR OBTER 760S-32-RSUBZDE Inclusión

SX/EL-ZV/B17/0/02 SURB PROPOSTO POR OBTER 2.189A-4-58SUNC Inclusión

SX/EL-ZV/B17/0/03 SUBZ PROPOSTO POR OBTER 11.293S-25-RSUBZDE Inclusión

SX/EL-ZV/B17/0/03 SUBZ PROPOSTO POR OBTER 52.486S-26-RSUBZDE Inclusión

SX/EL-ZV/B17/0/03 SUBZ PROPOSTO POR OBTER 46.765S-32-RSUBZDE Inclusión

SX/EL-ZV/B17/0/03 SUBZ PROPOSTO POR OBTER 58.457SUND-06SUBZND Inclusión

SX/EL-ZV/B17/0/03 SURB PROPOSTO OBTIDO 7.548SUC

CONSULTORA GALEGA S.L. DOCUMENTO DE XESTIÓN E EXECUCIÓN
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6. RESUMEN POR CLASIFICACIÓN, ESTADO E XESTIÓN

SURB

SUC

SUNC

SUBZ

SUBZDE

SRPR

RPAC

RPAP

RPC

RPEN

RPI

PROPOSTO EXISTENTE OBTIDO POR OBTERSUPERFICIECLASE SOLO

17.411

221.565

0

2.189

15.222

163.108

0

0

0

0

0

9.863

221.399

0

2.189

7.674

162.941

0

0

0

0

0

RPF 0 0

7.548

166

0

0

7.548

166

0

0

0

0

0

0

ESTADO XESTIÓN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.411

221.565

0

2.189

15.222

163.108

0

0

0

0

0

0

7. RESUMEN POR OBTENCIÓN

EXPROPIACIÓN 7.674

ADSCRIPCIÓN 0

INCLUSIÓN 223.588

OBTIDO 7.715

8.RESUMO POR AMBITOS E SECTORES

RPO 0 0000

SUBZND 58.457 58.4570058.457

AMBITO/SECTOR PROPOSTO EXISTENTE OBTIDO POR OBTERSUPERFICIE

ESTADO XESTIÓNMONTE DA XERRA

15.222 7.6747.548015.222

CONSOLIDADO 15.222 7.6747.548015.222

2.189 2.189002.189A-4-58

54.169 54.1690054.169S-25-R

54.729 54.7290054.729S-26-R

6.684 6.51816606.684S-30-R

47.525 47.5250047.525S-32-R

58.457 58.4570058.457SUND-06

INCLUIDO 223.754 223.5881660223.754

CONSULTORA GALEGA S.L. DOCUMENTO DE XESTIÓN E EXECUCIÓN
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CRUCES E CRUCEIROS 
 
identificador Situación lugar parr deno_princ 
20-0023 Camiño da Rodeira Outeiro 7 CRUCEIRO DO OUTEIRO 
20-0022 No cruce da rúa a Pazo 7 CRISTO DO PAZO 
20-0009 No adro da Igrexa Lado norte da Igrexa. 7 CRUCEIRO DO ADRO DA 
20-0017 No lado norte da Adro da igrexa de San 8 CRUCEIRO DO ADRO DA 
20-0018 Inteior de Igrexa Igrexa de San Salvador 8 CRUCEIRO NO INTERIOR DA 
20-0020 Sobre un muro de Crucieiro-Fragoselo 8 CRUCEIRO 
20-0016 No cruce do Tarrio 8 CRUCEIRO DE TARRIO 
11-0013 Nun cruce de Feital 8 CRUZ DE FEITAL 
11-0012 Nun cruce sobre Bouzós - A Luz 8 CRUZ DE BOUZÓS 
20-0015 Praza pública Cruceiro 12 O CRUCEIRO 
11-0011 No adro da Igrexa. Igrexa parroquial de San 12 CRUZ DO ADRO DA IGREXA 
20-0011 No cruce dos Costa. 6 CRUCEIRO DO BARRIO DA 
11-0008 Onde se cruzan os Os Cristos 6 CRUZ DO CALVARIO 
11-0007 Sobre o muro que Adro da Igrexa parroquial 15 CRUZ DO ADRO DA IGREXA 
20-0002 No final da Avda. Parque de A Guía 15 CRUCEIRO DE GUÍA 
11-0009 En parque Babio 2 CRUZ DE BAIO 
11-0010 Lateral norte da Igrexa de Beade 2 CRUCEIRO DE BEADE 
20-0005 Interior cemiterio. Cemiterio de Matamá, 10 CRUCEIRO DO INTERIOR DO 
11-0003 Cruceiro no interior Cemiterio de Candeán- 5 CRUCEIRO DO CEMITERIO 
11-0004 Ao lado da Avda. de San Cristobo, a 5 CRUZ DE O CALVARIO 
20-0003 Adosado ó portico Igrexa parroquial de 9 CRUCEIRO DA IGREXA DE 
20-0012 Adro da igrexa Igrexa. 16 CRUCEIRO DO ADRO DA 
20-0010 Plazoleta de rúa Rúa Poboadores, altura 17 CRUCEIRO DA RÚA 
20-0013 No cruce da Laxe 14 CRUCEIRO DE LAXE. 
20-0014 Adro da Igrexa Igrexa de San Pedro. 14 CRUCEIRO DO ADRO DA 
20-0001 Praza públcia preto Igrexa parroquial 18 CRUCEIRO DE ZAMÁNS 
11-0006 Nun outeiro Monte Calvario. 3 CRUZ DO CALVARIO 
11-0005 No muro do adro Mosteiro 3 CRUCEIRO DO ADRO DA 
20-0006 Instalado na Praza da Consolación. 17 CRUCEIRO FACHADA DA 
20-0019 Cruce da rúa San Devesa. 11 CRUCEIRO DA DEVESA 
11-0002 Monte Calvario Calvario-Becerreira 4 CRUZ DE "O CALVARIO" 
11-0001 No interior do Igrexa 4 CRUCEIRO DO CEMITERIO 
20-0007 Na rúa Cruceiro Rúa Cruceiro Vello a 17 CRUCEIRO VELLO 
20-0008 Interior cemiterio Rúa Pelaios, cruce con 17 CRUCEIRO DO CEMITEIRO 
20-0004 No cruce da Rua Baruxáns. 3 Crucerio de Cacheno 
 

 

c) MUÍÑOS HIDRÁULICOS 

 
Contan con PROTECCIÓN INTEGRAL todos os exemplares que se inclúen no Catálogo de 
Patrimonio Etnográfico Inmoble do Concello de Vigo. Dentro desta protección xenérica quedan 
incluídos, con idéntico grao de protección, todos os muíños recollidos no Catálogo dos Muíños de 
Vigo elaborado por Xulio Fernández Pintos.Todos estes muíños son trasladables previa autorización 
expresa da Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia . 
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Identificador Parroquia Emprazamento Nome 
02-0208 16 Babios da Pontella (3) 
02-0209 16 Babios da Cotarela 
02-0181 14 Devesa - 
02-0212 16 Redondo de Abaixo 
02-0213 16 Redondo de Arriba 
02-0215 18 Cacheiras de Abaixo 
02-0211 16 Longras - 
02-0216 18 Cacheiras de Arriba 
02-0210 16 Foxo - 
02-0218 6 Gorgoxo Dos do Arauxo 
02-0220 16 Foxo de Abaixo 
02-0221 16 Foxo de Arriba 
02-0219 2 Gorgoxo Dos Cabanillas 
02-0217 14 Fragosiño - 
02-0120 14 Lameiro - 
02-0135 18 Seoanes - 
02-0124 2 A Cova - 
02-0123 14 Lameiro da Torre 
02-0134 18 Seoanes - 
02-0122 14 Lameiro - 
02-0133 18 Seoanes de Maquías 
02-0121 3 Moledo Da Burra 
02-0132 18 Seoanes de Pedra 
02-0125 3 Muxo 5 
02-0126 3 Muxo 4 
02-0129 3 Muxo 2 
02-0131 3 Muxo 3 
02-0130 3 Muxo 1 
02-0128 3 Balde - 
02-0127 3 Xame De Xame 
02-0105 9 Bagunda - 
02-0106 3 Eifonso Dos Carrizas. 
02-0115 18 Soloeido de Abaixo 
02-0116 18 Soloeido de Arriba 
02-0119 18 - do Bento 
02-0118 18 - Novo 
02-0117 18 - do Quenllo 
02-0107 3 Eifonso Do Outeiro 
02-0108 3 Eifonso Do Outeiriño 
02-0113 2 Barxiñas Novo 
02-0109 3 Eifonso do Cristino 
02-0104 9 Sabaxáns dos Rusos 
02-0103 15 Paraixal de Abaixo - 
02-0112 3 Mourelle Da Portela 
02-0114 18 Nespereira - 
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1. INTRODUCIÓN 

O presente documento é parte integrante do proceso de Avaliación Ambiental 

Estratéxica ó que está sometido o Plan Parcial do sector S-32-R Gorgoso como 

instrumento de desenvolvemento do PXOM de Vigo1 obrigado ó sometemento á 

Avaliación Ambiental Estratéxica de acordo á resolución 28/03/2008 da declaración 

da inviabilidade de sometemento aos trámites da lei 9/2006 do PXOM de Vigo, que 

obriga a todo o planeamento de desenvolvemento a someterse á lei 9/2006 do 28 de 

abril relativa á avaliación dos efectos de determinados plans e programas sobre o 

medio ambiente. 

Engadir que neste documento de inicio téñense en conta as cuestións formuladas polo 

concello de Vigo nos escritos con número de expediente 11320/441 Asunto: Incoación 

Expediente de tramitación do sector S_32 R Gorgoso.  

                                                
 
 

1 O PXOM de Vigo foi aprobado definitivamente de forma parcial o 16 de maio de 2.008 (DOG 6/07/2008) e 

de forma definitiva o 13 de xullo de 2009 (DOG 24/07/2009). 
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2. OBXECTIVOS 

O Plan Parcial do sector S-32-R Gorgoso é un instrumento de planeamento, que ten por 

obxecto regular a urbanización e a edificación do solo urbanizable, de conformidade 

co que determina o PXOM.  

O planeamento que se pretende desenvolver ten como obxectivo principal a 

transformación urbanística dun ámbito de solo urbanizable delimitado situado entre a 

primeira coroa urbana de Vigo e a proposta do vial estructurante Ronda de Vigo.  

E ademais do obxectivo xeral ten os dous seguintes obxectivos: 

• Obtención de reserva de solo necesaria para a implantación do Sistema 

Xeral de Espazos Libres Monte da Serra. 

• Consecución das vías pertencentes ao Sistema Xeral de Comunicacións 

Viario 1ª categoría (Ronda de Vigo). 

O plan parcial que se vai redactar fai propios estes obxectivos e ademais afronta os 

seguintes obxectivos específicos relativos á sostibilidade: 

• Cohesión social e mellora das condicións de vida  

• Preservar e mellorar as áreas de interese natural e en especial o río Barxa e as 

súas ribeiras e as abas da serra cara unha maior biodiversidade natural 

• Protexer o ciclo da auga  

• Protexer e integrar o patrimonio etnográfico: o muíño, na zona verde. 

• Prever a contaminación acústica, luminosa e electromagnética 

• Incorporar criterios de aforro enerxético. 

• Incorporar elementos de mobilidade sostible (carrís bici, conectividade dos 

espazos verdes...)   

• Integrar a paisaxe  

• Redución e valoración dos residuos 
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3 ÁMBITO TERRITORIAL  

O solo urbanizable identificado no PXOM coa clave  S – 32 – R GORGOSO e delimitado 

no plano 11 da serie 1 (escala 1/5000) e nos planos 13 M e 14 M da serie 2 (escala 

1/2000) do Plan Xeral.  O ámbito presenta unha superficie delimitada de 110.789 m2.  

1: Detalle plano 11 serie 1 de Clasificación Xeral de Solo e categorias de Solo rústico 

 

Atópase encadrado en dúas parroquias: Castrelos e de Sárdoma. Limita coa rúa Porto 

Loureiro polo sueste, coas traseiras das vivendas da rúa camiño Monte da Serra polo 

oeste e noroeste, coa parte baixa da aba do monte da Serra cara o norte e o río 

Barxa fai de limite polo sur e leste.  

O ámbito está localizado nunha situación sur interior con respecto a cidade central de 

Vigo e abrangue parte das ladeiras norte e leste do monte da Serra nunha nova zona 

residencial do novo PXOM a carón do val do Lagares e aproximadamente a 2 km da 

praza de España. 
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2: Localización do sector sobre ortofoto  

0 1,000 2,000500
m

´

 

3: O sector  S·32 R en relación a cidade central de Vigo e o río Lagares 
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O sector S 32 R forma un novo continuo cara o norte coas pezas urbanizables 

programadas S 25 R e S 26 e cara o sur co solo urbanizable non delimitado SUND 06 e 

con solos urbanos consolidado polo noroeste.  

4: Clasificación de solos na segunda coroa: en morado os urbanizables, en laranxa os urbanos 

 
5: Detalle clasificación do solo   

 

O acceso será por unha banda a través do enlace da nova infraestrutura viaria Ronda 

de Vigo e por outra dun novo vial estrutúrante que discorrerá polo limite oeste. 
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6: Novo vial estructurante (azul) e do SXCOTR Ronda de Vigo(rosa) e o SXELZC M da Serra (verde) 

 
7: Ámbito do sector sobre ortofoto 

0 50 100 150 20025
m
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4. DIAGNOSE DA SITUACIÓN ACTUAL 

4.1 ENMARQUE TERRITORIAL 

O enmarque territorial onde se localiza o sector  S 32 R Gorgoso está caracterizado 

pola ausencia de verdadeira urbanización, cunha mestura de usos industriais e 

residenciais (fundamentalmente vivenda unifamiliar) acompañada dunha rede viaria 

moi febre e espazos forestais e agrarios residuais, así como dunha rede hídrica 

conformada polo curso baixo do río Barxa e polo entronque co río Lagares de alto 

interese natural, recreativo e paisaxístico que se atopa na actualidade moi 

degradado.  

4.2 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL  

4.2.1 Caracterización física e natural 

O sector S 32 R Gorgoso localizase nun espazo de topografía moi clara conformada a 

partir do relevo secundario do Monte da Serra. 

O sector limita co río Barxa que nas abas sueste e leste do sector discorre moi 

encaixado formando un desfiladeiro, que xera moi fortes pendentes no sector cara o 

río.  

O monte da Serra é un relevo granítico residual entre materiais metamórficos do val. 

Este granito moscovítico fixo que houbese no pasado, unha canteira nas abas da 

serra, canteira na actualidade restaurada (e que se atopa fora do sector).  

En canto as pendentes no sector as da metade oeste son moderadas (menores de 

10%cores verdes no mapa), sendo o espazo de maior aptitude urbanística ; o sueste 

presenta pendentes moi fortes (> 45% cor vermello no mapa) e onde se forma o 

desfiladeiro do río Barxa, espazo sen ningunha aptitude urbanística, e o resto do sector 

presenta unhas pendentes medias (entorno o 10 e o 30 % cores verde claro e laranxa), 

as cales pódense integrar no proceso urbanizador sempre e cando téñanse en conta 

as afeccións que ditas pendentes medias poden ocasionar a por exemplo á 

mobilidade e accesibilidade, as alteracións dos perfís cos conseguintes movementos 

de terras, noiros...  
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O sector presenta orientacións nordeste e leste na maioría do territorio e sur e oeste no 

extremo oeste e sur. Sendo en canto a soleamento mellores as orientacións sueste, sur 

e suroeste, que se corresponde ademais principalmente coa zona moderadamente 

chan do oeste. Si ben cómpre sinalar que a disposición e orientación dos bloques 

dentro do sector é o que fortemente inflúe no soleamento e iluminación natural das 

vivendas. 

8: Altimetría 

 
9 : Rangos de pendentes  

 

10: Orientacións 

 
8: Cuncas fluviais 

En canto a hidroloxía destacar que o sector  ten incluído dentro da súa delimitación a 

franxa de 25 metros de Solo Rústico de Augas e Canles da marxe dereita do río Barxa o 

seu paso polo limite sur e leste do sector, quedando a súa vez dita franxa incluída no 

Sistema Xeral de Espazos libres e Zonas Verdes Monte da Serra (SX/EL-ZV/B17). A 

superficie de solo rústico especialmente protexido de augas e canles incluído na 

delimitación do sector é de aproximadamente 16.631 m2.   

Transcribimos para maior entendemento o dito no capítulo 12 da Normativa 

Urbanística no apartado 6  “ os ámbitos de Solo Rústico de Augas e Canles que se 

atopan no interior de Sectores de Solo Urbanizable poderán tratarse de maneira 

análoga ás zonas verdes que estableza o seu planeamento de desenvolvemento 

sempre que non se modifique ou dificulte a capacidade do curso das súas augas nos 

momentos de avenidas previsibles”. 
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9 :Solo rústico de Protección de Augas e Canles 

RPAC
RPAC

RPAC

RPAC

 

RPAC

S 32 R

0 50 10025
m

 
 

10 :O curso baixo do río Barxa dende ao sector ata o encontro co Lagares 

0 100 20050
m

 

Lembraremos tamén que o curso baixo do Barxa presenta valores botánicos, 

faunísticos, xeomorfolóxicos e de patrimonio histórico, que fixeron diste tramo fluvial 

unha peza importante do patrimonio natural e paisaxístico do concello, e así se 

describiu tanto no estudio de medio Rural como no Estudio de Sustentabilidade, 

Impacto Territorial e Paisaxístico do PXOM e por elo quedou este val na medida do 

posible integrado tanto o río e as súas ribeiras dentro do sistema xeral de espazos libres 

e zonas verdes Monte da Serra e do sistema xeral de espazos libres e zonas verdes do 

Lagares.   
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En canto a vexetación do sector unha parte importante cuantitativamente é 

arborado, si ben este arborado atópase moi degradado, e dominan na masa 

arborada os eucaliptos (especie neste caso de crecemento espontáneo), mesturados 

con pes de acacia moura e falsa acacia (especies invasoras) e en moita menor 

medida arborado autóctono (algúns carballos e castiñeiros de pequeno porte entre os 

eucaliptos); si ben este arborado descrito non ten valores naturais de interese; si o ten 

o arborado a carón do río Barxa sendo unha ringleira de árbores de ribeira Ameneiros 

e salgueiros fundamentalmente. E xa fora do sector no val destaca un bosquete riparío 

onde se amplía a mancha de arborado de ribeira e aparecen uns exemplares de 

amieiros, freixos e salgueiros, bidueiros de bo porte.  Ademais tamén fora do sector 

localizase unha carballeira na área recreativa de Relfas a carón do centro escolar de 

Moledo Sárdoma.  

11: Exemplares de Acacia moura Acacia melanoxylon, especie fortemente invasora en Vigo 

 
12: Vista das masas de eucaliptos dende a estrada do monte da Serra   

 
 
 

13



Documento de inicio  Plan Parcial Sector 32 R GORGOSO 

 

13: Panorámica do Monte da Serra e do val do Fragoso    

 

En canto a fauna o maior interese céntrase nos paxaros asociados os cultivos, sebes e 

arborado de ribeira; Así como nos peixes, anfibios e réptiles asociados ao curso da 

auga do Barxa, cómpre destacar que o río Barxa é couto troiteiro.  

4.2.2 Caracterización paisaxística 

O sector segundo o estudio paisaxístico do PXOM, presenta unha fraxilidade alta e 

unha calidade media; formando parte da unidade paisaxística val do Barxa e 

podendo formar parte tamén da unidade paisaxística curso medio do Lagares Aires 

Castrelos.  

O monte da Serra é un pequeno outeiro que constitúe un miradoiro natural que forma 

en si mesmo un fito paisaxístico e do relevo no val do Fragoso, e por tanto conta 

cunha alta intervisibilidade cara principalmente ó leste da cidade de Vigo. Ademais 

na percepción do monte da Serra dende o val resalta pola presenza dun arborado 

denso e alto fundamentalmente de eucalipto e mimosa. 
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14: Vista do ortofoto co MDT dende o norleste a esquerda  o campo de fútbol de Relfas e o CEIP de 
Moledo Sárdoma e diante as naves a carón do Lagares 

 
 

15: Vista dende o sector cara o noreste da cidad, obsérvase tamén uns eucaliptos de grande porte 
pero sen negún interese natural  

 
19: vista cara o sueste onde se observa a panorámica do val do Fragoso, as edificacións da Gran Via e 

detras o monte de O Castro 
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16: Unha das estrada actual do monte da serra 

 

4.2.3 Caracterización patrimonial  

Dentro do sector hai un muíño hidráulico catalogado polo PXOM no Catálogo de 

Patrimonio Etnográfico coa categoría de Protección Integral e co código 02 0218 e 

nome Muíño Hidráulico de Gorgoso.  O Plan parcial integrará dito elemento dentro dos 

espazos libres e zonas verdes. 

17: Localización do Patrimonio etnográfico 
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5 DESCRICIÓN DO PLANEAMENTO 

5.1 FUNCIÓN  

O Plan Parcial é un instrumento de ordenación que ten por obxecto regular a 

urbanización e a edificación dun solo clasificado como urbanizable delimitado, 

desenvolvendo as prescricións contidas no PXOM de Vigo mediante a ordenación e 

regulación do ámbito denominado: do Sector de Solo Urbanizable Delimitado S – 32 - R 

Gorgoso. Cuns condicionantes básicos recollidos na ficha do PXOM para o sector. (Ver 

ficha anexo 1). 

O sector 32 R participa de dous sistemas xerais: 

• O sistema xeral de espazos libres e zonas verdes do SX/EL-ZV B17 MONTE DA 

SERRA. Sistema xeral do curso baixo do río Barxa. No tramo que descorre 

dende o desfiladeiro do monte da Serra ata a confluencia co Lagares. Zona 

verde que presenta unha superficie de 238.977 m2 segundo datos da ficha 

do Documento de Xestión e execución. Dos cales ó Sector 32 R inclúeselle 

47.525 m2 o que supón case o 20 % ( 19.89%) dista SXELZV. O Sector 32 R 

como se observa no seguinte mapa participa do Sistema Xeral de Espazos 

libres e Zonas verdes B17 Monte da Serra e este espazo verde continuase co 

SXELZV do corredor do Lagares.     

• E o Sector S 32 R participa no Sistema de infraestructuras: SX Infraestruturas  

Ronda de Vigo. No seu tramo Universidade Seminario, incluída unha 

superficie  de 11.684 m2. 
18: SX Espazos libres e Zonas verdes 

SX/EL-ZV/B17/0

SX/EL-ZV/B09/1

SXELZV_B09

SXELZV_B17

S32R

0 100 200 300 40050
m  

19: SX Infraestructuras Comunicación 

S32R

SXCOTR

ViarioEstructurante

0 100 200 300 40050
m
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5.2 O MARCO NORMATIVO 

O marco normativo básico do Plan Parcial é o establecido no Plan Xeral de 

Ordenación Municipal de Vigo, e as determinacións que deveñan da lexislación 

urbanística e sectorial de obrigado cumprimento, tanto de carácter comunitario, 

estatal, autonómico ou local. 

O documento do Plan Parcial redáctase de acordo ó ordenamento legal vixente. 

Leis a considerar: a Lei 9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e 

Protección do Medio Rural de Galicia (LOUGA), na súa redacción actual derivada das 

modificacións previstas na Lei 15/2004 do 29 de decembro e en menor medida na Lei 

6/2007 de 11 maio de Medidas Urxentes en Materia de Ordenación do Territorio e do 

Litoral e na Lei 6/2008 do 19 de xuño, de Medidas Urxentes en Materia de Vivenda e 

Solo. Ademais tamén hai que ter en consideración a Lei 10/95 de Ordenación do 

Territorio de Galicia e a Lei 8/2007, de 28 de maio, de solo (LS); como normas de maior 

incidencia na ordenación territorial. O Decreto 262/2007 Normas de hábitats galego, a 

Lei 8/2007, de 28 de maio, de solo RDL 2/2008 Texto refundido Lei do solo do estado. 

Destacamos a lei 8/1997 de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade 

autónoma de Galicia e o decreto que a desenvolve , así como a ordenanza municipal 

para a mellora da accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas do concello 

de Vigo.  

En canto ó ámbito medioambiental ten presenza diversa normativa que condiciona 

de xeito importante: a Lei de Augas (R.D.L. 1/2001, de 20 de xullo) como o 

Regulamento do Dominio Público Hidráulico aprobado no R.D. 849/1986 modificado 

polo R.D. 606/2003, de 23 de maio, que marcan dunha maneira clara os límites dunha 

das categorías de solo rústico, o Solo Rústico de Protección de Augas.  

A lexislación referente á protección da natureza, entre as que están a Lei 9/2001 de 

Conservación da Natureza, a Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE) relativa á 

Conservación de Hábitats.   

Tamén resulta evidente destacar a incidencia que sobre o Plan ten a Lei 9/2006 sobre 

avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente . 
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5.3  ALCANCE E CONTIDO  

A ordenación que se propón para o solo urbanizable delimitado polo novo PXOM 

correspondese á área de expansión e crecemento das pezas arredor val do Lagares. 

O sector S 32 R presenta as características xerais que se relacionan a continuación e se 

resumen na táboa seguinte: 

• Superficie: A superficie delimitada é de 110.789 m2 

• O Sector S 32 R inclúe 16. 631 m2 de Solo rústico especialmente protexido de 

ríos e canles. 

• Edificacións: En consonancia cos novos planeamento para esta zona de anel 

entre a cidade consolidada e a súa primeira coroa de expansión, proponse 

unha densidade media , onde as vivendas colectivas terán un máximo de 6 

andares. A superficie total edificable é de 47.079 m2. As vivendas suxeitas a 

algún tipo de protección será o 51 % da edificabilidade residencial. 

• Zonas verdes: A superficie total de zonas verdes aportadas ao sistema xeral 

do Monte da Serra son: 47.525 m2 (como integrante do sistema xeral Monte 

da Serra). E a superficie mínima de zonas verdes locais é de 11.097 m2. 

• Equipamentos públicos: Cédese como zona de equipamento unha parcela 

de polo menos  4.708 m2 

• Rede viaria e aparcamentos: Crearanse vías para dar acceso e por outra 

banda a conexión e a permeabilidade da Ronda de Vigo debese de 

estudar amodo para evitar contaminación atmosférica e acústica. A zona 

atópase cerca dun importante nu de comunicacións no futuro. O número de 

prazas de aparcamento é de 235. 

• Servizos urbanísticos: Todos os novos desenvolvementos levan asociados o 

cálculo das necesidades de servizos (abastecemento e saneamento, 

electricidade, residuos, electricidade...). O cumprimento dos obxectivos 

ambientais require á necesidade de prever a construción e mellora tanto no 

abastecemento como no saneamento das augas, dos residuos, dos servizos 

eléctricos así como da mobilidade. 

5.4 CONDICIONANTES INICIAIS 

Os condicionantes iniciais que presenta o ámbito de ordenación para o 

desenvolvemento residencial son moi limitantes. temos zonas de acusada pendentes, 

un río encaixado, a nova infraestrutura viaria A Ronda de Vigo: unha avenida con 
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dous carrís a cada lado, ...; poderiamos dicir que a configuración topográfica, a rede 

hídrica e a estrada son tres condicionantes moi fortes que ten que ser tidos moi en 

conta nas tomas de decisións do deseño do plan parcial para evitar os efectos 

negativos e adversos que estes condicionantes poderían ter .  

Os condicionantes principais son os seguintes:  

O relevo:  

• A configuración topográfica do terreo responde a unha natureza orográfica 

organizada polo monte da Serra como fito xeográfico e isto implica que a 

ordenación tanto das edificacións, como dos viais e das zonas verdes van a 

estar moi condicionadas pola pendente.  

A Rede Hídrica:  

• O río Barxa como fito espacial e a as súas ladeiras de fortes pendentes, son 

un referente natural, paisaxístico, ecolóxico e patrimonial, que forma parte 

dun gran corredor verde e ten que interactuar e ser tido en conta na 

urbanización proxectada.  

A Paisaxe: 

• A alta intervisibilidade e as aperturas escénicas do ámbito coas conseguintes 

vistas panorámicas desta nova trama urbana sobre o val do Fragoso obriga 

a ter especial cautela na proposta dos volumes edificados adaptándose ao 

entorno, tendo en conta criterios cromáticos... 

 O Patrimonio cultural:  

• No ámbito aparece un muíño hidráulico elemento incluído no catálogo do 

PXOM e que o planeamento ten que integrar na zona verde. 
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A Conservación da natureza: 

• A gran zona verde que configura o subsistema de espazos libres do monte da 

serra co corredor do Lagares ponderá en valor o entorno natural asociado 

ao río Barxa e monte da Serra. 

A nova vía de comunicación:  

• a Ronda de Vigo, é xunto coa pendente o grandes condicionante do 

deseño do plan e a súa vez os que maiores efectos negativos poden 

provocar, posto que unha vía de 2 carrís a cada lado provoca tanto 

afeccións por ruído e contaminación como efecto barreira.  

O tecido residencial circundante:  

• debe de ser tido en conta para mellorar o tecido urbano e conseguir 

espazos públicos de cohesión social e de referencia.  

5.5 ALTERNATIVAS 

A análise de alternativas é un dos pasos importantes cara a avaliación ambiental 

estratéxica dun plan. E no caso dun plan parcial as alternativas posibles deben de 

estar en relación a ordenación planificada, sendo a mellor alternativa a que mellor 

solucione as debilidades e ameazas e potencie as fortalezas e oportunidades do 

ámbito no contexto socioeconómico actual .   

Sendo necesario analizar por lei como mínimo, as seguintes alternativas: 

A alternativa de non execución diste planeamento, ou alternativa cero, mantendo o 

ámbito tal e como está na actualidade. 

Esta alternativa suporía non desenvolver estes solos, sen afectar a súa clasificación 

como solos urbanizables.  

E polo menos dúas alternativas viables que serán analizadas en función da integración 

dos criterios de sustentabilidade establecidos no Documento de Referencia.  
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E como este plan presenta uns condicionantes iniciais limitantes para o uso residencial, 

podemos sinalar que as alternativas viables terán que ser moi parellas posto que os 

espazos do sector  para localizar as edificacións, as zonas verdes e os equipamentos  

redúcense por mor dos condicionantes expostos no punto 5.4  e por tanto as 

alternativas estarán moi acoutadas. E así entendemos que na fase actual de 

documentación inicial estase a tomar as primeiras decisións derivadas dos 

condicionantes ambientais, paisaxísticos e de infraestruturas viarias... para conseguir a 

integración das pezas tomando as medidas necesarias para non ter  efectos negativos 

ou adversos.  

Destacamos que o equipo redactor nesta primeira fase comprende a importancia dos 

condicionantes ambientais e de sustentabilidade que ten o sector. E así mediante o 

coñecemento distes condicionantes pódense ter en conta na toma de decisións de 

ordenación e así evítase en moitos casos de maneira sinxela, os efectos negativos ou 

adversos, que sempre son moito mais difíciles e custosos de corrixir a posteriori . 

E por último engadir que nesta fase os condicionantes quedaron formulados e será no 

Informe de Sustentabilidade Ambiental onde se describan polo miúdo as alternativas 

consideradas no proceso de toma de decisións do Plan, podendo ser estas 

alternativas de deseño ou de localización dos volumes edificatorios, das zonas verdes, 

de tipo de enerxía utilizada, ... cuestións todas elas que se analizaran no Informe de 

Sustentabilidade Ambiental .  

5.6 TIPOS DE MEDIDAS INCLUÍDAS NO PLANEAMENTO  

As medidas incluídas Plan Parcial abarcaran tódolos vectores relacionados coa 

sostibilidade (ocupación e consumo de solo, ciclo da auga;, atmosfera; natureza; 

mobilidade; patrimonio; paisaxe; residuos; enerxía; sociedade). A concreción destas 

medidas realizásense ao longo da fase de redacción do documento para Aprobación 

Inicial. 

As medidas de prevención que son levadas a cabo no proceso de deseño do plan 

parcial e aquelas outras medidas que deben de ser aplicadas na fase de execución 

do plan parcial unha vez aprobado a planificación. 

Ademais  o PXOM no seu estudio de Sostibilidade, Impacto territorial e Paisaxístico 

ESITP, establece un conxunto de medidas no capítulo 8 denominadas medidas 

protectoras e correctoras que clasifica en:  
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• Medidas xenéricas: Son aquelas deseñadas para a redución dos impactos 

xerados pola aplicación do ordenamento e normativa de planeamento. 

Dentro destas medidas se destinguen dos tipos: 

  Medidas de protección vectorial. Encamiñadas a protexer os distintos 

vectores media ambientais (Atmosfera, relevo e solos, hidroloxía, 

vexetación fauna paisaxe). 

  Medias horizontais o transversais que abordan cuestións xerais da 

sostibilidade. 

• Medidas particulares: Medidas de aplicación en determinadas actuacións 

clasificadas como de impacto moderado. 

E este sector de solo urbanizable presenta un impacto moderado segundo o Estudio 

de Sustentabilidade, Impacto Territorial e Paisaxístico e por tanto establece mediante 

unha ficha (pax 204 ESITP) unha serie de medidas particulares a tomar no 

planeamento de desenvolvemento para minimizar estes efectos negativos, medidas 

que reproducimos a continuación e que serán todas elas integradas e tidas en conta 

na fase de planificación, xunto a outras medidas que sexan necesarias para corrixir  ou 

minimizar aqueles outros impactos que inevitablemente non podan ser evitados dende 

a planificación.  

Medidas particulares a tomar de acordo o ESITP: 

• Garantir a existencia de corredores verdes coa maior continuidade espacial 

posible que comuniquen os solos rústicos de protección de espazos naturais e 

de augas, coas zonas residenciais existentes e de nova creación. Este 

corredor na medida do posible debe situarse integrando as áreas 

actualmente arboradas. 

• Promover a substitución da vexetación alóctona (pinos e eucaliptos) pola 

vexetación autóctona e promover a plantación de vexetación arborada 

autóctona tanto nos espazos verdes como en plantacións lineais en espazos 

peonís o beira rúas. 

• Garantir a continuidade do curso de auga presente no ámbito e dotarlles 

dunha franxa de protección; conservar e restaurar a vexetación de ribeira.  

• Deseñar una rede de camiños peonís e carril bici que comunique as zonas 

residenciais existentes e de nova creación cos sistemas xerais de zonas 

verdes e o solo rústico de protección de protección de augas. 

• Adaptar as novas vías de comunicación á topografía do territorio. 

• As novas vías , cando atravesen os solos rústicos de protección de auga, 

deberán facelo de forma perpendicular ao canle para afectar a menor 
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superficie de ribeira posible e facelo a través dunha ponte, evitando o 

entubase das canles de auga. 

• Os apoios e luces das pontes ou viadutos ser dimensionadas de forma que 

afecten o menos posible á vexetación de ribeira. 

• Evitar a edificación nos cumes do relevo secundario que actualmente non 

están edificados por tratarse dos sitios de maior intervisibilidade e por tanto 

de maior impacto paisaxístico.    

Ademais tomaranse outras medidas como: 

• Conectar as áreas verdes e espazos libres locais na medida do posible cos 

espazos verdes xerais para potenciar a función de corredor biolóxico que ten 

o sistema xeral de zonas verdes de O monte da Serra en conexión co sistema 

xeral do Lagares.  

• Promover a substitución da vexetación alóctona por vexetación autóctona. 

Fomentar a plantación de arborado autóctono tanto nos espazos verdes 

como nas plantacións lineais nos espazos peonís ou beirarrúas. Utilizar as 

franxas fluviais como zonas verdes, establecendo medidas preventivas e de 

mellora destes espazos para conseguir compaxinar a protección natural co o 

uso e disfrute público. 

• Deseñar o sistema espazos peonís e creación de carrís Bici e aparcadoiros 

que faciliten a mobilidade non motorizada dentro do sector e conectar 

sempre que sexa posible cos sistemas xerais de zonas verdes mediante 

sendas peonís e carrís bici. 

• Promover 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 do auga, 

en particular a reducir o consumo de auga e aumentar a eficiencia no uso 

dos recurso hídricos e de deixar unha importante superficie de solos 

permeables.  

5.7 APROXIMACIÓN AOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS 

É previsible que o Plan parcial produza efectos significativos no medio ambiente 

incluídos aspectos como a biodiversidade, a poboación, a saúde humana, a fauna, a 

flora, o solo, a atmosfera, a enerxía, a mobilidade, o patrimonio, a paisaxe, os residuos 

e a interacción entre estes factores.  
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Efectos que si están correctamente identificados e caracterizados poderán 

establecerse medidas adecuadas para a súa corrección, mitigación, ou atenuación 

no caso dos efectos negativos e para a súa potenciación cando se trate de efectos 

positivos.  

Compre sinalar que os principais impactos negativos do Plan Parcial se minimizan  e os 

positivos se potencian na fase de elaboración do mesmo con medidas integradas no 

plan. Posto que a principal medida protectora e minimizadora do impacto ambiental 

é ter en conta os aspectos ambientais no proceso de toma de decisións e definición 

do modelo proposto.  

Efectos sobre espazos naturais protexidos: 

• O Plan parcial non afecta a espazos naturais protexidos por lei. 

Efectos sobre a fauna e a flora:  

• Na actualidade a flora a fauna están expostas a calquera acción 

degradante e están desprovistas da adecuada protección. 

• O plan aporta unha gran superficie de espazos verdes para a creación dun 

gran corredor verde o que levara a mellora medioambiental e a 

conectividade e a biodiversidade e a paisaxe.  

•  O Plan incorpora unha importante superficie para espazos verdes locais, o 

que contribuirá a mellora ambiental e social da zona. Sendo un efecto 

positivo para a poboación e a sociedade. 

Efecto sobre a xeomorfoloxía: 

• O fito xeográfico que representa o monte da Serra, fai que a ordenación 

procure adaptar e aproveitar ao máximo as condicións de topografía deste 

relevo movido, para facer os menores movementos de terra posibles, e 

procurar preservar a fisionomía xeral adaptando as edificacións e as 

infraestruturas viais á mesma e así conseguir minimizar os impactos sobre a 

xeomorfoloxía, aínda así previse que serán impactos negativos de certa 

entidade e por tanto necesitados de medidas correctoras. 
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Efecto sobre a rede hídrica e ciclo da auga: 

• Na actualidade o río está desprovisto da adecuada protección e o seu 

canle está alterado e con ocupacións das marxes e o río segue a recibir 

verquidos.  

• A proposta incorpora os 25 metros da marxe que é solo rústico 

especialmente protexido de augas e canles como parte integrante do 

Sistema Xeral de Espazos libres e zonas verdes. 

•  A nova previsión de vivendas leva consigo a garantía tanto do 

abastecemento como o saneamento. 

• A urbanización levara consigo un aumento de superficie impermeable o que 

provoca un impacto negativo.  

Efecto sobre a mobilidade: 

• Na actualidade hai un predominio casque absoluto da mobilidade do 

vehículo particular. O transporte público presenta liñas cunha baixa 

frecuencia Sendo unha rede viaria febre, local e moi perigosa para as 

mobilidades non motorizadas. 

• A nova rede viaria estructurante do PXOM para a zona dará un pulo a 

mobilidade. 

• O Plan parcial  da un pulo cara o incremento da accesibilidade, así como o 

transporte público poderase ver mellorado co aumento de poboación 

residente. E o plan mellora o tramado e completa o tecido periurbano 

existente na zona. Sendo un efecto positivo para a mobilidade. 

• A nova infraestrutura viaria da Ronda de Vigo por unha banda mellorara as 

infraestruturas e as conexións viarias a nivel municipal. Sendo un efecto 

positivo para a mobilidade e as conexións da zona e do municipio, así como 

para a mobilidade en bicicleta. Pero unha estrada das dimensións dista 

provoca efectos negativos sobre a atmosfera: contaminación e ruído así 

como pode provocar problemas de conectividade, e facer de barreira entre 

ámbalas marxes.  

Efecto sobre a atmosfera:  

• O impacto negativo pode ser sobre a calidade do aire e a contaminación 

acústica. Impactos que a súa vez son sinérxicos e inciden tanto na saúde dos 

26



Documento de inicio  Plan Parcial Sector 32 R GORGOSO 

 

humanos como poden xerar molestias a fauna, a vexetación, perda de 

calidade dos espazos libres e zonas verdes... 

• Hai que facer especial mención ao ruído e contaminación que pode xerar a 

infraestrutura de A Ronda de Vigo, o cal obriga a formular medidas de 

atenuación así como considerar a súa incidencia sobre as vivendas. Polo que 

a Ronda requirirá de medidas para minimizar os efectos negativos 

detectados, e en especial a contaminación acústica provocada polo tráfico 

de vehículos pola Ronda .  ademais engadir que o proxecto construtivo da 

Ronda de Vigo requirirá de estudos  ambientais que determinarán 

pormenorizadamente os impactos ambientais que xeren así como as 

medidas a aplicar tanto durante a fase de obras como de explotación da 

vía. 

Efecto sobre o patrimonio: 

• O Plan parcial protexe e valoriza o elemento do patrimonio etnográfico.   

Efecto sobre o solo:  

• Na actualidade unha moi importantes parte do solo e do monte está 

infrautilizado, infravalorado e cun alto risco de incendio. Baldíos un arborado 

de fundamentalmente eucaliptais cunhas masas en moi mal estado, e unha 

vexetación de ribeira en perigo polas afeccións de muros e peches de naves 

de almacenamento e industriais. 

• Respecto a situación actual o plan conlevará un aumento moi importante de 

superficie dedicada a espazos libres e zonas verdes, sendo aínda así o 

consumo de solo na superficie urbanizada importante e debéndose ter en 

conta os movementos de terras, sendo un efecto negativo tanto sobre o solo 

, como sobre a paisaxe, a auga, a atmosfera e os residuos. 

Efecto sobre a paisaxe :  

• A paisaxe terá no futuro próximo unha importante transformación polo 

cambio de tipoloxía edificatoria de vivenda unifamiliar a bloques en boa 

parte dista segunda coroa transformando unha paisaxe que podemos 

chamar periurbana a unha nova paisaxe urbana. Ademais as novas 
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infraestruturas viarias proxectadas actuarán fortemente na evolución da 

paisaxe.  

• As importantes superficies de zonas verdes diste Plan Parcial engadirán un 

efecto positivo aumentando a calidade da paisaxe, posto que ver “verde 

sempre é sinónimo de calidade paisaxística”.  

• As edificacións, os viais e os equipamentos do Plan parcial interacturán neste 

territorio transformando unha paisaxe periurbana nunha nova paisaxe 

urbana de calidade que  ten moi en conta os efectos que pode producir por 

mor da topografía e as amplas vistas que van ter as edificacións deste plan 

parcial.  

• Os efectos a priori máis negativos sobre a paisaxe virán dados polas 

infraestruturas viarias, en especial os noiros e terrapléns que poida xerar as 

infraestruturas.  

Efectos ao medio socioeconómico : 

• Considéranse sempre positivas. 

En conclusión entendemos que o impacto ou efecto global diste Plan Parcial será 

positivo unha vez tomadas as medidas correctoras que con carácter previo atribúe a 

este sector o ESITP do PXOM e aquelas outras medidas e recomendacións que 

determine o Plan Parcial.  

5.8- PLANS E DIRECTRICES XERAIS E SECTORIAIS RELACIONADOS 

O PXOM é o que establece o marco legal e as condicións de desenvolvemento diste 

Plan Parcial. 
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6. DESCRICIÓN DOS PROCESOS QUE SEGUIRÁN PARA A ELABORACIÓN DO 
PLAN 

Documento de inicio: este documento ten como finalidade a comunicación do inicio 

da tramitación do Plan Parcial ao órgano ambiental correspondente. 

Redacción do documento para aprobación inicial: Esta fase ten por obxecto a 

redacción completa da documentación do Plan Parcial para a súa tramitación. E 

como parte integrante do documento para aprobación inicial elaborarase o Informe 

de Sustentabilidade Ambiental (ISA) seguindo os criterios e variables establecidos do 

Documento de Referencia elaborado polo órgano ambiental. 

O plan aprobado inicialmente sométese ao proceso de participación e consultas.  

Resposta ás alegacións e elaboración de informe de participación e consultas 

Proposta de memoria ambiental. Elaborarase unha proposta de memoria ambiental 

co obxecto de valorar á integración ambiental dos criterios de sustentabilidade na 

proposta do plan parcial. Mediante a análise do proceso da AAE da avaliación do 

resultado das consultas e como foron tomadas en consideración e da análise dos 

efectos na sustentabilidade da aplicación do PP. Contendo as determinacións finais 

que deben incorporarse á proposta do PP. 

Documento para aprobación definitiva: Concluídos os informes técnicos sectoriais e a 

fase de informe de alegacións, elaborarse un documento para aprobación definitiva 

que inclúa as determinacións da memoria ambiental elaborada polo órgano 

ambiental.  

 

 
Enrique Diego Acuña Fernández 
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ANEXO 1: Ficha de solo urbanizable S 32R Gorgoso 
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ANEXO II CARTOGRAFIA 1:5000 E 1:2000 DAS FOLLAS DO PXOM ONDE ESTÁ O SECTOR 
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DECISIÓN do 22 de febreiro de 2010, da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación 

Ambiental, sobre a necesidade de avaliación ambiental estratéxica do Plan Parcial      

S-32-R Gorgoso, concello de Vigo (Pontevedra). 

Mediante escrito de 12 de xaneiro de 2010, con entrada na Subdirección Xeral de Avaliación 

Ambiental número 82, do 28 de xaneiro, o Delegado da Área de Urbanismo e Vivenda do 

concello de Vigo, achegou copia en formato papel e dixital do documento de inicio do Plan 

Parcial S-32-R Gorgoso (en diante, Plan) indicando “... achégolle informe da oficina técnica 

de Planeamento e Xestión do 11 de xaneiro de 2010 do expediente para a tramitación do 

Plan Parcial S-32-R Gorgoso, xunto co documento de inicio...redactado nos termos e 

condicións do artigo 18 da Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de 

determinados plans e programas no medio ambiente”. 

O obxectivo do plan é o de regular a urbanización e edificación dun solo clasificado como 

urbanizable delimitado, desenvolvendo as determinacións recollidas para ese ámbito no Plan 

Xeral de Ordenación Municipal (en diante, PXOM). 

A Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do 

litoral de Galicia (DOG número 94 do 16 de maio) integra, no seu Capítulo II, o procedemento 

de avaliación ambiental estratéxica (en diante, AAE) establecido pola Lei 9/2006, do 28 de 

abril, sobre a avaliación dos efectos de determinados plans e programas no ambiente (BOE 

número 102 do 29 de abril) co procedemento de aprobación dos instrumentos de 

planeamento urbanístico recollido na Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación 

urbanística e protección do medio rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004, do 29 de 

decembro e pola Lei 6/2008, do 19 de xuño. 

A documentación remitida polo órgano promotor foi exposta durante un prazo de 20 días, a 

través da páxina web da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Durante 

dito prazo o Organismo Autónomo de Augas de Galicia e a Cámara Oficial Mineira de Galicia 

remitiron escritos de observacións co resultado que se indica máis adiante. 

Da análise da documentación aportada e da información dispoñible, e sobre a base do artigo 

5 da Lei 6/2007, do 11 de maio, e dos criterios do Anexo II da Lei 9/2006, do 28 de abril, 

conclúese: 

� O planeamento vixente no concello de Vigo é o PXOM aprobado definitivamente 

mediante Orde do 13 de xullo de 2009, sobre aprobación definitiva do documento de 

cumprimentación da Orde da CPTOPT do 16 de maio de 2008. Asemade, mediante 

Resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible do 28 de marzo de 

2008, declarouse a inviabilidade do sometemento do PXOM do concello de Vigo á 

AAE. 
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� A delimitación do Plan abarca unha superficie de 110.789 m2 entre as parroquias de 

Sárdoma e Castrelos. Linda coa rúa Porto Loureiro polo sueste, coas traseiras das 

vivendas da rúa camiño Monte da Serra polo oeste e noroeste, coa parte baixa da 

aba do monte da Serra polo norte, e o río Barxa polo sur e leste. 

� Entra en contacto polo norte e leste cos sectores S-25-R e S-26-R e co solo urbano 

consolidado, mentres que o resto do seu perímetro linda co sector SUND-06. 

� O ámbito presenta unha orografía condicionada por abranguer parte das ladeiras 

norte e leste do monte da Serra, presentando fortes pendentes polo sur, onde o 

documento de inicio indica que se forma un desfiladeiro ao paso do río Barxa. Por 

outro lado, o sector presenta unha cobertura predominantemente forestal 

conferíndolle á súa vez unha alta fraxilidade paisaxística. O ámbito forma parte dun 

outeiro que constitúe un miradoiro natural, o cal presenta unha alta intervisibilidade 

co leste da cidade de Vigo. 

� O sector delimitado atópase na actualidade afastado da trama urbana do concello. 

Os accesos ao ámbito realizaríanse a través do enlace da nova infraestrutura viaria 

da Ronda de Vigo e a partir dun novo vial estruturante derivado do PXOM que 

discorrerá polo límite oeste. 

� Dentro da delimitación do Plan inclúese o elemento patrimonial do Muíño Hidráulico 

de Gorgoso, incluído no PXOM dentro do Catálogo de Patrimonio Etnográfico coa 

categoría de Protección Integral.  

� Dentro da delimitación do sector inclúense 16.631 m2 de solo rústico especialmente 

protexido de ríos e canles. Ademais, o ámbito está incluído na súa totalidade nunha 

das zonas delimitadas no Plan Hidrolóxico Galicia Costa (en diante, PHGC) de perigo 

de inundación. 

� Segundo o informado polo Organismo Autónomo de Augas de Galicia no trámite de 

consultas previo á emisión da presente decisión, pódese destacar que: 

• Deberanse identificar todos os leitos e correntes naturais existentes no ámbito da 

actuación, reflectindo na documentación gráfica e no texto das ordenanzas as 

zonas de protección. 

• Deberanse respectar as zonas de servidume (5 metros) e policía (100 metros), 

regulando os usos permitidos, os que necesitan autorización e os usos posibles. 

• Identificarase concretamente a previsión de paseos ou praias fluviais, zonas de 

baño ou deportes náuticos, que poidan producir unha incidencia negativa no 

medio. 

• O río Barca fai de límite polo sur e polo este do ámbito de actuación. O devandito 

río está codificado polo PHGC co código 305007. 

• Destácase que en todos os ríos así como en calquera outro curso fluvial será de 

aplicación a normativa e lexislación de augas, tendo plena vixencia as 

prescricións establecidas para o dominio público hidráulico. 
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• Xustificarase a orixe da auga coa que se vai abastecer o incremento do consumo 

previsto, indicando os datos de caudal, punto de toma e sistema de captación. 

Ademais tamén terase que xustificar o volume do incremento de consumo 

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

consumo. 

• No ámbito de actuación non se atopa ningún espazo pertencente á Rede Natura 

2000, nin ningún outro espazo catalogado polo PHGC. 

• Calquera actuación deberá contemplar as solucións do saneamento propostas. 

Indicarase o sistema de saneamento que se propón e o tratamento previsto para 

o vertido, con indicación, no seu caso, da proposta de localización das 

instalacións necesarias e a reserva de solo ao efecto. Indicarase o destino do 

vertido das augas residuais e a súa posible afección sobre a calidade das augas 

do medio receptor. 

• Lémbrase a prohibición expresa de realizar calquera vertido, directo ou indirecto, 

fóra da rede de saneamento municipal (no caso de que exista), agás autorización 

expresa da administración hidráulica. 

• Deberase considerar a incidencia espacial dos efectos inducidos polas 

alteracións do réxime hidrolóxico e da calidade da auga. 

• Deberase xustificar a non incidencia da actuación no réxime de correntes, así 

como a non afección a terceiros como consecuencia da alteración das 

escorrentas que comportaría o cambio de uso proposto identificando as zonas 

con potencial risco de asolagamento. No ámbito da actuación o PHGC recolle 

que no concello de Vigo existe unha zona con risco medio de asolagamento, 

“Ría de Vigo Río Minor”. Sinalar a este respecto que se están a desenvolver 

estudos que permitirán identificar máis concretamente estas zonas e que se 

deberán considerar no seu caso. 

� Asemade, a Cámara Oficial Mineira de Galicia emitiu observacións durante o periodo 

de consultas, nas que se fai referencia a que nada cabe obxectar dende o punto de 

vista mineiro, a non ser que tal actuación estivese proxectada dentro dalgún dereito 

mineiro, motivo polo cal, conforme ao disposto no artigo 14.1 da Lei 3/2008 de 23 de 

maio, de Ordenación da Minaría de Galicia, resulta preceptiva a consulta do Rexistro 

Mineiro da Delegación correspondente. 

� Seguindo os criterios establecidos no anexo II da Lei 9/2006, non se pode prever a 

ausencia de problemas ambientais significativos debido á situación e ás 

características físicas do ámbito afectado polo Plan, así como a medida en que o 

Plan establece unha influencia para outros plans que se desenvolverán nas súas 

inmediacións. No mesmo sentido, foron particularmente tidos en conta no signo da 

presente Decisión, a reversibilidade, o carácter acumulativo, a magnitude e o 

alcance especial dos efectos derivados do desenvolvemento do Plan. 
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En vista do ata o de agora apuntado, conclúese que o Plan pode ter efectos significativos 

sobre o medio, polo que se debe someter o Plan Parcial S-32-R, concello de Vigo á 

avaliación ambiental estratéxica prevista dentro do procedemento integrado de 

aprobación dos instrumentos de planeamento urbanístico previsto no artigo 7 da Lei 

6/2007, do 11 de maio, a desenvolver da seguinte forma: 

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

Referencia e enviarao ao órgano promotor do Plan, neste caso o concello de Vigo, 

nun prazo non superior a tres meses dende a recepción da documentación. No 

Documento de Referencia estableceranse tanto a amplitude, o nivel de detalle e o 

grao de especificación do Informe de Sustentabilidade Ambiental (ISA) que se debe 

elaborar, como as modalidades, a amplitude e os prazos (non inferiores a dous 

meses) de información e as consultas. 

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

do 28 de abril, e segundo os criterios contidos no Documento de Referencia redactado 

polo órgano ambiental, e integrarao no Plan. 

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

sometido a exposición pública e ás consultas nos prazos e modalidades establecidas 

no Documento de Referencia.  

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

planeamento as modificacións que considere pertinentes e previamente á aprobación 

provisional ou á definitiva, cando aquela non sexa preceptiva, remitirá ao órgano 

ambiental a seguinte documentación: 

− Documentación completa do Plan que tome en consideración o ISA, as 

alegacións e os informes presentados no período de consultas. 

− Informe sobre o proceso de participación pública e copia dos informes 

sectoriais emitidos. 

− Proposta de memoria ambiental de conformidade co disposto no artigo 12 da 

Lei 9/2006, do 28 de abril. 

5. Á vista da proposta de memoria e restante documentación remitida polo concello, o 

órgano ambiental, nun prazo máximo de tres meses, elaborará a memoria definitiva, 

na que valorará a integración dos criterios de sustentabilidade ambiental na proposta 

de Plan, e manifestará o seu criterio sobre a Avaliación Ambiental Estratéxica 

realizada. 

6. Dado que as determinacións da Memoria Ambiental son vinculantes para o 

planeamento, o órgano promotor recollerá estas determinacións no Plan que se 

aprobe provisionalmente ou definitivamente cando aquela non sexa preceptiva. 
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7. Tras a aprobación definitiva, o órgano promotor dará ao Plan, a publicidade prevista 

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

realizará un seguimento dos efectos na sustentabilidade da aplicación ou execución 

do Plan (artigo 8 da Lei 6/2007). 

Santiago de Compostela, 22 de febreiro de 2010 

O Secretario Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 

 

 

Asdo.: Justo de Benito Basanta 
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RESOLUCIÓN DA SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL POLA QUE 
SE APROBA O DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA A AVALIACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉXICA DO PLAN PARCIAL DO SECTOR S-32-R DO CONCELLO DE VIGO. 

A Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre a avaliación dos efectos de determinados plans e programas no 

ambiente, que traspón a Directiva 2001/42/CE, establece a obrigatoriedade de someter a avaliación 

ambiental os plans e programas que poidan ter efectos significativos sobre o medio. 

A tal fin, recíbese na Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, con data de 21 de febreiro 

de 2010, un documento de inicio de conformidade co artigo 18 da Lei 9/2006, do 28 de abril, para a 

avaliación ambiental estratéxica do Plan parcial do sector S-32-R Gorgoso do Concello de Vigo. 

Coa entrada en vigor da Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación 

do territorio e do litoral de Galicia, intégranse os procedementos de aprobación dos instrumentos de 

ordenación do territorio e do planeamento urbanístico co proceso de avaliación ambiental estratéxica. 

De conformidade co artigo 5 apartado d) da Lei 6/2007, do 11 de maio, e sobre a base dos criterios 

do Anexo II da Lei 9/2006, do 28 de abril, o órgano ambiental concluíu que o Plan podería ter efectos 

significativos sobre o ambiente, polo que se somete ao procedemento de Avaliación ambiental 

estratéxica, sendo comunicado ao Concello de Vigo con data de 8 marzo de 2010. 

O artigo 9 da Lei 9/2006, do 28 de abril, indica que o órgano ambiental comunicará ao órgano 

promotor mediante un documento de referencia a amplitude, nivel de detalle e grao de especificación 

do informe de sustentabilidade ambiental, incluíndo ademais os criterios ambientais estratéxicos, 

indicadores dos obxectivos ambientais e principios de sustentabilidade aplicables en cada caso. 

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

Administracións públicas afectadas e o público interesado. 

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

Documento de referencia para a avaliación ambiental estratéxica do Plan parcial do sector 32 R 

Gorgoso do Concello de Vigo, que se xunta. O detalle das consultas realizadas para a elaboración do 

mesmo figuran no Anexo I. 

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

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

Infraestruturas. 

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2010 

O Secretario Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 

 

 

Asdo.: Justo de Benito Basanta



 
San Lázaro s/n 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 

15781  SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental  

AAE/CG 
 

 
Documento de referencia para a AAE do Plan parcial S-32-R Gorgoso do Concello de Vigo páxina 1 de 22
 

DOCUMENTO DE REFERENCIA para a Avaliación ambiental 
estratéxica do Plan parcial do sector S-32-R                  

Concello de Vigo 

1. Introdución 

O presente Documento de referencia elabórase conforme ao establecido no artigo 9 da Lei 9/2006, do 

28 de abril, sobre a avaliación dos efectos de determinados plans e programas no ambiente.  

As normas urbanísticas de Vigo réxense polo Plan Xeral de Ordenación Municipal (en diante PXOM) 

aprobado definitivamente de forma parcial o 16 de maio de 2008 (DOGA do 6 de xullo de 2008) e de 

forma definitiva o 13 de xullo de 2009 por Orde da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e 

Transportes publicada no DOG do 24 de xullo do mesmo ano. Previamente, declarouse a 

inviabilidade do sometemento do PXOM do Concello de Vigo ao procedemento de avaliación 

ambiental estratéxica (en diante AAE) mediante Resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento 

Sostible do 28 de marzo de 2008. 

O Concello de Vigo ten iniciado os traballos para a elaboración dun Plan parcial do sector 32R (en 

diante Plan). Nese senso, con data 28 de febreiro de 2010 e número de rexistro 82, recíbese na 

Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestruturas comunicación de inicio do procedemento 

de elaboración do Plan, xunto cun documento inicial no que se recollen de xeito resumido os 

principais obxectivos e características do Concello e do futuro Plan. 

Para promover un desenvolvemento sustentable, conseguir un elevado nivel de protección do 

ambiente e contribuír á integración dos aspectos ambientais na preparación e aprobación do 

planeamento, este someteranse a unha Avaliación ambiental estratéxica conforme ao establecido na 

Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre a avaliación dos efectos de determinados plans e programas no 

ambiente, a desenvolver seguindo o procedemento integrado previsto no artigo 7 da Lei 6/2007, do 

11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia. 

Estudado o Documento de inicio e tras realizar consultas coas Administracións públicas afectadas e 

o público interesado, a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental (SXCAA), como órgano 

ambiental, elabora o presente Documento de referencia (en diante DR). 
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2. Metodoloxía para a Avaliación ambiental estratéxica do 
Plan 

Explicación dos pasos a seguir, a partires da recepción do presente DR, na redacción e aprobación do planeamento que 
integre variables e criterios para a sustentabilidade. 

Coa entrada en vigor da Lei 6/2007, do 11 de maio, o procedemento de AAE, dos plans e programas, 

intégrase co procedemento de aprobación do planeamento urbanístico. 

O DR aprobado, guiará ao órgano promotor no proceso de AAE do Plan, tendo por obxecto garantir a 

integración dos criterios de sustentabilidade ambiental na toma de decisións do planeamento. Para 

isto, determinaranse as variables e criterios de sustentabilidade que serán a base para a análise 

das alternativas propostas e a avaliación dos efectos da que finalmente sexa seleccionada. 

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

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

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

cuxa amplitude e nivel de detalle se determina neste DR. 

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

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

identificación e seguimento dos seus posibles efectos. 

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

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

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

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

sectoriais recibidos. 

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

ambiental a seguinte documentación: 

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

SXCAA para a elaboración da Memoria ambiental. 

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

apartado 7). 

• Proposta de Memoria ambiental. 

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

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

DOG e relación dos diarios seleccionados para a difusión (incluídas datas de 

publicación). 

− Copia compulsada dos informes sectoriais recibidos. 



 
San Lázaro s/n 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 

15781  SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental  

AAE/CG 
 

 
Documento de referencia para a AAE do Plan parcial S-32-R Gorgoso do Concello de Vigo páxina 3 de 22
 

− Relación compulsada dos informes sectoriais solicitados coas datas de solicitude, 

obtivesen ou non resposta. 

Con esta información, o órgano ambiental redactará nun prazo de 3 meses dende a súa recepción, a 

Memoria ambiental, a través da cal validará o procedemento de AAE, podendo establecer 

condicionantes que serán vinculantes para o planeamento e que deberán quedar recollidos no 

documento que se aprobe definitivamente. 

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

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

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

especificada no mesmo artigo. 

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

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

Pasos a seguir no procedemento de AAE recibido o DR 

Fase Obxectivos Accións Plásmase en: Organismo 
responsable 

Análise da alternativa cero e 
proposta doutras alternativas 

Versión preliminar 
do Plan 

Integración dos criterios de 
sustentabilidade 

Análise de 
alternativas e 
determinación de 
efectos na 
sustentabilidade 

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

Selección da alternativa 

ISA 

Órgano 
promotor 

Aprobación inicial do Plan 

Realizar as consultas 
establecidas no DR 

Facilitar a participación do 
público interesado 

Participación e 
consultas* 

Fomentar a transparencia e a 
participación cidadá 

Considerar os resultados do 
proceso de participación e 
consultas 

Informe de 
participación e 
consultas 

Órgano 
promotor 

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

Avaliar o resultado das 
consultas e como se tomaron 
en consideración 

Validación do 
procedemento 
pola SXCAA 

Valorar a integración dos criterios de 
sustentabilidade na proposta de 
planeamento 

Analizar os efectos na 
sustentabilidade da 
aplicación do Plan 

Memoria ambiental SXCAA 

Proposta 
definitiva do 
planeamento 

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

Proposta do Plan 
para aprobación 
provisional 

Órgano 
promotor 

Aprobación definitiva do Plan 

Publicidade 

Seguimento 

                                                      

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

3.1. Obxectivos e motivación para a elaboración do Plan 

O Plan ten como principal obxecto o de regular a urbanización e a edificación dun solo clasificado 

como urbanizable delimitado, desenvolvendo as determinacións recollidas para ese ámbito no PXOM. 

Asemade, o seu desenvolvemento participa da creación dun sistema xeral viario, Ronda de Vigo, así 

como de parte dun sistema xeral de espazos libres e zonas verdes denominado SX/EL-ZV B17 Monte 

da Serra. 

3.2. Descrición do entorno 

A estratexia de actuación e estudo económico do PXOM de Vigo sinala os criterios de prioridade que 

desenvolven os obxectivos marcados por este instrumento de ordenación. Na súa programación 

distínguese entre actuacións en marcha, actuacións preferentes, convenios e actuacións públicas, 

actuacións prioritarias, restantes actuacións do primeiro cuadrienio, actuacións do segundo 

cuadrienio, actuacións proxectadas para o terceiro cuadrienio e actuacións fóra de programa. O 

ámbito que se pretenden desenvolver correspóndese cunha actuación programada para o primeiro 

cuadrienio. 

A delimitación do Plan abarca unha superficie de 110.789 m2, atopándose ao sueste da cidade, 

aproximadamente a 2 km da Praza de España, entre as parroquias de Sárdoma e Castrelos. Linda 

coa rúa Porto Loureiro polo sueste, coas traseiras das vivendas da rúa camiño Monte da Serra polo 

oeste e noroeste, coa parte baixa da aba do Monte da Serra polo norte, e o río Barxa polo sur e leste. 

Entra en contacto polo norte e leste cos sectores S-25-R e S-26-R e co solo urbano consolidado, 

mentres que o resto do seu perímetro linda co sector SUND-06.  

O ámbito presenta unha orografía condicionada por abranguer parte das ladeiras norte e leste do 

Monte da Serra, presentando fortes pendentes polo sur, onde o documento de inicio indica que se 

forma un desfiladeiro ao paso do río Barxa.  

Asemade, segundo se sinala, o río Barxa presenta valores botánicos, faunísticos, xeomorfolóxicos e 

patrimoniais, que motivou a consideración deste tramo fluvial no PXOM como peza importante do 

patrimonio natural e paisaxístico do Concello. A súa existencia fai que dentro da delimitación do 

sector se inclúan 16.631 m2 de solo rústico especialmente protexido de ríos e canles.  

As coberturas do solo predominantes no sector son as forestais, compostas de eucaliptos, acacias e, 

en menor medida, carballos e castiñeiros de pequeno porte, ademais da vexetación de ribeira do 

antedito curso fluvial. Xa fóra do ámbito, sinálase a existencia da carballeira correspondente coa área 

recreativa de Relfas, ao carón do centro escolar de Moledo Sárdoma. 

No seu interior inclúese un elemento patrimonial correspondente co Muíño Hidráulico de Gorgoso, 

incluído no PXOM dentro do Catálogo de Patrimonio Etnográfico coa categoría de Protección Integral.  
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O ámbito forma parte dun outeiro que constitúe un miradoiro natural, o cal presenta unha alta 

intervisibilidade co leste da cidade de Vigo e lle confire unha alta fraxilidade paisaxística cunha 

calidade media. 

O sector delimitado atópase na actualidade afastado da trama urbana do Concello. Os accesos ao 

ámbito realizaríanse a través do enlace da nova infraestrutura viaria da Ronda de Vigo e a partir dun 

novo viario estruturante derivado do PXOM que discorrerá polo límite oeste. 

Para o desenvolvemento deste sector, o PXOM esixe a determinación dunha reserva mínima do 51% 

da edificabilidade residencial para á creación de vivendas suxeitas a algún tipo de protección pública. 

Cómpre sinalar que o ámbito está incluído na súa totalidade nunha das zonas delimitadas no Plan 

Hidrolóxico Galicia Costa (en diante, PHGC) de risco de inundación medio. 

O Concello de Vigo xa ten implantada unha Axenda 21 a cal aglutina ao conxunto de vilas e cidades 

do Eixo Atlántico. 
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4. Variables, criterios e nivel de detalle do estudo para a 
sustentabilidade do Plan 

Variables sobre as que o planeamento urbanístico produce afeccións ou polas que se ve afectado; Criterios a aplicar sobre as 
variables orientadas cara a unha planificación sustentable; Nivel de detalle co que se deben analizar as implicacións dos 
criterios establecidos para as variables. 

Variable Criterios Nivel de detalle 

P
ai

sa
xe

 

Favorecer a integridade 
paisaxística 

• Realizar un estudo paisaxístico previo dende as dúas dimensións da 
paisaxe: a paisaxe total ou global (síntese dos procesos) e a paisaxe visual 
(estética). 

• Identificar as zonas con fraxilidade paisaxística. 

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

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

• Adaptar as actuacións e estruturas que propoña o planeamento na paisaxe 
existente. 

Preservar a integridade 
funcional dos sistemas 
naturais 

• Identificar os espazos que estean baixo algunha figura de protección 
especial, así como a vexetación de ribeira, as masas de frondosas 
autóctonas, humidais ou calquera outro espazo que polo seu valor natural e 
ecolóxico requira algún tipo de protección. 

• Protexer os valores naturais susceptibles de ser preservados. 

• Establecer zonas de transición que sirvan de amortecemento ante posibles 
afeccións sobre os espazos máis vulnerables. 

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

N
at

u
re

za
 

Xestionar a 
funcionalidade propia 
dos recursos naturais 

• Potenciar a relación humana coa natureza mediante a restauración e posta 
en valor dos diferentes elementos naturais, patrimoniais, culturais e 
identitarios e o fomento da súa utilización de xeito compatible coas súas 
propias características e as do entorno inmediato no que se insiren. 

• Garantir o acceso para o uso e disfrute dos espazos naturais acorde coas 
súas características. 

• Fomentar o uso de especies arbóreas autóctonas dentro do sector. 

• Axeitar a intensidade dos usos á capacidade de acollida do medio. 

P
at

ri
m

o
n

io
 

Preservar e valorizar os 
elementos patrimoniais 

• Identificar os elementos patrimoniais destacables. 

• Preservar os elementos patrimoniais identificados e formular solucións para 
o seu legado. 

• Promover a posta en valor dos enclaves de interese histórico, cultural, 
identitario, artístico, arquitectónico e arqueolóxico. 
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Considerar a estrutura 
demográfica do ámbito e 
da área de influencia 

• Valorar as necesidades asistenciais, sociais, educativas, de ocio e calquera 
outra necesidade destacable en función das características da poboación 
actual e futura e considerar as posibilidades no ámbito de influencia. 

Prever un equilibrio entre 
poboación e recursos 

• Sopesar a dispoñibilidade actual e futura dos recursos ao realizar a 
estimación demográfica. 

Contribuír a un entorno 
saudable 

• Considerar o benestar dos habitantes á hora da localización da alternativa 
seleccionada. 

• Pular pola redución das situacións de risco de enfermidades a través dun 
entorno saudable. 

Garantir a non exclusión 

• Considerar a perspectiva dos colectivos vulnerables no deseño das 
alternativas de planeamento atendendo ás posibles discapacidades 
psíquicas ou físicas ou as limitacións socioeconómicas. 

• Garantir unha posibilidade de acceso equitativa e proporcionada aos 
servizos comunitarios para a poboación. 

• Facilitar o acceso á formación e información dos diferentes colectivos que 
existan no Concello. 

Favorecer a cohesión 
social 

• Pular polo aumento das posibilidades de relación entre os habitantes 
mediante a creación de espazos de encontro de calidade, ben comunicados 
e con diferentes tipoloxías en función das características da poboación. 

• Favorecer o acceso aos citados espazos, así como aos servizos 
comunitarios e á información sobre a existencia e funcionamento dos 
mesmos. 

• Contribuír á integración das e dos residentes das vivendas baixo algún tipo 
de protección a través da harmonización de ditas edificacións no ámbito. 

S
o

ci
ed

ad
e 

Fomentar a participación 
cidadá na toma de 
decisións no Concello 

• Favorecer a participación nos procesos de planificación urbanística e toma 
de decisións que máis afectan á cidadanía, contemplando a formación 
previa básica para unha mellor compresión da dinámica e finalidade dos 
procesos nos que participen. 

Mellorar a calidade de 
vida e a habitabilidade 

• Favorecer un tecido urbano compacto ou consolidado, e á vez esponxado. 

• Fomentar a diversidade de usos no ámbito. 

• Contribuír a un deseño dos espazos libres e de interacción coa natureza, 
coa cultura e coas persoas que sexan accesibles e de calidade. 

• Contribuír a unha zonificación e localización de equipamentos que 
favorezan unha conexión eficiente cos principais destinos, minimizando as 
distancias e facilitando modos de transporte máis eficientes. 

• Favorecer unha paisaxe urbana de calidade integrando as novas actuacións 
no entorno no que se asentan. 

Minimizar as afeccións 
do planeamento sobre as 
actividades e estruturas 
socioeconómicas do 
entorno 

• Considerar a actividade socioeconómica do entorno do sector para 
minimizar as posibles afeccións que podería sufrir co desenvolvemento 
urbanístico que se formula. 

M
ed

io
 u

rb
an

o
 

Promover solucións 
integrais que minimicen 
os custes ambientais 

• Estudar os custes ambientais, sociais e económicos das alternativas de 
urbanización e edificación (tipoloxía de edificación unifamiliar vs. tipoloxía 
colectiva). 
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Reducir as necesidades 
de mobilidade 

• Realizar unha análise das necesidades de mobilidade e a súa 
correspondente estimación dos Gases de Efecto Invernadoiro (GEI). 

• Optimizar a localización das alternativas de maneira que se de resposta aos 
obxectivos e á funcionalidade prevista, e se minimicen os desprazamentos. 

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

M
o

b
ili

d
ad

e 

Facilitar unha 
conectividade eficiente 
cara aos principais 
destinos 

• Integrar a alternativa seleccionada no sistema de mobilidade do entorno. 

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

• Deseñar itinerarios axeitados á necesidade de desprazamento alternativo. 

• Favorecer a intermodalidade nos medios de transporte. 

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

• Favorecer a interconexión con outros concellos ou áreas de interese. 

• Facilitar o acceso ás zonas de valor paisaxístico, histórico-cultural e 
patrimonial. 

Promover o aforro no 
consumo enerxético 

• Pular pola redución da demanda global enerxética. 
• Considerar a implantación de infraestruturas e instalacións enerxéticas 

eficientes no consumo. 
• Fomentar a implantación de sistemas enerxéticos de baixo consumo, así 

como outras fórmulas de aforro enerxético nas instalacións e dependencias. 
• Considerar o aforro enerxético no deseño da malla urbana e no deseño das 

solucións de edificación propostas, tomando como referencia as máis 
eficientes (tipoloxía de edificación unifamiliar vs. colectiva). 

E
n

er
xí

a 

Pular polo uso de 
recursos renovables 

• Planificar maximizar a obtención de enerxía mediante recursos enerxéticos 
renovables. 

A
tm

o
sf

er
a 

Controlar as emisións 
contaminantes 

• Identificar calquera tipo de contaminación atmosférica: fisicoquímica, 
acústica, luminosa ou electromagnética, preexistente no ámbito de 
influencia do sector, ou que poda supor o planeamento, e realizar unha 
aproximación ao seu comportamento e natureza. 

• Adoptar as determinacións que sexan precisas para a redución dos tipos de 
contaminación identificados dos posibles xerados polo planeamento. 

• Establecer solucións para minimizar os efectos sobre o medio dos tipos de 
contaminación identificados, incluías as emisións de GEI. 

Garantir o funcionamento 
do ciclo hídrico en todas 
as súas fases e procesos 

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

• Estudar as afeccións existentes sobre as fases do ciclo hídrico. 

• Considerar a permeabilización das zonas antropizadas de xeito que se 
favoreza a dinámica propia do ciclo hídrico. 

• Xustificar calquera actuación nas zonas de policía nos cursos fluviais 
afectados polo planeamento do ámbito. 

Garantir a viabilidade 
dos sistemas de 
abastecemento e 
saneamento en función 
das demandas 
estimadas a teito de 
planeamento 

• Estudar a utilización pública dos recursos hídricos (localización e sistemas 
de captación e retorno para o abastecemento e o saneamento). 

• Estimar a utilización privada dos recursos hídricos (localización e sistemas 
de captación e retorno para o abastecemento e o saneamento). 

• Considerar a utilización do recurso segundo as unidades de conca. 

• Calcular a capacidade do sistema de abastecemento previsto tendo en 
conta a variabilidade estacional da demanda e dos recursos hídricos e 
considerando tanto o volume de auga bruta como a capacidade das 
infraestruturas e instalacións da rede. 

• Deseñar un sistema de depuración suficientemente dimensionado para as 
augas residuais acorde ás características das mesmas e a súa orixe 
(urbano ou industrial). 

• Formular solucións para reducir os riscos de contaminación das fontes de 
abastecemento. 

C
ic

lo
 h

íd
ri

co
 

Promover o aforro no 
consumo dos recursos 
hídricos 

• Establecer determinacións que posibiliten a redución no consumo de auga. 

• Pular pola eficiencia das infraestruturas e instalacións de abastecemento e 
saneamento. 
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C
ic

lo
s 

d
e 

m
at

er
ia

is
 

Xestionar eficientemente 
os fluxos de materiais e 
residuos 

• Regular as actividades e procesos construtivos para minimizar o impacto do 
consumo dos materiais, e fomentar a reutilización e a reciclaxe. 

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

• Estimar a xeración de residuos segundo a súa tipoloxía. 

• Prever unha dotación adecuada de espazos para a recollida, o tratamento e 
a xestión de residuos. 

• Garantir o incremento da capacidade de recollida e tratamento dos RSU e 
de calquera outro tipo de residuos para a totalidade do sector. 

Axustar os usos ao 
entorno e aos obxectivos 
propios deste 
planeamento 

• Actualizar a análise do estado do recurso solo, no tocante á distribución dos 
seus usos, o seu estado de conservación e a súa capacidade portante de 
cara á edificación. 

• Considerar as previsións de calquera outro tipo planeamento ou proxecto 
con repercusións no sector e o seu ámbito de influencia. 

• Definir e delimitar as necesidades ás que se debe dar resposta co 
desenvolvemento do sector de modo coherente coa dinámica 
socioeconómica do da súa área de influencia. 

• Na zonificación do solo terase especial coidado cos sectores situados nas 
proximidades dos espazos protexidos, tanto naturais como patrimoniais, 
arqueolóxicos ou calquera outra protección ou espazo de especial valor. 

• Quedarán salvagardados os espazos susceptibles de se ver afectados por 
riscos naturais e socioeconómicos. 

• Evitar a fragmentación do territorio e a formación de barreiras que produzan 
ruptura na continuidade dos distintos usos previstos nos novos espazos 
urbanos, así como dos hábitats naturais. 

• Considerar os espazos con importante impacto visual en función das súas 
características. 

• Xustificar a idoneidade da clasificación do solo con respecto ás demais 
variables estudadas. 

Fomentaranse estruturas 
densas, compactas e 
complexas 

• Adecuar a clasificación a unha estratexia de ocupación do solo densa, 
compacta e complexa. 

• Priorizar os desenvolvementos urbanísticos sobre espazos antropizados, 
primando a compactidade. 

• Fomentar os desenvolvementos colindantes coas áreas urbanizadas. 

Considerar a mobilidade 
como variable 
fundamental na 
formulación de 
alternativas 

• Analizar as necesidades de mobilidade que requira o planeamento e 
ordenar en consecuencia, procurando minimizalas e aumentar a eficiencia 
dos modos de transporte. 

S
o

lo
 

Pular por un 
desenvolvemento 
ordenado e eficiente 

• Favorecer unha estratexia de actuación que considere os criterios de 
sustentabilidade establecidos como prioridade para o interese colectivo. 

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

• Evitar os espazos que dende o punto de vista xeotécnico non sexan 
axeitados para a edificación. 

• Analizar os prazos e prioridades de execución dos novos desenvolvementos 
en busca dun equilibrio temporal entre urbanización e edificación. 

• Fomentar a consolidación e mellora das áreas edificadas. 

• Fomentar a harmonía das novas construcións coas xa existentes e co 
entorno no que estean emprazadas. 

• Priorizar a rehabilitación e o aproveitamento do patrimonio residencial 
edificado. 

• Diversificar as tipoloxías residenciais e as opcións de acceso á vivenda. E
d

if
ic

ac
ió

n
s 

Minimizar as posibles 
afeccións das 
edificacións sobre o 
entorno 

• Minimizar os custes ambientais, sociais e económicos derivados da 
instauración de edificacións, tomando como referencia os mínimos 
correspondentes á  tipoloxía de edificación máis eficiente (tipoloxía de 
edificación unifamiliar vs. colectiva). 



 
San Lázaro s/n 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 

15781  SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental  

AAE/CG 
 

 
Documento de referencia para a AAE do Plan parcial S-32-R Gorgoso do Concello de Vigo páxina 10 de 22
 

5. Consideracións para a sustentabilidade do Plan 

O presente DR ten por obxecto servir de axuda na integración de criterios de sustentabilidade nos 

procesos de toma de decisións que se produzan durante a elaboración do Plan. 

A continuación, achéganse un conxunto de consideracións que pretenden facilitar o sometemento do 

Plan ao proceso de AAE. Son consideracións que particularizan o nivel de detalle co que se poden 

integrar algúns dos criterios de sustentabilidade, en función das características propias da área de 

aplicación do planeamento e o seu ámbito de influencia, facilitando así a orientación do planeamento 

cara á sustentabilidade. 

5.1. Ao respecto do proceso de avaliación ambiental estratéxica 

A lóxica global do proceso de AAE establecido pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas, precisa dunha definición de obxectivos concretos e cuantificables, tanto para o global 

do planeamento, como para cada unha das variables que se establecen no presente DR, como 

elementos clave da sustentabilidade, a estudar na elaboración de Plans de desenvolvemento 

urbanístico.  

Para acadar estes obxectivos, son múltiples as opcións que se poden plasmar en diferentes 

alternativas, que terán que ser valoradas en función da integración dos criterios de sustentabilidade 

establecidos neste documento, incluíndo a valoración da alternativa 0, entendida como a previsible 

evolución do sector en ausencia de planeamento. Finalmente, deberase explicar razoadamente como 

a alternativa seleccionada contribúe aos obxectivos establecidos. 

Calquera actuación sobre o entorno terá efectos que deberán ser identificados e caracterizados en 

función da alternativa seleccionada, e será sobre eses efectos sobre os que se establecerán medidas 

preventivas, correctoras, mitigadoras, etc. 

Dende a perspectiva da sustentabilidade non é posible satisfacer todas as demandas en todos os 

ámbitos, por isto, as actuacións máis destacadas estratexicamente ou aquelas de máis controversia 

social deberán ser xustificadas en detalle no Plan a través do seu ISA. 

O planeamento estratéxico, como estratexia de longo prazo, require dunha programación temporal 

que considere o control e seguimento dos efectos sobre o medio antes da execución das evolucións 

previstas no propio Plan. Ademais, uns obxectivos claramente definidos facilitarán o establecemento 

dun sistema de indicadores para os que se establecerá un axeitado mecanismo de medición e 

seguimento que permita o desenvolvemento da programación temporal do Plan. 
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5.2. Ao respecto das variables e criterios 

A continuación, preséntanse unhas consideracións que, ademais de supoñer unha maior concreción 

do nivel de detalle das variables consideradas neste DR, pretenden facilitar o estudo dos efectos de 

tipo sinérxico ou acumulativo que se produzan entre as mesmas. 

Paisaxe 

A fin de integrar as modificacións derivadas do desenvolvemento do sector na súa contorna, o Plan 

deberá de realizar un estudo da paisaxe urbana na que se insire. Neste sentido, deberá de considerar 

a fraxilidade visual na definición das estruturas propostas e da tipoloxía definitiva das construcións así 

como no deseño de equipamentos e espazos libres. 

Conservación da natureza 

A inclusión no sector do río Barxa constitúe unha oportunidade de integración da natureza no medio 

urbano. No entanto, a súa transformación e adecuación para uso público non poderá producir de 

ningunha maneira perda dos seus valores naturais. Asemade, pularase pola súa restauración coa 

protección e instauración de especies autóctonas para o que se valorará a procedencia do 

transplante daquelas que se consideren de interese e se vexan afectadas polo deseño de ordenación. 

Patrimonio 

Na liña do exposto, e dada a inclusión dun muíño hidráulico catalogado como elemento etnográfico, a 

ordenación que se proxecte procurará compatibilizar a súa conservación e o seu aproveitamento. 

Sociedade 

Contribuirase á creación de espazos libres de encontro accesibles e de calidade, que fomenten a 

cohesión social, tanto entre os habitantes e usuarios do ámbito que se avalía, como entre estes e os 

do resto da cidade de Vigo e os seus posibles visitantes. 

As vivendas baixo algún tipo de protección presentarán unha harmonía coas restantes edificacións do 

ámbito e do seu entorno, co obxectivo de contribuír á integración das e dos seus residentes. 

Así mesmo, resulta de gran importancia promover a sensibilización, concienciación e participación no 

planeamento da poboación. Neste sentido, en aras de favorecer a aceptación do Plan e de evitar a 

conflitividade que poida xurdir dunha carencia informativa, deberanse deseñar as medidas necesarias 

que permitan informar á cidadanía sobre a actuación para unha mellor compresión da dinámica e 
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finalidade dos seus procesos, e axude a minimizar os efectos derivados do desenvolvemento do 

ámbito. 

Mobilidade 

O sistema de mobilidade asociado ao desenvolvemento residencial contemplará unha conexión 

eficiente cos principais destinos no seu ámbito de influencia, e entre eles, de maneira indispensable, 

cos servizos básicos. Esta conexión apoiarase no transporte público e será complementada cos 

modos a pé e/ou en bicicleta.  

Atmosfera 

Adoptaranse as medidas que sexan precisas para a redución de todos os tipos de contaminación 

atmosférica: fisicoquímica, acústica, luminosa ou electromagnética, especialmente no relativo ás 

emisións de gases de efecto invernadoiro; e/ou para minimizar os seus efectos atendendo á creación 

do sistema xeral viario previsto. 

Ciclo hídrico 

Acorde coas densidades e usos previstos, deberase garantir a capacidade do sistema de 

abastecemento, cun estudo que presente a demanda previsible e a capacidade dos recursos e da 

rede dentro da perspectiva global de subministro da rexión urbana de Vigo. No mesmo sentido, terase 

que garantir a capacidade do sistema de saneamento para evitar calquera vertido de augas 

contaminadas ao medio.  

No desenvolvemento do plan parcial deberase xustificar a non incidencia da actuación no réxime de 

correntes, así como a non afección a terceiros como consecuencia da alteración das escorrentas que 

comportaría o cambio de uso proposto, identificando as zonas con potencial risco de asolagamento, 

considerando a inclusión do ámbito nunha zona con risco medio segundo o PHGC. 

Solo 

O Plan deberá de deseñar o trazado das vías e demais estruturas axustándose á topografía existente 

para minimizar os posibles movementos de terra. 
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Edificacións 

Cómpre realizar unhas consideracións que deberán ser tidas en conta na toma de decisións referente 

ás alternativas de tipoloxía de vivenda deste desenvolvemento residencial. A tipoloxía de edificación 

unifamiliar leva asociados per se uns custes ambientais e sociais elevados en relación coa tipoloxía 

colectiva. Trátase dun maior consumo de recursos por m2 habitable, especialmente solo, enerxía (ata 

un 30% máis que a edificación colectiva segundo a Estratexia Española de Medio Ambiente Urbano) 

e materiais de construción; e da contribución á creación de espazos monofuncionais que non 

favorecen as relacións sociais e levan ao aumento das necesidades de mobilidade.  

Estes custes ambientais e sociais da tipoloxía de vivenda unifamiliar, no caso de se constituír como 

solucións unha das alternativas, deberán ser minimizados ou compensados pola proposta de 

planeamento, cando menos nos termos que seguen, e en consonancia coas restantes 

consideracións: 

− Consumo de recursos por m2 habitable de referencia será o correspondente ao da tipoloxía 

de vivenda colectiva, debendo contemplar en calquera outro caso, medidas que o reduzan 

ou o compensen, especialmente para o consumo enerxético. 

− O deseño e planificación dos espazos libres nestes desenvolvementos velará porque estes 

sexan espazos de encontro de calidade (controlando as variables do entorno tal e como se 

fai no deseño arquitectónico: confort térmico, ruído, contaminación atmosférica, 

seguridade, etc.) e accesibles, que fomenten a cohesión social, tanto entre os seus futuros 

habitantes, como entre estes e os das entidades de poboación adxacentes. 

− A distribución de usos pulará pola mestura, facilitando a instalación daqueles compatibles e 

complementarios co residencial. 

 

 

 

 



 
San Lázaro s/n 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 

15781  SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental  

AAE/CG 
 

 
Documento de referencia para a AAE do Plan parcial S-32-R Gorgoso do Concello de Vigo páxina 14 de 22
 

6. Indicadores de sustentabilidade 

Introdución de claves para o deseño e posta en marcha dun sistema de indicadores para o planeamento, tanto como 
ferramenta de análise do propio planeamento como para o establecemento do seu seguimento. 

Co obxecto de avaliar a sustentabilidade e facilitar o seu seguimento, o Plan aportará un cadro 

resumo cunha serie de indicadores (cuantitativos ou cualitativos), de índole ambiental. O seu 

establecemento, vai permitir comparar a realidade antes do Plan coa situación planificada.   

Os indicadores establecidos na planificación deben cumprir cunha serie de características básicas: 

� Deben estar relacionados cos obxectivos de maneira directa. 

� Deben ser facilmente medibles e posibles de analizar en series temporais, de xeito que se 

podan previr ou corrixir tendencias negativas. 

� O seu número debe ser reducido, co obxectivo de ser facilmente comprensibles por todos os 

axentes implicados. 

� Deben estar dispoñibles facilmente e non requirir de múltiples fontes de información para a súa 

obtención. 

O sistema de indicadores permitirá non só avaliar a sustentabilidade do planeamento cara aos 

obxectivos xerais, se non tamén cara aos obxectivos específicos establecidos para cada unha das 

variables a considerar na planificación: paisaxe, natureza, patrimonio, sociedade, economía, medio 

urbano, medio rural e medio industrial, mobilidade, enerxía, atmosfera, ciclo hídrico, ciclos de 

materiais, solo e edificacións. 

Asemade, os indicadores propostos para o sistema de seguimento, irán acompañados como mínimo 

da seguinte información:  

- Obxectivo que se pretende alcanzar co seu uso. 

- Descrición dos indicadores especificando as unidades de medida, periodicidade e alcance. 

- Información sobre a metodoloxía de cálculo na que se incluía a lexislación aplicable,  

ferramentas, responsable e lugar de medición, no seu caso. 
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7. Informe de sustentabilidade ambiental 

Descrición da estrutura do documento no que se teñen que plasmar as conclusións dos estudos e valoracións solicitados no 
DR. Inclusión de especificacións técnicas para a súa elaboración. 

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

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

Administracións Públicas”. 

Asemade o contido do ISA debe ser sucinto, razoado e expresivo, sustentado en referencias 

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

detallada e complexa, que sustentan os datos e conclusións sintetizados no ISA. 

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

do Plan. Para elo, farase unha análise previa dos condicionantes, obxectivos e alternativas propostas, 

identificando e caracterizando os efectos sobre o medio da alternativa escollida, establecendo as 

medidas preventivas, correctoras e de seguimento. 

 

7.1. Estrutura do ISA 

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

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

1. Determinación do ámbito de influencia do planeamento. 

O ámbito de influencia determinarase en función do alcance dos efectos previsibles 

identificados para as distintas variables de sustentabilidade. 

2. Análise obxectiva do entorno. 

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

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

planeamento. 

Deberanse considerar, como mínimo, os seguintes aspectos: 

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

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

seu ámbito de influencia. 
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b) Relación cos plans, programas e estratexias vixentes ou en proceso de elaboración ou 

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

principais medidas destes instrumentos. 

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

sustentabilidade e caracterización da súa funcionalidade. 

3. Definición de obxectivos. 

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

dos elementos estratéxicos identificados. 

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

sustentabilidade na selección destes obxectivos. 

4. Análise das alternativas. 

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

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

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

suficientemente sintéticas para facer operativo o proceso. 

Estas alternativas propostas serán valoradas en base á integración dos criterios de 

sustentabilidade establecidos neste DR, facendo referencia ademais ás posibles dificultades 

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

información requirida. 

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

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

establecido polo marco urbanístico existente. 

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

razoadamente a selección da alternativa proposta. 

5. Identificación e caracterización dos efectos sobre o medio. 

Identificaranse e analizaranse os posibles efectos estratéxicos (positivos e negativos) da 

alternativa finalmente seleccionada sobre cada unha das variables de sustentabilidade 

establecidas neste documento. 

6. Deseño de medidas. 
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Deseñaranse as medidas necesarias tendo en consideración a natureza dos efectos 

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

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

7. Establecemento do plan de seguimento. 

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

sustentabilidade para, por unha parte, controlar os efectos producidos sobre as mesmas, e por 

outra, comprobar o cumprimento dos obxectivos xerais e específicos para cada variable 

propostos no novo planeamento, para o que se establecerá un sistema de indicadores que 

permita a devandita avaliación. 

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

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

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

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

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

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

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

informes, que serán de acceso público.  

8. Informe sobre a viabilidade económica. 

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

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

9. Análise da coherencia. 

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

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

elementos estratéxicos do territorio. 

10. Resumo non técnico. 

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

7.2. Especificacións técnicas 

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

de detalle tal que posibilite avaliar o cumprimento dos criterios de sustentabilidade establecidos.  
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Respecto da información xeográfica, na páxina web http://aae.medioambiente.xunta.es/, inclúese 

unha guía con especificacións técnicas, onde se establecen pautas respecto aos datos xeográficos e 

o sistema xeodésico de referencia, resolución e xeneralización (escalas), formatos para os conxuntos 

de datos espaciais e metadatos. 

O cumprimento destas pautas establecidas na guía indicada considerarase imprescindible 

para que a documentación do Plan que se remita á Secretaría Xeral se valore como completa. 
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8. Definición das modalidades de información e consulta 
e identificación das Administracións Públicas 
afectadas e público interesado 

Descrición do proceso e as modalidades de participación e consultas. 

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

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

Públicas afectadas e ao público interesado. 

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

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

ao público interesado que se citan a continuación: 

8.1. Administracións Públicas 

1. Administración Xeral do Estado: 

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

cando a lexislación sectorial correspondente o esixa. 

2. Administración da Comunidade Autónoma de Galicia: 

− Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas: 

o Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe. 

o Organismo Autónomo Augas de Galicia no tocante á protección dos recursos hídricos 

e á súa dispoñibilidade para os usos previstos polo planeamento e á viabilidade dos 

sistemas de abastecemento e saneamento en función das demandas estimadas. 

− Consellería de Cultura e Turismo: 

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

patrimonio cultural). 

− Consellería do Medio Rural: 

o Dirección Xeral de Montes (acerca da localización de montes veciñais en man 

común e de montes públicos; dos instrumentos de xestión de montes existentes; 

do grao de perigo de incendio e vulnerabilidade da poboación e dos sistemas 

forestais incluído o risco de erosión; dos terreos cinexeticamente ordenados). 
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o Dirección Xeral de Conservación da Natureza (acerca dos espazos protexidos e os 

espazos de interese natural e paisaxístico). 

− Consellería de Economía e Industria: 

o Dirección Xeral de Industria Enerxía e Minas (acerca dos usos e aproveitamentos 

industriais e mineiros). 

− Calquera outra Consellería cando a ordenación proposta afecte a bens ou intereses da 

súa titularidade ou cando a lexislación sectorial correspondente o esixa. 

3. Administración Local: 

− Deputación provincial de Pontevedra. 

− Concellos na área de influencia do ámbito do planeamento. 

8.2. Público interesado 

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

artigo 10.2 da Lei 9/2006: 

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

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

procedemento administrativo común. 

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

entre outros: 

− Federación ecoloxista galega. 

− Asociación para a defensa ecolóxica de Galicia. 

− Sociedade Galega de Historia Natural 

− Asociación turmalina de actividades bioculturais. 

− Confederación galega de asociacións veciñais. 

− Federación galega de municipios e provincias. 

− Cámara Mineira de Galicia. 

− Asociación Forestal de Galicia. 

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

farase durante un prazo mínimo de dous meses (apartado 5 do artigo 7 da Lei 6/2007) para o seu 

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

interesado relacionado anteriormente e realizarase mediante inserción dos correspondentes 

anuncios, que se publicarán na forma que determine a lexislación reguladora do procedemento de 
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aprobación do Plan, para calquera outra persoa física ou xurídica que puidese estar comprendida 

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

8.3. Informe de participación e consultas 

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

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

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

consideración.  

Esta descrición do procedemento incluirá as datas de publicación dos anuncios da exposición pública 

e o período no que se realizou; unha relación dos informes sectoriais solicitados, obtivesen ou non 

resposta, indicando expresamente cales foron recibidos e cales non e o número total de alegacións 

realizadas, indicando cantas foron integradas na súa totalidade, cantas denegadas e cantas 

integradas parcialmente. Así mesmo, no caso dos informes sectoriais deberá aportarse unha copia 

dos mesmos, tal e como se detalla no apartado 2 do presente DR. 
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ANEXO I 

Resultado das consultas e da exposición pública do 
Documento de inicio 

O Documento de inicio someteuse a consultas a todos os compoñentes do Consello Galego de Medio 

Ambiente e Desenvolvemento Sostible (ver artigo 3 do Decreto 387/2009, de 24 de setembro) e ao 

mesmo tempo se inseriu na páxina web da Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestruturas 

para que o público en xeral fixera comentarios que puideran axudar na redacción do presente DR 

acerca das variables ambientais que poden ser afectadas e os criterios de sustentabilidade aplicables 

a este Plan (http://aae.medioambiente.xunta.es). 

Recibiuse resposta de: 

- Augas de Galicia.  

- Subdirección Xeral de Calidade Ambiental en materia de residuos. 

Logo da análise das suxestións expostas polos organismos mencionados, foron integradas as que se 

consideraron pertinentes nos criterios e condicións específicas que establece este DR.  
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� El drenaje 

� Las visuales compositivas previstas desde el SVE 

� Estudio de la afección sonora del SVE sobre las edificaciones previstas, y 
medidas correctoras en su caso 

� La justificación del límite de edificación y, en concreto, la banda libre entre el 
SVE y el desarrollo urbanístico 

� El tratamiento de dicha banda de espacio libre 

� Un  razonamiento especifico sobre los criterios de ordenación de circulación 

tanto del trafico rodado, como de bicis y peatones, dentro del ámbito del 

sector.�

��� �����������

De acuerdo al Proyecto de Trazado y Construcción del Tramo Central de la Ronda de Vigo 
(Avda. Madrid, Seminario - Zona Franca, Enlace de Balsa ] en su anexo 6 drenaje y obras 
de fabrica se analizan en detalle los parámetros de drenajes y se determinan las 
características y dimensiones de las obras de fabrica requeridas. 

En el plano adjunto se muestran en detalle dichos drenajes. 
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Para abordar el tema de las visuales compositivas creemos necesario hacer un primer 
acercamiento atravésde las siguientes ilustraciones, que nos permiten de forma gráfica 
conocer el tratamiento que se le da en este proyecto a los sistemas generales de zonas 
verdes (croquis uno)y también hacer hincapié en la forma que estos sistemas penetran en 
losámbitos construidos (croquis dos). 

Esta forma de integrar los espacios verdes es totalmente compatible con la condición de 
“Vía Parque” que desde el PXOM se le quiso dar a la Ronda de Vigo.  
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Ilustración 2: Penetracion de los espacios verdes en el ambito construido 

Por último en el plano de secciones adjunto se pueden ver los diferentes perfiles que 
interseccionan con la Ronda. Estos perfiles nos dan una clara imagen de las visuales 
compositivas que se pueden observar desde la Ronda. 
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Plano 1: Perfiles de interseccion con la ronda 
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