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1. ANTECEDENTES 

1.1 Iniciativa do planeamento e xustificación do presente documento 

O PXOM de Vigo apróbase de forma parcial mediante a “Orde do 16 de Maio de 2008, sobre 

aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Vigo” da 

Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, e apróbase de xeito total e 

definitivo mediante a “Orde do 13 de xullo de 2009 sobre a aprobación definitiva do documento 

de cumprimento da Orde da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes do 

16 de maio de 2008, sobre a aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do 

Concello de Vigo (Pontevedra)”. 

O Sector de Solo Urbanizable S-80-R MACAL defínese no PXOM de Vigo como un Sector de 

planeamento Remitido (S); o que implica a necesidade de desenvolver o ámbito a través dun 

Plan Parcial, que deberá axustarse á normativa urbanística vixente e enmarcarse dentro do 

establecido pola ficha recollida no documento de Xestión e Execución do PXOM de Vigo. 

En todo caso, a iniciativa do desenvolvemento do Sector de Solo Urbanizable S-80-R MACAL, 

é unha iniciativa pública, xa que o desenvolvemento está impulsado polo Concello de Vigo, de 

conformidade co establecido na ficha do ámbito. Segundo o PXOM de Vigo o obxectivo neste 

ámbito será completar a trama urbana e obter as dotacións urbanísticas esixidas, condicionadas 

pola existencia de dúas vías de capital importancia (O Viario da Ronda e a Avenida da 

Universidade). Así mesmo, a xustificación do desenvolvemento do ámbito nestes momentos 

encóntrase en que no PXOM de VIGO se estableceu este ámbito como un dos que se deberán 

desenvolver no primeiro cuadrienio.   

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

territorio e do litoral de Galicia e os artigos 3.3 y 4 da Lei 9/2006, de 28 de abril (ambas en 

consonancia coa directiva 2001/42/CE) establecen a obriga de someter a Avaliación Ambiental 

Estratéxica (AAE)  os instrumentos de ordenación do Territorio e de planeamento urbanístico, 

se ben con certas matizacións que neste caso cabe destacar. Estes artigos establecen que no caso 

dos Plans Parciais os mesmos serán obxecto de AAE cando o órgano ambiental o decida; non 

obstante, para que o órgano ambiental decida se é preciso que un Plan Parcial se someta ou non 

ó procedemento da AAE hanse de dar unha serie de pasos. 



 
PLAN PARCIAL S-80 R-MACAL  

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL (ESAITP) 
 

 

Davila, Hernández e Urbes UTE                                  Plan Parcial do Sector S-80-R Macal   -  Páxina 2 

Por Resolución de 28 de marzo de 2008 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible, 

declarouse a inviabilidade de sometemento do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello 

de Vigo os trámites previstos na Lei 6/2007, do 11 de maio, e establece que todo o plan de 

desenvolvemento derivado do PXOM de Vigo deberá someterse a Avaliación Ambiental 

Estratéxica.  

Ó obxecto de coñecer se o Plan Parcial do S-80-R MACAL se ten que someter á AAE, o 

promotor do mesmo debe comunicar ó órgano ambiental o inicio do procedemento, 

comunicación que se realiza a través do coñecido como Documento de Inicio (Artigo 7.2 Lei 

6/2007 de 11 de maio). 

O promotor do desenvolvemento no S-80-R MACAL cumpriu con esta obriga e mediante 

escrito, de data de 2 de setembro de 2009, presenta en data de 22 de setembro de 2009 o 

documento de Inicio na Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestruturas; Documento 

de Inicio que foi exposto ó publico na páxina web da mencionada Consellería (Código 

Expediente 0694/2009), e respecto do cal a Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación 

Ambiental emitiu decisión con data de 30 de outubro, resolvendo a non necesidade de someter 

a Avaliación Ambiental Estratéxica o Plan Parcial do Sector S-80-R MACAL (DOG nº 237 de 3 

de decembro de 2009). 

En función da Decisión da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental posta en 

relación co artigo 65 da “Lei 9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e 

protección do Medio Rural de Galicia” é preciso que na documentación do Plan Parcial se 

inclúa na súa memoria un Estudo de Sostibilidade Ambiental, Impacto Territorial e Paisaxístico 

(en diante ESAITP) que poida supoñer o desenvolvemento do S-80-R MACAL ós efectos de 

analizar polo miúdo a influencia que representa o desenvolvemento desta actuación no medio 

ambiente e no entorno no que se atopa. 

Na decisión de 30 de outubro, resolvendo a non necesidade de someter a Avaliación 

Ambiental Estratéxica o Plan Parcial do Sector S-80-R establécense unha serie de requirimentos 

propostos polo organismo Augas de Galicia. Nesta memoria se adxunta un anexo que contén a 

resposta  a estes requirimentos. 
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1.2 Alcance do presente documento 

Os obxectivos dunha análise do impacto ambiental e paisaxístico, son como se adiantou, 

analizar dun xeito pormenorizado os efectos que representará unha determinada actuación no 

medio ambiente e concretamente no seu entorno, sendo no caso que nos ocupa o 

desenvolvemento do Sector de Solo Urbanizable S-80-R MACAL (Vigo). 

Dun xeito xeral cabe sinalar que os efectos dun desenvolvemento urbanístico son permanentes, 

porque se produce unha transformación do solo, dos seus usos; non obstante, o impacto 

ambiental que suporá a transformación non se materializará ata a fase de execución, é dicir ata o 

momento de aprobación do Proxecto de Urbanización que autorice as obras.   

Polo explicado dedúcese que os desenvolvementos urbanísticos inevitablemente producen 

modificacións nos elementos existentes do ámbito (solo, elementos naturais, construcións 

existentes, infraestruturas, economía, poboación, servizos, ...). Modificacións que poden ser 

positivas ou negativas, e o que este documento pretende será analizar a incidencia e 

implicacións do desenvolvemento do Sector S-80-R MACAL no medio ambiente, reflexionando 

se as implicacións do desenvolvemento teñen en xeral un cómputo positivo ou negativo.  

A través deste documento estudaranse e analizaranse as condicións do entorno, de xeito que 

sirva para detectar de que xeito as accións que implica o desenvolvemento urbanístico afectan ó 

medio físico, e avaliar cales son as accións máis oportunas para evitar que se produzan ou cando 

menos minimicen os efectos negativos no entorno.  

Por outra banda nesta memoria, tras a análise a efectuar, proporanse as medidas protectoras e 

correctoras, que anulen ou minimicen os efectos negativos que se puidesen producir. 

A presente memoria tamén servirá para analizar que o desenvolvemento do S-80-R MACAL se 

realiza cumprindo coa normativa aplicable no eido ambiental. 
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2. LEXISLACIÓN AMBIENTAL DE REFERENCIA 

2.1 Lexislación xeral 

 Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002, do 30 

de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. 

 Lei 6/2010, do 24 de marzo, de modificación do texto refundido da Lei de Avaliación de 

Impacto Ambiental de proxectos, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2008, do 11 

de xaneiro. 

 Real Decreto Lexislativo 2/2008, do 20 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido 

da Lei de Solo. 

 Lei 6/2008, do 19 de xuño, de medidas urxentes en materia de vivenda e solo, pola que 

se modifica a Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do 

medio rural de Galicia. 

 Decreto 133/2008, do 12 de xuño, polo que se regula a Avaliación de Incidencia 

Ambiental (DOG, Martes 1 de Xullo do 2008, Nº 126). 

 Orde do 16 de Maio de 2008, sobre aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación 

Municipal do Concello de Vigo. 

 Lei 42/2007, de 13 de decembro, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidade. 

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

do litoral de Galicia. 

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

de Galicia. 

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

2.2 Lexislación sobre información ambiental 

 Lei 27/2006, do 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de 

participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio (incorpora as Directivas 

2003/4/CE e 2003/35/CE) (BOE núm. 171 do 19 de xullo de 2006). 

 Directiva 2003/35/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de maio de 2003, 

pola que se establecen medidas para a participación do público na elaboración de 
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determinados plans e programas relacionados co medio e pola que se modifican, no que 

se refire á participación do público e o acceso á xustiza, as Directivas 85/337/CEE e 

96/61/CE do Consello Declaración da Comisión. 

 Real Decreto 1254/1999, do 16 de xullo, sobre Medidas de Control dos Riscos 

Inherentes aos Accidentes Graves nos que interveñan Substancias Perigosas. 

2.3 Lexislación sobre Impacto Ambiental 

 Real Decreto 2090/2008, do 22 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de 

desenvolvemento parcial da Lei 26/2007, do 23 de outubro, de Responsabilidade 

Ambiental. 

 Real Decreto Lexislativo 1/2008 do 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido 

da Lei de Avaliación do impacto ambiental de proxectos (BOE 26/1/2008).  

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

 Directiva 97/11/CE, de 3 de marzo, pola que se modifica a Directiva 85/337/CEE, 

relativa á avaliación das repercusións de determinados proxectos públicos e privados 

sobre o medio ambiente. (DOCE nº L 73, de 14.03.97). Sen traspor. 

 Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia (DOG nº 29, de 

10.02.95 (Corrección de erros DOG nº72 de 12.04.95). 

 Decreto 442/1990, de 13 de setembro, de Impacto Ambiental (DOG nº 188, de 

25/09/90). 

 Real Decreto 439/1990, do 30 de marzo, polo que se regula o Catálogo Nacional de 

Especies Ameazadas (BOE 5/4/1990). 

2.4 Lexislación sobre paisaxe 

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

 1899 INSTRUMENTO de Ratificación do Convenio Europeo da Paisaxe (número 176 

do Consello de Europa), feita en Florencia o 20 de outubro de 2000 (BOE 05-02-2008). 



 
PLAN PARCIAL S-80 R-MACAL  

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL (ESAITP) 
 

 

Davila, Hernández e Urbes UTE                                  Plan Parcial do Sector S-80-R Macal   -  Páxina 6 

2.5 Lexislación sobre atmósfera 

 Directiva 2008/50/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 21 de maio de 2008 

relativa á calidade do aire ambiente e a unha atmosfera máis limpa en Europa (DOUE L 

152/1 de 11.06.2008). 

 Lei 34/2007, do 15 de novembro, de calidade do aire e protección da atmosfera (BOE 

do 16/11/2007). 

 Real Decreto 1367/2007, do 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 

de Novembro, do Ruído, no referente a zonificación acústica (BOE 23/10/2007). 

 Real Decreto 524/2006, do 28 de abril, polo que se modifica o Real Decreto 212/2002, 

do 22 de febreiro, polo que se regulan as emisións sonoras no ámbito debidas a 

determinadas máquinas de uso ao aire libre. 

 Real Decreto 1513/2005, do 16 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do 

17 de novembro, do Ruído, no referente á avaliación e xestión do ruído ambiental (BOE 

17/12/2005). 

 Lei 37/2003, do 17 de Novembro, do ruído (BOE 18/11/2003). 

 Lei 8/2002, do 18 de decembro, de protección do ambiente atmosférico de Galicia. 

 Decreto 320/2002, do 7 de novembro, polo que se aproba o Regulamento que establece 

as ordenanzas tipo sobre protección contra a contaminación acústica. 

 Directiva 2002/49/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 25 de xuño de 2002 

sobre avaliación e xestión do ruído ambiental (DOCE n.º L 189/12 18/07/02). 

 Real Decreto 212/2002, do 22 de febreiro, polo que se regulan as emisións sonoras no 

ámbito debidas a determinadas máquinas de uso ao aire libre. 

 Decreto 150/1999 de 7 de maio, Regulamento de protección contra a contaminación 

acústica (BOE 100, 27/05/99). 

 Lei 7/1997 de 11 de agosto, de Protección contra a contaminación acústica (DOG 159, 

20/08/97). 

 NBE-CPI-96. 

 Directiva 96/61/CE do Consello de 24 de setembro, relativa á prevención e control 

integrado da contaminación (DOCE L257 de 10/10/96). 
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 Real Decreto 1321/1992, de 30 de outubro polo que se modifica parcialmente o Real 

Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, e se establecen novas normas de calidade do aire no 

referente á contaminación por dióxido de xofre e partículas. (BOE nº 289, de 02.12.92).  

 Real Decreto 717/1987, de 27 de maio, sobre contaminación atmosférica por dióxido de 

nitróxeno e chumbo: Normas de calidade do ambiente. (BOE nº 135, de 10.06.87). 

 Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto polo que modificase parcialmente o Decreto 

833/1975, de 6 de febreiro establecéndose novas normas de calidade do aire no referente 

á contaminación por dióxido de xofre e partículas. (BOE nº 219, de 12-09.85).   

2.6 Lexislación sobre auga 

 Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia. 

 Decreto 127/2008, do 5 de xuño, polo que se desenvolve o réxime xurídico das brañas 

protexidas e se crea o Inventario de brañas de Galicia. 

 Directiva 2008/105/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de decembro de 

2008 relativa ás normas de calidade ambiental no ámbito da política de augas, pola que 

se modifican e derrogan ulteriormente as Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 

84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE do Consello, e pola que se modifica a Directiva 

2000/60/CE (DOUE n.º L 348/84 de 24.12.2008). 

 Real Decreto 9/2008, de 11 de xaneiro, polo que se modifica o Reglamento do Dominio 

Público Hidráulico, aprobado polo Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.  

 Real Decreto-Lei 4/2007, do 13 de abril, polo que se modifica o texto refundido da Lei 

de Augas, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo (BOE de 14-

04-2007). 

 Directiva 2006/118/CE, do 12 de decembro de 2006 relativa á protección das augas 

subterráneas contra a contaminación e a deterioración (DOUE n.º L 372, de 

27/12/2006). 

 Orde MAM/3207/2006, do 25 de setembro, pola que se aproba a instrución técnica 

complementaria MMA-EECC-1/06, determinacións químicas e microbiolóxicas para a 

análise das augas (BOE n.º 250, de 19-10-2006). 

 Lei 5/2006, do 30 de xuño, para a protección, a conservación e a mellora dos ríos 

galegos. 
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 Lei 11/2005, do 22 de xuño, pola que se modifica a Lei 10/2001, do 5 de xullo, do Plan 

Hidrolóxico Nacional (BOE n.º 149, do 23 de Xuño de 2005). 

 Real Decreto Lei 2/2004, do 18 de xuño, polo que se modifica a Lei 10/2001, do 5 de 

xullo, do Plan Hidrolóxico Nacional (BOE n.º 148, do 19 de Xuño de 2004).  

 Real Decreto 606/2003, do 23 de maio, polo que se modifica o Real Decreto 849/1986, 

do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do Dominio Público Hidráulico, que 

desenvolve os títulos preliminar, I, IV, V, VI e VII da Lei 29/1985, do 2 de agosto, de 

Augas. 

 Real Decreto 103/2003, do 24 de xaneiro, polo que se aproba o Plan Hidrolóxico de 

Galicia-Costa. 

 Real Decreto Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido 

da Lei de Augas (BOE de 24/7/2001). 

 Lei 10/2001, do 5 de xullo, do Plan Hidrolóxico Nacional. 

 Decisión 2455/2001/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 20 de novembro de 

2001 pola que se aproba a lista de substancias prioritarias no ámbito da política de 

augas, e pola que se modifica a Directiva 2000/60/CE (DOCE n.º L 331/1, de 15.12.01).  

 Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de outubro de 2000, 

pola que se establece un marco comunitario de actuación no ámbito da política de augas 

(DOCE n.º L 327, de 22/12/00). 

 Lei 46/1999 de 13 de decembro de modificación da Lei 29/1985, Lei de Augas (BOE 

298 de 14/12/99). 

 Decreto 108/1996 de 29 de febreiro, Augas de Galicia. Regulamento (DOG 55 de 

18/96). 

 Real Decreto 1315/1992, do 30 de outubro, polo que se modifica parcialmente o 

Regulamento do Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, do 

11 de abril, co fin de incorporar á lexislación interna a Directiva do Consello 80/68/CEE 

do 17 de decembro de 1979, relativa á protección das augas subterráneas. 

 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril de 1986, polo que se aproba o Regulamento de 

Dominio Público Hidráulico que desenvolve os títulos I, IV, V, VI e VII da Lei 29/1985 

de 2 de agosto, Lei de Augas (BOE 130 de 30/04/86). 
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 Orde de 12 de novembro de 1987, sobre normas de emisión, obxectivos de calidade e 

métodos de medición de referencia relativos a determinadas substancias nocivas ou 

perigosas contidas nas verteduras de augas residuais (BOE 23/11/1987). 

2.7 Lexislación sobre verteduras 

 Directiva 1999/31/CE do Consello, de abril, relativa á vertedura de residuos (DOCE 

L182 de 16/07/99). 

 Real Decreto 484/1995 de 7 de abril sobre medidas de regularización e control de 

verteduras (BOE 95 de 21/04/95). 

 Orde de 23 de decembro de 1986 pola que se ditan normas complementarias en relación 

coas autorizacións de verteduras de augas residuais (BOE 312 de 30/12/86, corrección 

de erros no BOE 163 de 09/07/87) . 

2.8 Lexislación sobre residuos 

 Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia. 

 Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 19 de novembro de 

2008, sobre os residuos e pola que se derroga determinadas Directivas (DOUE L 312/3 

de 22/11/2008). 

 Real Decreto 105/2008, da 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos 

residuos de construción e demolición (BOE 13-02-2008). 

 Real Decreto 679/2006, do 2 de xuño, polo que se regula a xestión dos aceites 

industriais usados (BOE 03-06-2006). 

 Real Decreto 252/2006, do 3 de marzo, polo que se revisan os obxectivos de reciclado e 

valorización establecidos na Lei 11/1997, do 24 de abril, de Envases e Residuos de 

Envases, e polo que se modifica o Regulamento para a súa execución, aprobado polo 

Real Decreto 782/1998, do 30 de abril (BOE 4/3/2006). 

 Real Decreto 952/1997 de 20 de xuño onde se publica a lista de residuos perigosos 

aprobada mediante Decisión 94/904/CE (BOE 160 de 05/07/97).Lei 11 /1997 de 24 de 

abril, Lei de Envases e Residuos de Envases (BOE 99 de 25/04/97). 

 Lei 11/1997 do 24 de abril, de envases e residuos de envases (BOE 24/4/1997).  
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 Real Decreto 833/1988, do 20 de xullo, aprobou o Regulamento de execución da Lei 

20/1986, do 14 de maio, Básica de Residuos Tóxicos e Perigosos (BOE 30/7/1988).  

2.9 Lexislación sobre prevención de riscos 

 Real Decreto 119/2005, do 4 de febreiro, polo que se modifica o Real Decreto 

1254/1999, do 16 de xullo, polo que se aproban medidas de control dos riscos 

inherentes aos accidentes graves nos que interveñan substancias perigosas (BOE 

11/2/2005). 

 Real Decreto 948/2005, do 29 de xullo, polo que se modifica o Real Decreto 1254/1999, 

do 16 de xullo, polo que se aproban medidas de control dos riscos inherentes aos 

accidentes graves nos que interveñan substancias perigosas (BOE 30/7/2005).  

 Real Decreto 374/2001, sobre a protección da saúde e seguridade dos traballadores 

contra os riscos relacionados cos axentes químicos durante o traballo (BOE 1/5/ 2001). 

 Real Decreto 1254/1999, do 16 de xullo, polo que se aproban medidas de control dos 

riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñan substancias perigosas (BOE 

20/7/1999). 

 Real Decreto 486/1997, do 14 de abril, polo que se establecen as disposicións mínimas 

de seguridade e saúde nos lugares de traballo (BOE 23/4/1997). 

 Real Decreto 485/1997, do 14 de abril, sobre disposicións mínimas en materia de 

sinalización de seguridade e saúde no traballo (BOE 23/4/1997). 

 Lei 31/1995, do 8 de Novembro, de Prevención de Riscos Laborais (BOE 10/11/1995). 
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3. DESCRICIÓN DO PLAN PARCIAL E ÁMBITO DO PLAN 

3.1 Datos do planeamento xeral e do planeamento de desenvolvemento. Obxectivos 

formulados para o planeamento de desenvolvemento 

O Plan Parcial redactado ten por obxecto desenvolver o Plan Xeral de Ordenación Municipal de 

Vigo mediante o establecemento da ordenación detallada dun sector de solo clasificado como 

Urbanizable Delimitado. Coa finalidade de establecer os criterios e regular a posterior 

urbanización do sistema viario e edificación das parcelas de resultado trala preceptiva 

aprobación do instrumento de equidistribución e do Proxecto de Urbanización.  

No caso que nos ocupa o sector a desenvolver é o denominado Sector de Solo Urbanizable S-

80-R Macal, cuxa superficie, segundo a ficha do PXOM de Vigo é de 203.737 m
2
. Non obstante 

a delimitación pode readaptase polo Plan Parcial ao obxecto de adecuar á realidade ao medio e 

axustar o ámbito aos limites parcelarios existentes. Tal axuste é posible en función do permitido 

polo artigo 62.2 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do 

Medio Rural de Galicia e o artigo 11.1.7 das Normas Urbanísticas do PXOM de Vigo. En 

función do indicado a través do Plan Parcial readaptase a superficie do Sector S-80- R Macal en 

747,51 m
2
 (0,367% do ámbito previsto no PXOM) para adaptalo ós límites parcelarios 

existentes. 

O S-80-R Macal é un sector de Solo Urbanizable Delimitado sometido á normativa establecida 

nos artigos 11.1.5 a 11.1.10 das Normas urbanísticas do PXOM de Vigo, ademais da lexislación 

e normativa estatal, autonómica e municipal aplicable por razón da materia. 

Na normativa urbanística do PXOM de Vigo incorpóranse as fichas dos ámbitos de 

planeamento. Na ficha correspondente ó Sector de solo Urbanizable S-80-R MACAL 

establécense os seguintes obxectivos e recomendacións de cara á ordenación: 

 Completar a trama urbana e obter as dotacións urbanísticas esixidas condicionadas pola 

existencia de dúas vías capitais do Sistema Xeral de Comunicacións: 

o O viario de Ronda (cuxo solo se obtén polo desenvolvemento do ámbito). 

o A Avenida da Universidade -Avda. Clara Campoamor- (xa existente), cuxa 

transformación en vía parque precisará da situación dunha parte importante da 

cesión local de Espazos Libres á beira da mesma. 

 Observacións e recomendacións: 
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o Esíxese a determinación dunha reserva mínima de solo apta para a implantación 

do 45% da edificabilidade residencial que deberá dedicarse a vivenda sometida 

a algún réxime de protección pública. 

o O planeamento de desenvolvemento derivado do Plan Xeral deberá someterse á 

Avaliación Ambiental Estratéxica (AAE), segundo a lei 9/2006, a lei 6/2007 e o 

artigo 4.0.3 das N.N.U.U. do Plan Xeral, incluíndo a avaliación acústica e 

electromagnética. 

o Requirirase informe favorable de Augas de Galicia sobre garantías de 

abastecemento de auga potable e depuración de augas residuais. 

3.2 Plans e directrices relacionadas 

O Plan Parcial S-80-R Macal depende directamente do PXOM de Vigo, e a súa  vez interactúa 

con outros planeamentos de desenvolvemento de ámbitos lindantes: 

 S-66-D Hospital 

 S-46-R Carneiras 

 APR A-6-37 Carneiras 1 

 APR A-3-34 Falcoa 

 S-34-R Falcoa 

O PXOM define nos Sistemas de Rondas Urbanas a futura “Ronda de Vigo”. Este viario 

integrase no ámbito S-80-R na súa zona norte. Este tramo da Ronda de Vigo denominase “Avda. 

de Madrid - Seminario, Corredoira – Estrada da Universidade – Estrada de Vincios”. 

A nova Ronda defínese como unha vía urbana que articulará o territorio periurbano de Vigo na 

súa totalidade, que estruturará a cidade e permitirá unha mellor articulación do crecemento da  

periferia. 

3.3 Ámbito territorial 

Tras o reaxuste realizado polo Plan Parcial o Sector S-80-R MACAL ten unha superficie de  

204.484,51 m
2
, e os lindes do ámbito son os seguintes: 

- Norte: Solo Urbanizable, Solo Urbano e Solo Rústico de Infraestruturas e de 

Espazos naturais 

- Sur:  Solo Urbanizable e Solo de Sistemas Xerais (S-66-D Hospital) 

- Este: Solo Urbano 

- Oeste: Solo Urbano 
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O terreos nos que se desenvolve o Plan Parcial S-80-R MACAL pertencen a catro parroquias do 

Concello de Vigo: 

- Castrelos 

- Beade 

- Matamá 

- Valadares 

 

Fig. 1. Estrutura parroquial do Concello de Vigo e localización do Sector S-80-R Macal 

O ámbito está delimitado en torno ó viario “Clara Campoamor” (Viario da Universidade), que o 

atravesa de Norte a Sur. O acceso ó ámbito realizase principalmente a través do mencionado 

viario, que comunica o centro urbano de Vigo co Campus Universitario, non obstante pódese 

acceder tamén pola estrada PO-330 que comunica co viario da universidade a través de viarios 

secundarios. 



 
PLAN PARCIAL S-80 R-MACAL  

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL (ESAITP) 
 

 

Davila, Hernández e Urbes UTE                                  Plan Parcial do Sector S-80-R Macal   -  Páxina 14 

O sector e a súa zona de influencia caracterízanse pola existencia dun viario adaptado á 

topografía do terreo e a parcelación da zona. O sistema viario permite unha fluída conexión cos 

núcleos perimetrais, nos que a presenza de vivendas é maior que no ámbito delimitado. As 

vivendas que se atopan no ámbito son principalmente unifamiliares (B+1, ou B+1 + baixo 

cuberta) distribuídas seguindo a estrutura viaria e parcelaria do ámbito (ver planos de 

Localización e Sistemas Viarios no Anexo I). 

A vexetación predominante é de pequenos bosquetes, nos que a presenza de especies autóctonas 

é reducida, existindo parcelas dedicadas ó cultivo (xeralmente de hortalizas). 

Polo ámbito discorre o río Barxa, que determina a existencia dun factor a ter en conta: a 

afección de ribeira, que é clasificado como compatible polo documento do PXOM. A 

vexetación nas súas ribeiras está consolidada por zonas, posto que parte do río foi canalizado 

(cando a construción do Viario da Universidade). Nas zonas onde se procedeu á súa 

canalización, a vexetación construíu un falso bosquete de galería, adaptándose ás estruturas que 

conforman a canle. 

No sector S-80-R MACAL existen bens etnográficos (hórreos e muíños hidráulicos) 

distribuídos por todo o ámbito, encontrándose en diferentes estados de conservación.  

A configuración espacial do ámbito presenta unha marcada linealidade seguindo o trazado do 

viario da universidade. Outro aspecto destacable é que a zona media do ámbito ten un anchura 

reducida, limitándose ao viario Clara Campoamor nunha parte do seu trazado. 

Estes feitos aconsellan o seu desenvolvemento en dous polígonos, identificables con dúas zonas, 

cuxa delimitación ven marcada polo final das naves, xunto ó Camiño dos Pasales. 

 ZONA NORTE: 

o A topografía do terreo ascende dende o extremo norte do ámbito ata alcanzar as 

maiores cotas no monte Macal.  

o Esta zona é atravesada por unha liña de alta tensión. 

o O futuro corredor da Ronda conflúe neste punto co Viario da Universidade, 

antes de entrar no viaduto sobre o Val da estrada de Vincios. 

o Cara o leste, o río Barxa discorre por unha zona que aínda mantén valores 

ambientais salientables. 
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o Nesta zona norte concentrase a maior parte da cuberta arbórea do Sector S-80-R 

MACAL. 

o Na parte sur desta zona a topografía suavizase e aparecen parcelas cultivadas, 

maiormente con hortalizas. 

o A presenza de vivendas é reducida, contabilizándose un total de sete vivendas e 

algunhas edificacións secundarias (alpendres, galpóns). 

o Fóra do Sector, pero no seu linde N-O existe unha empresa de transformación de 

pedra ornamental. 

 ZONA SUR: 

o A topografía e de menor pendente que na zona Norte, polo que o número de 

parcelas dedicadas ó cultivo é maior. A masa arbórea é reducida. 

o Unha liña de alta tensión atravesa o S-O do ámbito. 

o O número de vivendas nesta zona e superior, podendo contabilizarse doce, 

existindo tamén edificacións secundarias (alpendres, galpóns). 

o O río Barxa percorre esta zona canalizado na súa maior parte. Esta canalización 

realizouse para permitir o trazado do Viario de acceso á Universidade. 

o Fóra do ámbito, no linde N-O desta zona sur, existe unha gasolineira, e polo S-E 

linda cos terreos nos que se construirá o futuro hospital de Vigo. 

o A presenza de naves industriais no entorno do ámbito é maior que na zona norte. 

o Nesta zona inclúese unha parcela (a 58) na que se consideran os equipamentos 

existentes e que se corresponde co aparcamento do Centro de Atención Primaria 

de Matamá. 

 



 
PLAN PARCIAL S-80 R-MACAL  

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL (ESAITP) 
 

 

Davila, Hernández e Urbes UTE                                  Plan Parcial do Sector S-80-R Macal   -  Páxina 16 

 

Fig. 2. Ámbito do Sector S-80-R Macal sobre ortofografía 
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4. DIAGNÓSTICO DA SITUACIÓN ACTUAL DO ÁMBITO 

4.1 Caracterización do medio 

No apartado anterior definiuse dun modo xeral a caracterización do ámbito. No presente 

apartado tratase de describilo dun xeito máis concreto, para o cal se considerou oportuno 

analizar os seguintes elementos particulares: 

o Solo 

o Infraestruturas e construcións existentes 

o Climatoloxía 

o Xeoloxía 

o Edafoloxía 

o Xeomorfoloxía 

o Hidroloxía 

o Vexetación 

o Fauna 

o Espazos Naturais 

o Patrimonio 

o Economía e poboación 

o Mobilidade 

4.1.1 Solo 

A clasificación do solo no ámbito S-80-R MACAL é de Solo Urbanizable Delimitado, segundo 

o instrumento de planeamento vixente (PXOM de VIGO), o que determina que segundo 

normativa considérase un solo apto para o desenvolvemento urbanístico, e concretamente 

segundo a ficha do PXOM de Vigo considérase que o uso ó que se debe destinar é o residencial. 

O ámbito está rodeado por solo clasificado polo PXOM de Vigo como Solo Urbano 

consolidado, polo que o desenvolvemento do ámbito determinará a continuidade urbanística, xa 

que a ordenación do mesmo supón a eliminación dunha illa de solo sen ordenar e polo tanto a 

optimización da trama urbana que xa existe o redor do ámbito. 
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Fig. 3. Clasificación do solo no ámbito do Sector S-80-R 

A xustificación da clasificación deste ámbito como solo urbanizable enmarcase dentro do 

obxectivo do PXOM de Vigo da compacidade, xa que se trata de desenvolver un solo, que como 

se dixo linda con solo urbanizable e urbano, polo que co desenvolvemento deste solo trátase de 

densificar un baleiro urbano. 

Na seguinte imaxe se detalla a clasificación do solo do termo municipal de Vigo. 
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 Fig. 4. Clasificación do solo no PXOM de Vigo 

4.1.2 Infraestruturas e construcións existentes 

O ámbito S-80-R MACAL está delimitado de forma lineal en torno ó viario Clara Campoamor 

(viario da universidade), ademais polo ámbito tamén discorren outros viarios de importancia 

(Rúa Ramiro Pascual, Rúa Babio e Avenida de Castrelos) (ver mapa dos Sistemas Viarios no 

Anexo I). O ámbito no seu extremo Norte é atravesado por unha liña de alta tensión, no extremo 

SO outra liña de alta tensión tamén o afecta (ver mapa dos Sistemas Viarios no Anexo I).  

No ámbito existen diversas construcións entre as que cumpre diferenciar as vivendas 

unifamiliares e as edificacións auxiliares. Existen 18 parcelas que contan con edificacións 



 
PLAN PARCIAL S-80 R-MACAL  

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL (ESAITP) 
 

 

Davila, Hernández e Urbes UTE                                  Plan Parcial do Sector S-80-R Macal   -  Páxina 20 

destinadas a vivenda e que se atopan en bo estado de conservación, todas elas con acceso a rede 

de electricidade e á liña telefónica (ver mapa de localización no Anexo I).  

En canto o destino das construcións, a maior parte están dedicadas a residencia e hai unha cuxo 

baixo está arrendado con destino de hostalaría. 

En canto ós servizos existentes, as vivendas do ámbito contan con acceso á rede de 

abastecemento de auga (aínda que non todas están conectadas). 

No ámbito existen os seguintes servizos: 

 Alumeado público 

 Rede de gas  

 Rede telefónica 

 Rede de abastecemento 

 Rede de saneamento 

En canto a rede de saneamento, cabe sinalar que as vivendas do SE do ámbito non contan con 

este servizo. 

Finalmente en canto a outras infraestruturas, sinalar que dentro da delimitación do ámbito S-80-

R Macal atopase incluído o aparcamento do Centro de Atención Primaria de Matamá (Parcela 

58). 

Cabe destacar que a zona norte do ámbito se enlazará coa futura Ronda de Vigo, que unirá o nó 

de Bos Aires (AP-9, acceso por Teis ao centro da cidade) e o 2º Cinto (VG-20, nó de Balsa).  

4.1.3 Climatoloxía 

Para a caracterización e descrición do clima no ámbito pártense dos datos ofrecidos polas 

estacións meteorolóxicas de Vigo e Peinador, pola súa proximidade; non obstante, cabe 

puntualizar que a zona na que se sitúa o ámbito S-80-R MACAL atópase a unha altura media de 

105 m, e as estacións de Vigo e Peinador están a unha altura de 5 e 255 m sobre o nivel do mar, 

respectivamente, diferenza de cota que determina oscilacións entre os valores meteorolóxicos 

reais.  
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En xeral, o municipio vigués caracterízase por presentar unha climatoloxía suave na que destaca 

a ausencia de xeadas e que goza dunhas temperaturas suaves, rexistrando unha moderada 

amplitude térmica, tanto anual coma diaria. A temperatura media anual rexistrada na estación de 

Vigo é de 14,8 ºC, sendo os meses de xullo, agosto e setembro os que presentan os valores máis 

altos, e os máis baixos de decembro a marzo. 

O réxime de precipitacións é elevado, destacando unha lixeira seca estival. A maior intensidade 

pluviométrica rexístrase durante o inverno e a primavera, descendendo paulatinamente dende 

xaneiro ata o verán. A precipitación media anual no municipio vigués é de 1.400 l/m
2
. 

Os ventos presentan unha frecuencia anual predominante de dirección sur, seguida da suroeste e 

oeste. Esta tendencia é debida á orientación da Ría de Vigo (SO-NORDÉS) que facilita a 

entrada dos ventos oceánicos. 

A insolación media do municipio é de 2.390 horas de sol anuais, chegando no mes de xullo a un 

aproveitamento de 10 horas diarias de sol. A radiación media diaria anual é de 3,8 kW/m
2
. 

Atendendo a estes datos pódese establecer que o clima do municipio de Vigo é oceánico de 

transición ao mediterráneo. 

A un nivel menor de escala pódese dicir que existen lixeiras variacións climatolóxicas entre o 

ámbito e o resto do municipio, debido en gran parte ás características topográficas, a presenza 

do río Barxa, a vexetación, a distancia ao centro urbano, a dispersión de vivendas, existencia de 

parcelas dedicadas ao cultivo, orientación, distancia ao mar,... Entre outras, poderíase citar a 

amplitude térmica da zona que é un pouco maior e tamén destaca a maior tendencia á aparición 

de xeadas. 

4.1.4 Xeoloxía 

Orograficamente, o municipio de Vigo, forma parte das estribacións occidentais do Macizo de 

Galicia Oeste, con declives máis ou menos graduados ata acadar a costa atlántica. Das cinco 

zonas paleoxeográficas establecidas no NW da Península Ibérica por MATTE, ph (1968), Vigo 

atópase dentro da chamada zona Centro-Ibérica e á súa vez participa da Zona V "Galicia 

Occidental e NW de Portugal". 

Na folla xeolóxica 223-VIGO distínguense dúas unidades dentro do conxunto 

metasedimentario. Trátase do complexo Vigo-Pontevedra e do complexo Cabo D'Home-A 
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Lanzada. O tránsito entre eles faise mediante un contacto pouco neto, por tectonización, 

meteorización ou por localización entre os dous de rochas graníticas. 

O complexo Vigo-Pontevedra é un conxunto de materiais metasedimentarios con límites 

análogos aos da "Foxa blastomilonítica" ou "Complexo de Noia", que se enlazan ao Sur co 

complexo Vigo-Tui, de características litoestructurais similares. Predominan os gneises de 

plaxioclasa e biotita e, en menor proporción micaesquistos, e intercálanse lentexóns ou diques 

de anfibolitas. Presentan o aspecto de rochas con marcada xistosidade e tons escuros, gris-

azulados, mouros ou pardos. 

 

Fig. 5. Mapa xeolóxico da zona de estudo 
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Os paragneis correspondentes a sedimentos grauváquicos en orixe están compostos por cuarzo, 

plaxioclasa, biotita e, nalgúns casos, moscovita. Os micaesquistos, que derivan de sedimentos 

pelítico-samíticos, posúen unha mineraloxía similar, pero con ausencia de neoblastos e 

plaxioclasa. Os materiais desta rexión foron afectados por unha tectónica polifásica de idade 

hercínica. Recoñécense formacións orixinadas por dúas fases principais de pregamento e outras 

debidas a fases tardías de menor entidade, que dan lugar sobre todo a fracturación. 

No ámbito predominan os sedimentos cuaternarios, distribuídos de norte a sur. A zona sur do 

ámbito presenta case en exclusividade este tipo de formación. Na zona norte as rochas ígneas 

moi alteradas teñen unha elevada presenza. No leste do ámbito existen pequenas incursións de 

rochas metamórficas moi alteradas. 

4.1.5 Edafoloxía 

A interacción no tempo dos factores de clima e solo, o uso continuado da terra polo home e a 

vexetación mantida deron lugar aos solos presentes no municipio de Vigo. 

Os solos actuais do ámbito están constituídos nun 50% por terras pardas húmidas e o resto por 

solos con perfil pouco diferenciado sobre materiais silíceos, constituíndo os denominados 

ránker húmidos. 

As terras pardas húmidas son solos con perfil A/(B)/C, constitutivas dun solo clímax das zonas 

húmidas españolas cara ao que converxen, de xeito xeral, a totalidade dos solos existentes, polo 

que as formacións de tránsito son moi numerosas. Caracteriza estes solos o seu horizonte (B), de 

cor parda escura a ocre de coiro formado por alteración e desintegración dos materiais de 

partida, dependendo do contido e constitución dos óxidos de ferro; con boa estrutura e 

aireación, ben humedecidos pero nunca encharcados. O seu horizonte orgánico (A) diferénciase 

frecuentemente en subhorizontes, especialmente nos solos baixo bosque, onde é característico 

un subhorizonte de restos vexetais descompostos e doadamente recoñecibles duns 5 cm de 

espesor. A este subhorizonte ségueo unha capa de fermentación con hifas esbrancuxadas de 

fungos e as capas de humificación, diferenciables pola presenza ou ausencia de materia mineral 

coa materia orgánica. 
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4.1.6 Xeomorfoloxía 

O municipio de Vigo conta con aproximadamente 20 km de costa, a fisionomía do territorio é 

variada e presenta pendentes que se acentúan en varios puntos, como na Madroa, Candeán, 

Monte Alba e Galiñeiro. O litoral esténdese ao longo da ría de Vigo en dúas franxas 

diferenciadas. Ao Norte ábrese a ría a partir do estreito de Rande e ao Oeste encóntranse as Illas 

Cíes que protexen a entrada da ría. 

Xemorfologicamente, Vigo caracterízase pola súa marcada fisionomía mostrando unha tipoloxía 

paisaxística irregular. A costa caracterízase pola dominancia dos areais e a existencia de zonas 

rochosas. Os principias areais son os de Samil, o Vao, Alcabre e Canido, entre outros.  

As cotas do termo municipal oscilan entre os 0 m a nivel do mar e as que superan os 700 m 

(Galiñeiro). Aproximadamente un 40% da superficie municipal ten unha altura inferior aos 100 

m e outro 40% atópase entre os 100 e os 300 m sobre o nivel do mar.  

O municipio presenta unha alternancia de pendentes, entre as que domina a clase de 10 a 20% 

cunha porcentaxe superior ao 35% da superficie do municipio. Estas pendentes localízanse 

principalmente nas partes baixas das abas dos vales que conforman o territorio. 

 

Fig. 6. Mapa de elevacións da zona de estudo 
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O ámbito S-80-R Macal caracterízase pola existencia dunha zona norte na que as pendentes son 

maiores, destacando o monte Macal e o paso por este da estrada de acceso á universidade. Por 

outra parte, na zona sur do ámbito as pendentes son moito máis suaves, sendo esta a 

localización elixida para a construción da maior parte das vivendas e as naves industriais que 

hai nas inmediacións. 

O ámbito presenta unha clara linealidade con elementos destacables da zona, por un lado o 

viario da universidade e por outro o río Barxa. Por iso unha gran parte do ámbito encóntrase no 

fondo de val creado polo río. 

4.1.7 Hidroloxía 

O municipio vigués presenta unha hidrografía de curto percorrido pero de certa densidade, 

formada por unha rede complexa que percorre a maior parte do territorio. Os caudais son de 

escasa importancia, pero nutren o municipio. As direccións dominantes dos cursos de auga son 

SO-NE, SE-NO e S-N. Os ríos principais do municipio son o Lagares e o Zamáns, 

completándose a rede hidrográfica cunha ampla presenza de "regatos" caracterizados polos seus 

caudais medios ou baixos e cunha canle estreita e de escasa profundidade. 

Un dos aspectos notables do ámbito do Plan Parcial S-80-R é que se atopa na cunca do Río 

Barxa, xa que o ámbito é percorrido de sur a norte polo mencionado río. Trátase dun afluente do 

Lagares pola súa marxe esquerda que recolle as augas do Rego de Quintán, o Rego Lavadouros 

e o Regueiro de Senra. 

A característica máis salientable do río Barxa ao seu paso polo ámbito S-80-R é a canalización á 

que foi sometido durante a construción da estrada Clara Campoamor, que comunica o núcleo 

urbano de Vigo co campus universitario. Este tramo do río Barxa sufriu a transformación do seu 

cauce para convertelo nunha canle. 
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Fig. 7. Mapa hidrolóxico da zona de estudo 

No entorno do río podemos atopar elementos etnográficos coma muíños, que segundo a 

proposta tentarán de ser recuperados e integrarse nunha zona verde. 

4.1.8 Vexetación 

Tendo en consideración a distribución dos taxóns segundo os mapas corolóxicos deseñados por 

Rivas-Martínez (1987) e Izco (1989), pódese sinalar que o municipio de Vigo se encadra na 

Rexión Eurosiberiana, Provincia Cántabro-Atlántica, Sector Galaico-Portugués, Subsector 

Miñense. 

Os terreos pertencentes ao ámbito do Plan Parcial caracterízanse pola presenza de grandes 

superficies nas que a vexetación potencial foi relegada en favor de plantacións con marcado 

carácter antrópico. A presión humana á que están sometidas estas parcelas converten o ámbito 

nun mosaico de terreos nos que predominan as plantacións herbáceas e as especies alóctonas de 

xardín, considerándose a maior parte do ámbito como unha urbanización agrícola difusa (ver 

mapa de vexetación no Anexo I).  
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Existen pequenas "illas" de vexetación arbórea nalgúns puntos do ámbito. Trátase de superficies 

nas que resaltan os grupos de piñeiros e eucaliptos. Podemos atopar algunha zona na que xunto 

con estes dous tipos de árbores aparecen carballos (ao leste o ámbito.)  

A presenza do río Barxa canalizado, como se comentou, na maior parte do seu percorrido polo 

interior do Plan Parcial, determina que a vexetación asociada a este tramo do río non se pode 

considerar como propia dun ámbito ripario, trátase de comunidades que se adaptaron ás 

características do trazado da canalización. Hai zonas do río nas que si se manteñen as 

propiedades do bosque de galería propias da canle do Barxa (ameneiro e acacia negra). 

Así mesmo, a existencia dunha canle no ámbito determina que se precisa establecer no Plan 

Parcial as zonas de protección ligadas ó dominio público marítimo terrestre.   

Como xa se adiantou, o uso do solo predominante no ámbito é a "Urbanización agrícola difusa". 

Cabe salientar no N-O do ámbito unha zona onde predomina o pastizal e o viñedo, e unha zona 

o S-E onde atopamos presenza de froiteiros e dun bosquete de carballos e cupresus. 

4.1.9 Fauna 

As características intrínsecas do territorio municipal consolidan a Vigo como un medio no que a 

diversidade de biótopos é elevada. Este feito repercute positivamente na capacidade de acollida 

dunha gran representación de especies faunísticas. 

Cabe destacar a porcentaxe de especies de mamíferos que se atopan no municipio en relación co 

total da comunidade autónoma (48,3%). Un dato que resalta a importancia dos ecosistemas 

vigueses é a presenza nestes dun 78,6% das especies de anfibios galegos, así como un 54,2% de 

réptiles. 

Dados os factores propios do ámbito, como son a proximidade ao núcleo urbano, a presión 

antrópica exercida sobre o medio e a parcelación, a fauna presente na zona é a típica dun espazo 

perimetral urbano, con presenza de aves urbanícolas e roedores. Tamén existen poboacións cun 

maior carácter rural, como poden ser aves de presa e réptiles. 

4.1.10 Espazos naturais 

Os terreos do Plan Parcial están exentos de calquera cualificación de espazos naturais 

protexidos polas figuras creadas a tal fin. 
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No termo municipal de Vigo atópanse as Illas Cíes, pertencentes á rede Natura 2000. A 

distancia á que dista o ámbito deste parque nacional é de algo máis de 13 km. 

O Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) máis próximo é o das Gándaras de Budiño 

(ES1140011), que se atopa a máis de 9 km de distancia en liña recta. 

No Estudo Preliminar do Risco de Inundacións en Galicia-Costa o río Barxa, a o seu paso polo 

ámbito, aparece delimitado dentro dos planos de Áreas de Risco Potencial Significativo de 

Inundación (ARPSIS), dentro da demarcación Río Verdugo, Ría de Vigo e Ría de Baiona. O 

código adxudicado ao río Barxa é o ES014-PO-01-02-06, establecéndose unha lonxitude de 

1.177 m. Na seguinte imaxe superponse o ámbito ao mapa das ARPSIS. 

 

Fig. 8. Mapa das Áreas de Risco de Inundación Potencial Significativo (ARPSIS)  



 
PLAN PARCIAL S-80 R-MACAL  

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL (ESAITP) 
 

 

Davila, Hernández e Urbes UTE                                  Plan Parcial do Sector S-80-R Macal   -  Páxina 29 

4.1.11 Patrimonio 

No ámbito do S-80-R atópanse elementos pertencentes ao "Catálogo de Elementos Protexidos 

do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo". Estes elementos catalogados son hórreos e 

muíños hidráulicos (enxeñaría e etnografía singular). 

Dentro deste catálogo establécense diferentes graos de protección dos bens culturais que 

merecen conservación. Os elementos situados no ámbito atópanse incluídos no Catálogo de 

Patrimonio Etnográfico. Grado 1º. Protección Integral: 

 

Elemento Nº ref. Lugar Parroquia Denominación 

Hórreo 01-0998 Babio 37 Beade-San Estevo  

Muíño hidráulico 02-0198 Eixón Castrelos, S. María  

Muíño hidráulico 02-0199 Barallas Beade-San Estevo “De Abaixo” 

Muíño hidráulico 02-0200 Barallas Beade-San Estevo “De Arriba” 

Muíño hidráulico 02-0201 A Canóniga Beade-San Estevo  

Muíño hidráulico 02-0202 Babio Beade-San Estevo  

Muíño hidráulico 02-0203 Babio Beade-San Estevo “De Arriba” 

Muíño hidráulico 02-0204 Babio Beade-San Estevo “De Abaixo” 

Un dos principais obxectivos da proposta para o sector S-80-R é o da protección dos bens 

culturais que se atopan no ámbito de actuación. Para elo procederase a súa integración no 

conxunto do plan mediante o establecemento de zonas verdes que inclúan estes bens. 

Hai que facer constar que o muíño con referencia 02-0201 (A Canóniga, Beade), a pesar de estar 

incluído no catálogo de protección de patrimonio municipal non existe. 

4.1.12 Economía e poboación 

No ámbito S-80-R a densidade residencial e baixa, compútanse na actualidade 18 vivendas de 

carácter unifamiliar. 
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A excepción dun pequeno establecemento dedicado á hostalaría, non existen establecementos 

comercias nin dedicados a actividades industriais. 

O parcelario da zona caracterízase polo minifundismo existente e as parcelas cultivadas están 

dedicadas fundamentalmente a hortalizas. Polo tamaño das hortas presúmese que trátase de 

explotacións familiares para autoconsumo e que os propietarios da zona non se dedican de xeito 

exclusivo e/ou profesional a actividade agrícola. 

A continuación preséntanse os datos de poboación de Vigo do INE e IGE referidos al 01/01/09.  

 

 Vigo Comarca de Vigo 

 Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres 

Poboación total 297.332 141.720 155.612 423.713 203.848 219.865 

De 0 a 15 anos 40.604 21.103 19.501 58.760 30.530 28.230 

De 16 a 64 anos 205.344 99.956 105.388 293.635 144.503 149.132 

De 65 e máis anos 51.384 20.661 30.723 71.318 28.815 42.503 

Para unha maior aproximación á realidade do ámbito, incorpóranse os datos poboacionais dos 

barrios nos que encóntrase o sector. Como se comentou, as parcelas do S-80-R están repartidas 

entre catro parroquias, sendo significativo que a parroquia de Valadares achega unha superficie 

moi reducida. 

 

Parroquia Barrio Total Homes Mulleres 

Beade Babio 1.283 600 683 

Castrelos 
A Falcoa 747 367 380 

Macal 280 133 147 

Matamá 
Beirán 374 188 186 

As Carneiras 344 162 182 

Valadares Carregal 420 210 210 

Totais  3.448 1.660 1.788 

Os barrios que contan cunha maior superficie dentro do ámbito son os de Macal (Castrelos) e 

Babio (Beade). Os de Falcoa (Castrelos), Carregal (Valadares), Carneiras e Beirán (os dous en 

Matamá) teñen unha escasa representación de superficie no cómputo total do sector. 
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Este feito redunda na poboación asociada a cada barrio, polo que pódese dicir que os barrios de 

Macal e Babio son os únicos que contan con vivendas habitadas dentro do ámbito. 

O equipamento público existente no entorno próximo ó ámbito correspóndese coa estrutura do 

esquema parroquial da coroa exterior da cidade, coa concentración habitual dos equipamentos 

socioculturais no entorno dos centos históricos parroquiais. 

Neste entorno, en xeral, os equipamentos educativos están resoltos e moi próximos e ben 

comunicados coa zona. Nas proximidades do sector encóntranse o CEIP Otero Pedrayo e o IES 

Beade. 

O equipamento de saúde en atención primaria queda cuberto co Cento de Saúde de Mátama, 

cuxo aparcamento en parte está integrado no ámbito de desenvolvemento.  

A carencia principal de equipamentos que se observa no entorno está relacionada coa distancia 

existente cos centros históricos das parroquias nas que está integrado o plan parcial, nos que se 

concentran os equipamentos socioculturais e deportivos. 

4.1.13 Mobilidade 

A mobilidade defínese como o conxunto de desprazamentos que as persoas deben facer por 

motivo laboral, formativo, sanitario, social, cultural ou de ocio, ou por calquera outro motivo. 

Nese mesmo sentido, determínase como mobilidade sostible a que se satisfai nun tempo e cun 

custo razoables e que minimiza os efectos negativos sobre o ámbito e a calidade de vida das 

persoas. 

En sintonía coa Carta de Aalborg, e atendendo ao seu apartado I9 Una mobilidade urbana 

sostible no que di "Daremos prioridade aos medios de transporte respectuosos do medio (en 

particular, os desprazamentos a pé, en bicicleta ou mediante os transportes públicos)" , o Plan 

Parcial S-80-R constitúese como un exemplo de deseño urbanístico no que priman as accións 

encamiñadas á implantación de sistemas de transporte sostible. 

4.1.13.1 Transporte 

Nunha análise do estado actual das opcións de mobilidade sostible existente, obsérvase unha 

rede de transporte público básica que ofrece a conexión da zona co resto do municipio. 
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Na actualidade o ámbito S-80-R conta con cinco liñas de transporte público da empresa 

VITRASA (C6, C7, L8, L21 e U1). Cada unha destas liñas presenta unha alta frecuencia, dando 

servizo á poboación da zona. 

Nun radio de 300 metros arredor do ámbito a empresa situou 25 paradas de autobús, polo que a 

necesidade de transporte público queda cuberta. 

No Anexo I: Planos, achégase o plano de mobilidade no que se detallan as liñas de autobús 

público e as paradas coas que conta o ámbito. 

4.1.13.2 Viarios de alta capacidade 

Outro dos aspectos salientables en canto a mobilidade sostible é o das distancias ás vías de alta 

capacidade do territorio. Como se comentou, o sector Macal é atravesado como un eixe central 

polo viario de acceso á universidade, Clara Campoamor. Esta estrada conecta o barrio de 

Travesas coa universidade, coa parroquia de Valadares e permite a conexión co viario VG-20. 

Este último viario, o VG-20, é unha infraestrutura de alta capacidade que conecta o porto de 

Bouzas coa Autoestrada do Atlántico AP9. 

Unha das apostas do novo PXOM é a creación da Ronda de Vigo. Será unha vía que discorrerá 

polo periurbano vigués entre a Avda. de Bos Aires e o Segundo Cinto. Este viario terá conexión 

directa co sector S-80-R no seu polígono norte, sendo este feito un dos factores decisivos e 

determinantes no deseño do Plan. 

Grazas á situación do sector S-80-R e a súa proximidade ás vías de alta capacidade, favorécese a 

mobilidade cara aos municipios limítrofes sen necesidade de acceder ás vías da zona urbana. 

4.1.13.3 Servizos 

Un factor determinante da mobilidade sostible é a proximidade do territorio aos principais 

servizos municipais. O sector de desenvolvemento Macal ten unha alta accesibilidade a unha 

gran parte dos servizos básicos. Nas inmediacións do ámbito existen centros educativos, centros 

de saúde, gasolineiras, etc. Ademais está en fase de construción, como xa se mencionou, o 

cuarto hospital de Vigo. Tamén ten comunicación directa coas instalacións universitarias da 

cidade. 
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4.1.13.4 Outros factores 

Na actualidade o ámbito non conta con espazos destinados especificamente ás rutas peonís nin 

carrís bici, tampouco existe unha ampla oferta de prazas de aparcadoiro. 
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5. DESCRICIÓN DO PLANEAMENTO PROPOSTO 

5.1 Definicións dos obxectivos e criterios da ordenación proposta 

Á marxe dos obxectivos marcados polo PXOM que quedaron sinalados no apartado 3.1, os 

criterios que rexerán a ordenación veñen marcados polo obxectivo de alcanzar un 

desenvolvemento sostible que harmonice co entorno, mantendo ou incluso mellorando a 

calidade visual do territorio, evitando a situación de elementos discordantes e coidando a 

coherencia paisaxística das futuras construcións e instalacións. A ordenación proposta 

susténtase no cumprimento das finalidades que os instrumentos de planeamento deben cumprir 

de conformidade coa normativa urbanística e medioambiental. En concreto neste ámbito a 

alternativa proposta é definida no apartado 5.4 (Solución Proposta) e ten as seguintes 

aspiracións: 

 Manter as construcións existentes no ámbito sempre que non resulten incompatibles e 

sexan integrables na proposta. 

 Optimizar a oferta dos equipamentos tanto para o ámbito a desenvolver coma para a súa 

área de influencia. 

 Dinamizar os espazos incluídos dentro do ámbito de actuación a través dunha mellora 

das conexións internas e co seu entorno. 

 Unha diversificación dos servizos e residencias a ofertar no entorno da zona urbana de 

Vigo, cuxa capacidade de atracción de poboación é importante. 

  Un uso eficiente e sostible dos recursos, completando a estrutura compacta dos 

asentamentos limítrofes existentes. 

 Dotar dunha planificación coherente coa área de influencia de Vigo, por ser un espazo 

que se encontra moi ben comunicado con toda a área metropolitana de Vigo-

Pontevedra-Porriño. 

 Poñer en valor a calidade da paisaxe mediante unha distribución das zonas libres 

públicas. 

 Potenciar as infraestruturas de telecomunicacións e servizos. 

 Constituír un ámbito atractivo para a residencia, previndo unhas comunicacións que 

posibiliten a interacción co entorno, de modo que se consiga atraer poboación e polo 

tanto reducir o impacto ambiental que xera unha proliferación de asentamentos difusos, 

e conseguindo tamén que se reduzan os custes de dotación de infraestruturas. 
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 Adecuar as infraestruturas previstas a un modelo de eliminación de barreiras 

arquitectónicas. 

 Mellorar as conexións e desconxestionar as vías de acceso posibilitando un mellor 

funcionamento do transporte urbano. 

 Crear zonas de vivenda protexida alcanzable á poboación traballadora. 

 Poder ofrecer novas vivendas que en virtude da lei da oferta e da demanda contribúa a 

regular o prezo da vivenda libre. 

 Tratarase alcanzar un desenvolvemento sostible que harmonice co entorno. 

 Tentarase recuperar, restaurar e rehabilitar espazos e factores ambientais degradados 

(marxe do Río Barxa). 

5.2 Condicionantes no ámbito 

Os elementos existentes determinan a configuración formal da ordenación proposta. Indo dende 

o Norte cara o Sur atopamos:  

 A rotonda de conexión do viario da Universidade coa Ronda de Vigo (eixo fundamental 

de conexión do ámbito co centro urbano da cidade). 

 O  viario da universidade, coa súa vocación de viario urbano. 

 O río barxa e os antigos muíños. 

 O novo hospital como limite do ámbito polo sur.  

Moi preto, o viario da universidade enlaza directamente co 2º Cinto que é a porta fundamental 

de entrada e saída da cidade cara o aeroporto, as praias, Portugal, Ourense, e pola AP-9 cara a 

Pontevedra e o norte da Comunidade Autónoma.  

No Leste e no Oeste aparecen os núcleos de vivenda unifamiliar, algunhas industrias limpas e 

como condicionante topográfico o val do río Barxa ou Macal, con fortes pendentes nalgúns 

tramos na zona Norte. 

O val, o río e o viario da universidade, son os eixos que marcan a linearidade da actuación 

proposta. 

En canto ós condicionantes en cada unha das zonas nas que se diferenza no Sector, atópanse: 
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 ZONA NORTE: 

 O corredor da Ronda conflúe neste punto co Viario da Universidade, antes de entrar no 

viaduto sobre o Val da Estrada de Vincios. 

 Este punto será polo tanto unha conexión fundamental para toda a cidade cara o Novo 

Hospital, o Segundo Cinto, o Parque tecnolóxico de Valadares e por suposto o Campus 

Universitario. 

 Os núcleos de vivenda unifamiliar existentes nesta zona, deberanse integrar e 

completarse conforme propón o planeamento xeral, de feito na proposta do Plan Parcial 

unicamente se derriban dúas vivendas (Parcelas 138 e 95). 

 Cara o leste, o Río Barxa discorre nunha zona que mantén valores ambientais. 

 

 ZONA SUR: 

 Saíndo do val, a topografía é mais axeitada para un desenvolvemento urbano, 

traballarase a transversalidade tan necesaria para consolidar os ámbitos urbanos.  

 A trama viaria do Plan Xeral podería completarse con elementos de conexión entre a 

Estrada de Vincios e o Viario da Universidade.  

 A única conexión existente na actualidade é a estreita e consolidada rúa Ramiro 

Pascual que une o sur da parroquia de Valadares e o norte da parroquia de Matamá, e 

representa o único acceso o futuro hospital, á parroquia de Beade e por suposto o 

enlace coa futura Ronda e por tanto con toda a cidade de Vigo. 

5.3 Funcións do plan 

O Plan Parcial do Sector S-80-R Macal ten por obxecto desenvolver o Plan Xeral de Ordenación 

Municipal de Vigo (aprobado definitivamente de modo parcial o 16 de maio de 2008 -DOG de 

06/07/2008 e BOP nº 150 de 06/08/2008- e de xeito total e definitivo mediante a Orde do 13 de 

xullo de 2009 - DOG nº 144 de 24/07/2009), mediante o establecemento da ordenación 

detallada dun sector de solo clasificado como Urbanizable Delimitado, e coa finalidade de 

establecer os criterios e regular a posterior urbanización do sistema viario e edificación das 

parcelas de resultado tralas preceptivas aprobacións dos instrumentos de urbanización e 

equidistribución.  
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O Plan Parcial do Sector de Solo Urbanizable S-80-R Macal reaxusta ó ámbito ós límites 

parcelarios, resultando que a superficie sobre a que se desenvolverá será de 204.484,51 m
2
. 

O Plan Parcial, unha vez aprobado definitivamente, formará parte do marco normativo, servindo 

de soporte aos posteriores documentos que completen o desenvolvemento urbanístico 

(Instrumento de Equidistribución, Proxecto de Urbanización e licenzas das futuras 

construcións). 

Con respecto ao alcance do Plan Parcial, a través do mesmo establécense os seguintes aspectos: 

 Defínese con exactitude a superficie do ámbito (a fin de adecuar o previsto no PXOM á 

realidade física do solo, procurando axustar a delimitación aos límites naturais 

existentes: parcelario, camiños, accidentes topográficos, ...). 

 Fíxase o sistema de actuación para a continuación da tramitación urbanística do ámbito. 

 Recóllese a relación de titulares do ámbito (catastrais e, onde foi posible, dos titulares 

reais cando non coincidan cos catastrais). 

 Realízase un estudio do impacto social e ambiental derivado das novas construcións a 

executar no ámbito así como da superficie viaria e das súas conexións. 

 Realízase un estudio do impacto social e económico derivado da existencia de usos e 

construcións no ámbito, así como das medidas a adoptar a fin de garantir o 

realoxamento das persoas afectadas e, si fose o caso, a situación dos usos existentes 

compatibles coa nova ordenación. 

 Asigna os usos pormenorizados, detallando a tipoloxía da edificación e a intensidade de 

cada zona.  

 Defínese o trazado e as características da rede de comunicacións do ámbito, e a 

conexión cos sistemas xerais e locais existentes, sinalando ademais as aliñacións, 

rasantes e zonas de protección da rede viaria. 

 Defínese o trazado e as características da rede de abastecemento de auga, sumidoiro, 

enerxía eléctrica, alumeado público, telecomunicacións, gas e outros servizos dos que 

se considere oportuno dotar ó plan. 

 Prevense as reservas de solo para atender ás demandas de vivendas sometidas a 

protección de acordo ao establecido na ficha do planeamento xeral.  
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 Defínese a reserva de solo con carácter de dotación autonómica que se destinará a 

construción de vivendas sometidas a algún réxime de protección e de titularidade 

autonómica. 

 Defínese e xustifícase a situación dos Espazos Libres Públicos. 

 Defínese e xustifícase a situación das parcelas de Equipamentos Públicos precisas para 

atender as necesidades da poboación do ámbito e da súa área de influencia, cumprindo 

cos estándares mínimos fixados pola normativa urbanística e polo planeamento xeral 

vixente. 

 Defínese a situación das parcelas de titularidade pública e/ou privada onde se 

materializará a edificabilidade do sector. 

 Defínense as determinacións necesarias para a integración da ordenación proposta cos 

elementos valiosos da paisaxe e da vexetación. 

 Defínese as medidas necesarias para garantir a adecuada conexión do ámbito cos 

sistemas xerais exteriores existentes e no seu caso, se é preciso adóptanse medidas para 

o reforzamento dos mesmos. 

 Delimítanse os polígonos nos que se divide o sector, si se considera necesario para 

facilitar e favorecer o desenvolvemento do ámbito. 

 Inclúese un plan de etapas para o desenvolvemento das determinacións contidas no 

mesmo, facendo unha estimación dos prazos para dar cumprimento dos deberes dos 

propietarios. 

 Realizase unha avaliación económica do custo previsto para o desenvolvemento do 

sector, estimando o que suporá a implantación dos servizos, a execución das obras de 

urbanización, e incluíndo as obras precisas para a conexión cos sistemas xerais 

existentes e no seu caso as obras de reforzamento precisas. 

 Defínense as medidas ambientais que se deban realizar a efectos de minimizar o 

impacto do desenvolvemento e as correccións sobre situacións existentes. 

 Establécense (en concordancia co planeamento xeral) a obriga polos titulares do solo, 

de unha vez rematado o proceso de desenvolvemento, constituírse en Entidade 

Urbanística de Conservación. 
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5.4 Solución proposta 

A solución proposta respecta os criterios expostos en apartados anteriores e cínguese ao marco 

normativo existente, cumprindo cos parámetros esixidos polo PXOM de Vigo. 

En síntese, as actuacións da proposta a desenvolver son as que se expoñen a continuación e que 

se reflexa na documentación gráfica do Plan Parcial. 

 Creación dun parque fluvial que protexa o río Barxa e poña en valor os elementos 

patrimoniais vinculados a este.  

 Creación dun parque lineal en torno o viario Clara Campoamor. 

 Creación dun carril bici na contorna da vía de servizo. 

 Concentración dos solos destinados a equipamentos xerais próximos ao ámbito do 

futuro hospital e ao centro de saúde de Matamá.  

 Complétase a trama urbana existente no perímetro do ámbito dispondo a edificación 

basicamente na marxe dereita ascendente do viario da universidade, creando espazos 

públicos urbanos intercalados e de transición entre tipoloxías. 

 Respecto das vivendas existentes na súa maior parte, integrando a tipoloxía edificatoria 

que manteñen. 

 Establecemento dunha conexión entre a estrada de Vincios e o viario da universidade, 

que permita un acceso directo ao futuro hospital e soporte a crecente densidade de 

vehículos na zona. 

 Para equipamentos destínase unha superficie de 11.330,38 m
2
. 

 Para zonas verdes e libres destínase unha superficie de 44.764,70 m
2
. 

 Para servizos urbanos destínanse 996,87 m
2
. 

 Para viario destínase unha superficie de 82.239,35 m
2
. 

 

Actuacións específicas sobre o río Barxa: 

 

 Rehabilitación do entorno de canle do río Barxa 

 Creación dunha gran zona verde vinculada o río 

 Rehabilitación e posta en valor dos elementos etnográficos existentes 
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 Acondicionamento da canle existente do río 

 Creación dun novo tramo canalizado (100 m) 

 Creación dun parque fluvial 

 Rexeneración ambiental do sistema fluvial con efectos colaterais positivos na flora, 

fauna e paisaxe 

A posta en valor do río Barxa e o desenvolvemento urbanístico requiren algunhas actuacións 

que non supoñan unha modificación do réxime de correntes xa que as actuacións sobre o río 

limitaranse a creación dun espazo de protección coa incorporación de novas zonas verdes que 

consoliden as marxes do río. A integración do río co parque lineal polo que discorre deberá 

eliminar as posibles afeccións a terceiros pola alteración do réxime de correntes ó delimitar o 

longo do percorrido diferentes niveis de inundación. 

Co deseño das ribeiras e marxes do río Barxa, o seu paso polo sector S-80-R Macal, preténdese 

conseguir unha uniformidade no tratamento natural, integrando as partes canalizadas coas 

ribeiras naturais e permitindo co deseño das seccións do río un control de niveis e o máximo 

aproveitamento posible como parque lineal vertebrador do novo sector da cidade. 

O tratamento polo tanto será homoxéneo en todo o contexto do parque, partindo como non pode 

ser doutro xeito do máximo respecto os valores ambientais das ribeiras e os leitos que xa existe 

e mantense na ordenación. 

Con respecto a dinámica fluvial, deberanse manter ou mellorar as condicións naturais do fluxo.  

O novo tramo canalizado verase compensado con novas zonas inundables no ámbito que 

absorban sen dificultade as posibles avenidas ordinarias e excepcionais. 

Os tratamentos da ribeira nas zonas de contacto cos niveis mínimos de avenida ordinaria, serán 

definidos con precisión no proxecto de urbanización Basicamente consistirán en: 

 Consolidación e complemento da vexetación existente: 

o Capacidade de estabilización actual da ribeira. 

o Control da velocidade do fluxo en avenidas e potencial erosivo. 

 Recuperación da funcionalidade do espazo de ribeira: 
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o Naqueles tramos nos que sexa posible, non facer nada salvo a limpeza e 

conservación.  

o Estaquillados vexetais, en protección puntual dos noiros. 

o Paseos de madeira sobre elementos incados sen alterar a inundabilidade que 

produzan as avenidas. 

o Escollera de pedra natural naqueles puntos que haxa que limitar a erosión 

natural, con aspecto a medio prazo naturalizado. 
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6. ALTERNATIVAS A SOLUCIÓN DE ORDENACIÓN PROPOSTA 

Cabe facer unha reflexión sobre outras alternativas á solución proposta, considerando que se 

poden adoptar outros criterios de ordenación. Dun xeito sintético analízanse outras propostas 

que estudáronse por parte do equipo redactor e que foron descartadas en consideración de que a 

solución adoptada era a que mellor se adaptaba as necesidades da zona e supuña unha maior 

cohesión. 

Alternativa 0: Non impulsar o desenvolvemento do ámbito. 

Esta alternativa levaría a un estancamento do ámbito e as consecuencias serían deixar fóra de 

ordenación as vivendas existentes, xerando un problema ós residentes á hora de acometer as 

obras necesarias para a conservación dos inmobles. 

O NON DESENVOLVEMENTO afectaría negativamente ó solo, porque estaría a consolidar 

unha illa sen ordenación, delimitada por solo urbano, coa conseguinte ruptura da trama urbana.  

Afectaría negativamente ós elementos hidrográfico, paisaxe e patrimonio porque non se crearía 

unha zona verde vinculada ó río e non se potenciaría a rehabilitación dos muíños existentes. 

Economicamente tamén sería negativo, porque non se xeraría o fluxo económico que xera de 

por si a actividade construtiva. 

Alternativa 1: Disposición da edificación basicamente na zona máis próxima a situación do novo 

hospital, aproveitando a topografía chaira do terreo, creando unha trama urbana nova diferenciada 

con zonas libres intersticiais entre edificacións e as marxes do río Barxa. Disposición dos solos 

para equipamentos na zona norte próxima ao trazado da futura Ronda de Vigo. Mantemento das 

conexións viarias perimetrais existentes como sustento das comunicacións co entorno e resto de 

viarios principais. 

Esta alternativa considerase que inflúe negativamente no elemento infraestruturas porque non se 

produce unha renovación das mesmas e non elimina o conxestionamento que no futuro provocará o 

acceso ó novo hospital. 

 

Alternativa 2: Solución Proposta (explicada máis pormenorizadamente na  memoria 

xustificativa da proposta). Creación dun parque fluvial que protexa o río Barxa e poña en valor 

os elementos patrimoniais vinculados a este. Concentrar os solos destinados a Equipamentos 
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Xerais próximos ó ámbito do futuro hospital e ó Centro de Saúde de Matamá. Completar a 

trama urbana existente no perímetro do ámbito dispondo a edificación basicamente na marxe 

dereita ascendente do viario da universidade, creando espazos públicos urbanos intercalados e 

de transición entre tipoloxías. Establecemento dunha conexión entre a estrada de Vincios e o 

viario da universidade, que permita un acceso directo ó futuro hospital e soporte a crecente 

densidade de vehículos na zona. 

 

Alternativa 3: Reparto equilibrado dos solos destinados a equipamento entre a área norte e a 

área sur do ámbito, e así mesmo formulación das zonas verdes concentradas en lugar da 

formulación como parque lineal. Disposición da edificación nunha nova trama urbana lineal a 

ambas marxes do viario da universidade ca eliminación da meirande parte das vivendas 

existentes, e mestura de tipoloxías edificatorias de vivenda en bloque e vivenda unifamiliar.  

Con esta alternativa non se crearía un parque lineal en torno o viario, o que influiría 

negativamente no factor da paisaxe, que se ve mitigado pola creación dunha senda verde en 

torno ó viario. 

A eliminación masiva das vivendas existentes suporía un impacto negativo socio-económico 

respecto dos residentes actuais da zona e tamén dos propietarios do ámbito condicionados a 

sufragar as indemnizacións polo derrubamento das vivendas existentes. 

6.1 Xustificación da idoneidade do plan 

A solución proposta constitúe unha unidade funcional perfectamente conectada cos ámbitos 

lindantes, formando unha estrutura na que os espazos libres e zonas verdes articulan os espazos 

privados co conxunto arquitectónico. 

Conséguese unha harmonía e integración do ámbito no territorio ao adaptarse á topografía do 

terreo nunha elevada porcentaxe da actuación. 

A organización interior do ámbito buscou unha distribución racional de vivendas autorizadas 

polo Plan Xeral, os espazos libres públicos e privados, así como os equipamentos públicos.  

A ordenación parte dos viarios e adáptase á topografía do terreo para evitar grandes pendentes, 

ademais de evitar ao máximo os movementos de terras. 
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Nas rúas organízanse as prazas de aparcadoiro que determina a LOUGA, completándose o total 

esixible. 

Os espazos públicos (zonas verdes e equipamentos) sitúanse como pezas articuladas entre as 

diferentes zonas do ámbito, sempre con boa accesibilidade dende o viario. 

Unha das cuestións que determinou o desenvolvemento do Plan foi alcanzar un elevado grao de 

integración no medio, procurando crear espazos pensados para a poboación, nos que a 

mobilidade sostible teña unha repercusión notable. 

Neste sentido, incluíronse zonas nas que o esparexemento e contacto coa natureza teñen unha 

especial significación. As senllas peonís e os carrís para bicicleta toman relevancia no ámbito, 

aproveitando para o seu establecemento as zonas nas que a pendente reducida e a proximidade 

ao río favorecen este tipo de estruturas. 

Un dos condicionantes de partida foi o da existencia no entorno de Macal doutros sectores en 

estados diferentes de desenvolvemento. Por iso foi unha premisa alcanzar un alto grao de 

unidade cos sectores lindantes. 

Este feito cobra relevancia na solución proposta ao deseñar o carril ciclo-peonil en consonancia 

co previsto no plan de desenvolvemento S-34-R Falcoa, lindante ó norte do S-80-R. As dúas 

senllas para ciclistas e peóns terán unha continuidade ao longo dos dous ámbitos. 

Outro factor determinante e condicionante no desenvolvemento do Plan é a existencia de dous 

elementos previstos no Plan Xeral. Trátase da Ronda de Vigo e o novo hospital. 

O Plan S-80-R tívoos en conta e realizou unha formulación inicial de integración do ámbito no 

territorio circundante, pensando nun estado futuro no que tanto o hospital coma a Ronda estean 

en funcionamento. 
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7. OBXECTIVOS DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL 

Os condicionantes ambientais estudados permiten establecer unha serie de obxectivos de 

protección ambiental que, xunto cos obxectivos económicos e sociais, definan os criterios de 

intervención. 

Os obxectivos de protección ambiental que gardan relación co Plan Parcial S-80-R e que se 

consideraron para a súa elaboración indícanse a continuación. 

7.1 Obxectivos internacionais 

 Promover e fortalecer os piares interdependentes e sinérxicos do desenvolvemento 

sostible, desenvolvemento económico, desenvolvemento social e protección ambiental, 

no plano local -Declaración de Johannesburgo sobre o Desenvolvemento Sostible 

(2002). 

 Uso sostible dos recursos naturais -Unión Mundial para a Natureza (UICN)-. 

 Utilización sostible dos compoñentes da diversidade biolóxica -Convenio sobre a 

Diversidade Biolóxica-. 

7.2 Obxectivos comunitarios 

 Preservar, protexer e mellorar a calidade do medio, protexer a saúde das persoas, utilizar 

os recursos naturais de forma prudente e racional, promover medidas destinadas a facer 

fronte aos problemas do medio -Constitución Europea-. 

Dado que a actuación urbanística non afecta a ningún hábitat natural cualificado de interese 

comunitario, óbviase calquera alusión aos obxectivos de preservación da Rede Natura 2000, 

ZEPA ou LIC. 

7.3 Obxectivos estatais 

 Incorporación dos principios de restauración, conservación e uso sostible da diversidade 

biolóxica aos procesos de planificación e execución. -Estratexia Española da 

conservación e o uso sostible da Diversidade Biolóxica-. 
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 Mantemento dos procesos ecolóxicos esenciais e dos sistemas vitais básicos; utilización 

ordenada dos recursos, garantindo o aproveitamento sostido das especies e dos 

ecosistemas, a súa restauración e mellora; a preservación da variedade, singularidade e 

beleza dos ecosistemas naturais e da paisaxe (Lei 42/2007, do 13 de decembro, do 

Patrimonio Natural e da Biodiversidade). 

 Previr a deterioración, protexer e mellorar o estado dos ecosistemas acuáticos; promover 

o uso sostible da auga protexendo os recursos hídricos dispoñibles e garantindo unha 

subministración suficiente en bo estado; evitar verteduras ás augas continentais de 

concas intracomunitarias e verteduras ao dominio público marítimo-terrestre, dende 

terra ao mar e contaminación atmosférica; evitar ademais, calquera acumulación de 

compostos tóxicos ou perigosos no subsolo que poida ser causa de degradación do 

dominio público hidráulico -Lei 16/2002, da 1 de xullo, de prevención e control 

integrados da contaminación-. 

 A satisfacción das demandas en cantidade e calidade, actuais e futuras, mediante o 

aproveitamento racional dos recursos hídricos, superficiais e subterráneos, e os técnicos, 

humanos e económicos; a protección do recurso en harmonía coas necesidades 

ambientais e demais recursos naturais. 

 Previr a produción de residuos, fomentar a súa redución, a súa reutilización, reciclado e 

outras formas de valorización, así como regular os solos contaminados, coa finalidade 

de protexer o medio e a saúde das persoas. 

7.4 Obxectivos autonómicos 

 Planificación das redes de distribución e rede de sumidoiros respectando os puntos e 

condicións de saída: depósitos ou conexións a redes supramunicipais -Lei 9/2010, do 4 

de novembro, de augas de Galicia-. 

 Protección de calidade das augas das rías de Galicia e de ordenación do servizo público 

de depuración de augas residuais urbanas -Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de 

Galicia-. 

 Previr, vixiar e corrixir a contaminación acústica que afecta tanto ás persoas coma ao 

medio, protexéndoos contra ruídos e vibracións, calquera que sexa a súa orixe -Decreto 
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320/2002, do 7 de novembro, polo que se aproba o Regulamento que establece as 

ordenanzas tipo sobre protección contra a continuación acústica-. 

 Promover a redución da xeración de residuos en orixe e a diminución da súa 

perigosidade; fomentar a reutilización de produtos e materiais usados; fomentar a 

recollida selectiva dos residuos e o seu reciclado ou outras formas de valorización; 

limitar a eliminación de residuos mediante depósito en vertedoiro; impedir o abandono, 

a vertedura e, en xeral, calquera disposición incontrolada dos residuos; adecuar os 

instrumentos de plan urbanístico a unha xestión eficaz dos residuos -Lei 10/2008, do 3 

de novembro, de residuos de Galicia-. 

7.5 Obxectivos do PXOM para o Plan 

O PXOM de Vigo, na ficha do sector de Solo Urbanizable S-80-R Macal detalla os obxectivos 

específicos que recolleranse no planeamento. Estes obxectivos de planeamento son os seguintes: 

 Completar a trama urbana e obter as dotacións urbanísticas esixidas, condicionadas pola 

existencia de dúas vías capitais do Sistema Xeral de Comunicacións: O vial de Ronda 

(cuxo solo se opten do desenvolvemento do ámbito), e a avenida da Universidade (xa 

existente), cuxa transformación en vía parque precisará da situación dunha parte 

importante da cesión local de espazos libres á beira da mesma. 

 Esíxese a determinación dunha reserva mínima de solo apta para a implantación do 45% 

da edificabilidade residencial que haberá de dedicarse 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. 

7.6 Outros obxectivos e criterios ambientais considerados 

 O económico é ecolóxico e o ecolóxico é económico. 

 Subsidiariedade, sinalando que os problemas deben resolverse ao nivel de 

responsabilidade máis baixo posible. 

 Prevención, evitar ou reducir os problemas antes de que se produzan, incorporando ao 

Plan, con mentalidade previsora, as ameazas ou problemas potenciais. Así mesmo 

refírese ao tratamento da contaminación en orixe, é dicir, na fonte mesma de produción. 
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 Quen contamina, paga. 

 Quen conserva, cobra, non é senón a extensión cara ao positivo do principio anterior. 

 Internalizar os custos ambientais, tamén se trata dunha extensión daquel, para engadir os 

custos da contaminación, os derivados da utilización de recursos naturais e da ocupación 

do espazo. Se trata de que as actividades produtivas asuman todos os custos ambientais 

en que incorren, tanxibles e intanxibles, evitando a súa transferencia á sociedade. 

 Integración ambiental das actividades, este principio formula a identificación das 

actividades a ordenar, o deseño do proxecto e a xestión das actividades económicas con 

sensibilidade ambiental. 

 Pensar globalmente, actuar individual e localmente. 

 Sensibilización, formación, motivación dos axentes e actores sociais, como base de toda 

a xestión. 

 Comunicación da información de xeito fluída e fidedigna, horizontal e vertical, en prol 

de conseguir unha boa imaxe e un clima de cooperación. 

7.7 Obxectivos formulados no planeamento 

Este grupo de obxectivos pretende minimizar a incidencia ambiental negativa das actividades 

reguladas polo Plan sobre os valores ecolóxicos, paisaxísticos, científico-culturais, produtivos e 

funcionais do territorio: 

 Potenciar a vexetación de galería asociada ao curso de auga do ámbito, e facilitar a súa 

ampliación aos tramos de canle que non dispoñan dela. 

 Garantir a funcionalidade dos sistemas fluviais mantendo libres e expeditas as canles.  

 Manter a calidade visual do territorio evitando a localización de elementos discordantes 

e a coherencia paisaxística de edificios e instalacións. 

 Manter a calidade da auga nun alto nivel, evitando a emisión de contaminantes ao curso 

de auga e ao solo. Para iso cóntase con rede separativa de pluviais e saneamento. 
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 Garantir uns niveis sonoros axeitados ao disposto pola lexislación vixente. 

 Garantir uns niveis de inmisión de contaminantes á atmosfera conforme á lexislación 

vixente. 

 Cumprir coa lexislación vixente sobre medidas de protección da saúde humana e o 

medio fronte á contaminación electromagnética. 

 Recuperar, restaurar, reformar, rehabilitar espazos e factores ambientais degradados. O 

Plan pode prever zonas sobre as que realizar accións de recuperación que contribúan a 

mellorar a imaxe física do ámbito, como é o caso dos elementos patrimoniais presentes 

na zona. 

7.8 Coherencia dos obxectivos do Plan 

Para o desenvolvemento do Plan tivéronse en conta os obxectivos de protección ambiental 

fixados no ámbito internacional, comunitario, estatal, autonómico ou local.  

Alcanzouse un alto grao de coherencia interna das propostas do Plan cos criterios e obxectivos 

de sostibilidade ambiental, así como cos plans de ordenación do territorio e cos obxectivos de 

protección ambiental. 

Os obxectivos de protección ambiental incorporáronse no Plan Parcial fundamentalmente coa 

realización dun desenvolvemento urbanístico axustado á capacidade de acollida do municipio e 

a posta en valor dos elementos etnográficos asociados o río Barxa. 

Dende un primeiro momento tivéronse en conta estes condicionantes para conseguir unha maior 

integración ambiental do plan proposto. Por iso, todos os factores que interveñen na proposta de 

desenvolvemento foron analizados para que a minimización dos impactos sobre o medio se 

realice con antelación ás obras. 

Á hora de deseñar e redistribuír os elementos que configuran o Plan primaron aquelas 

consideracións que establecían un compromiso de coherencia coas tendencias actuais. 

O establecemento das medidas propostas no Plan implican un cambio dos usos do solo que 

actualmente existen no ámbito. Esta transformación nun espazo residencial, deixando de lado 



 
PLAN PARCIAL S-80 R-MACAL  

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL (ESAITP) 
 

 

Davila, Hernández e Urbes UTE                                  Plan Parcial do Sector S-80-R Macal   -  Páxina 50 

unha tipoloxía de asentamento difuso, mellora as características ambientais e permite o 

achegamento dos valores ambientais á cidadanía.  

A creación dun parque fluvial que protexa o río Barxa e poña en valor os elementos 

patrimoniais vinculados a este consolídase como una actuación en consonancia cos obxectivos 

de sostibilidade. Este parque terá o seu homólogo en torno ao viario Clara Campoamor, que 

contará así mesmo con senllas peonís e un carril bici. 

O parque fluvial, ademais de actuar como elemento protector do río, incrementará a superficie 

de espazos verdes de uso público. Estas superficies de esparexemento contarán con especies 

propias da zona, invertendo a tendencia actual que relega as especies autóctonas en beneficio 

das ornamentais e invasoras. Caso este representativo no ámbito, ao terse constatado a presenza 

dun alto número de especies invasoras como a acacia negra, a cortaderia ou as canas. 

Outra das apostas do Plan Parcial é a total integración do sector coa futura Ronda de Vigo e o 

novo hospital. Para iso incorporáronse ao Plan elementos viarios que darán servizo aos usuarios 

do hospital e permitirán unha articulación cos novos sistemas proxectados.  
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8. PROBLEMAS AMBIENTAIS RELEVANTES 

No apartado de diagnose ambiental desta memoria detallouse a ausencia dentro do ámbito de 

zonas de importancia relevante que poidan encontrarse ao abeiro da lexislación sobre espazos 

naturais. 

Do mesmo modo se viu como non existen especies, animais nin vexetais, que presenten un 

status de especies protexidas, catalogadas para tal efecto nos inventarios aplicables na 

actualidade. 

Os principais factores que poderían incidir na realización do Plan serían aqueles que, polas súas 

propias características, limitasen o establecemento dalgún dos elementos esenciais para a 

urbanización. 

Un dos condicionantes ao desenvolvemento urbanístico sería a inclusión do ámbito na Rede 

Natura, que contara con algún hábitat de protección declarada, a presenza de especies en réxime 

de protección; pero como se viu, ningún destes casos se dá na actualidade en referencia ao S-80-

R. 

O factor ambiental condicionante do ámbito é a presenza do río Barxa, pero como se detalla na 

proposta do Plan utilizouse como vertebrador dos diferentes espazos deseñados para o 

desenvolvemento urbanístico. 

No ámbito non existen zonas nas que sexa necesario levar a cabo un tratamento especial do solo 

á hora de intervir nos labores de acondicionamento. Tal é o caso dos focos de contaminación ou 

vertedoiros incontrolados, que non se encontraron en ningunha das zonas que compoñen as 

parcelas do ámbito. 

Como xa se comentou, o tramo do río Barxa que percorre o ámbito encóntrase identificado 

dentro Estudo Preliminar do Risco de Inundacións en Galicia-Costa como Área de Risco 

Potencial Significativo de Inundación (ARPSIS), con código ES014-01-02-06. 

  



 
PLAN PARCIAL S-80 R-MACAL  

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL (ESAITP) 
 

 

Davila, Hernández e Urbes UTE                                  Plan Parcial do Sector S-80-R Macal   -  Páxina 52 

9. METODOLOXÍA PARA A AVALIACIÓN AMBIENTAL DO PLAN 

Para o desenvolvemento do presente estudo examinouse o PXOM de Vigo e a forma na que o 

Plan Parcial se axusta ás determinacións do primeiro. Ademais formulouse a posibilidade de 

optar por outras solucións urbanísticas. 

Procedeuse á análise das condicións que presenta o medio na actualidade (usos, vexetación, 

patrimonio, ...) para determinar a fraxilidade dos elementos que o conforman ante a actuación 

considerada no Plan Parcial. Con iso, ademais, conséguese establecer qué elementos do ámbito 

precisan ser protexidos e conservados. Esta identificación e caracterización permite establecer 

cal será a evolución do medio en caso de non se realizar a actuación urbanística. 

Unha vez establecidas as condicións iniciais do ámbito e as determinacións do Plan, pódese 

proceder a tipificar os impactos que derivan das actuacións propostas sobre cada un dos 

elementos ambientais identificados. 

Coa intención de coñecer a capacidade de acollida polo medio dos usos considerados no Plan 

definíronse as unidades ambientais que constitúen o ámbito. Estas unidades presentan 

uniformidade de características polo que se constitúen como unidades homoxéneas. 

Con posterioridade procedeuse á avaliación dos diferentes impactos para poder determinar o 

grao de viabilidade ambiental do Plan. 

Unha vez caracterizáronse os impactos pódense establecer as medidas ambientais protectoras e 

correctoras que permitan a minimización destes. 
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10. IMPACTO TERRITORIAL DO PLANEAMENTO 

10.1 Unidades ambientais 

Neste apartado procédese á delimitación das unidades ambientais homoxéneas, mediante a 

integración da información recompilada na fase de inventario para a caracterización do ámbito.  

Unha definición de unidade ambiental homoxénea é a que entende como tal "a área de certa 

homoxeneidade interna de carácteres bióticos e físicos en que se divide o territorio pretendendo 

efectuar unha síntese dos carácteres máis notables de cada unha das observacións temáticas" 

(González Bernáldez, 1973). 

O interese da delimitación de unidades homoxéneas é a busca dunha división espacial do 

territorio en unidades ambientais irregulares, pretendendo a homoxeneidade dos elementos 

definitorios mediante a combinación de indicadores ambientais como a homoxeneidade 

fisiográfica (topografía e pendentes), a vexetación, os usos do solo ou a paisaxe; ademais de 

constituírse como elementos con comportamentos similares no relativo a aptitudes e limitacións 

de uso. 

No Estudo de Sostibilidade Ambiental, Impacto Territorial y Paisaxístico (ESAITP) do PXOM 

de Vigo delimítanse as unidades ambientais do municipio atendendo ás categorías establecidas 

no Mapa de Usos e Coberturas do Solo (escala 1:25.000) publicado pola Consellería de Política 

Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural dá Xunta de Galicia (2004). 

Dadas as características intrínsecas do ámbito S-80-R, a escala utilizada no Estudo de ESAITP 

do PXOM non se axusta aos requirimentos de caracterización detallada da zona. 

Por iso procedeuse á realización dun mapa de usos do solo a unha escala de detalle que permita 

unha maior aproximación á realidade do ámbito (Ver Anexo I Planos). 

Para dar continuidade ao ESAITP do PXOM, procedeuse á delimitación das unidades 

ambientais seguindo a mesma metodoloxía que o estudo xeral de Vigo. 

No ESAITP do PXOM procédese á creación dunha zona de protección sobre a rede 

hidrográfica, para iso establécese unha banda de 25 metros en cada ribeira dos cursos do 

territorio, a excepción do solo urbano no que se adopta unha protección de 5 metros. 
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No caso do Plan Parcial S-80-R Macal optouse por delimitar directamente as zonas que si se 

corresponden con vexetación de galería, dada a escala de traballo que se utiliza. Tamén hai que 

considerar que no caso do ámbito, o río Barxa discorre canalizado nun gran treito, obra 

realizada durante a construción do viario da universidade. Esta cuestión limitou e contivo o 

avance da vexetación de ribeira. Na unidade de sistemas de ribeira incluíuse todo o tramo do río 

dentro do ámbito e estendeuse a aquelas zonas nas que a vexetación de galería está 

desenvolvida. 

Outro parámetro a ter en conta é a existencia do viario de conexión coa universidade. Esta 

estrutura determina claramente os usos do solo do ámbito.  

Ao igual que no estudo de todo o territorio municipal, estableceuse a seguinte clasificación das 

unidades ambientais: 

 

Mapa usos e coberturas  Nº unidade Nome unidade ambiental 

Tecido urbano continuo 

Unidade 1 Tecido urbano continuo 
Núcleos de poboación 

Urbanizacións 

Zonas industriais comerciais e de servizo 

Urbanización agrícola difusa Unidade 2 Urbanización agrícola difusa 

Cultivos anuais en maioría viñedo Unidade 3 Zonas agrarias 

Mato 
Unidade 4 Mato 

Mato pasteiro 

Mato pasteiro con rocha Unidade 5 Mato pasteiro con rocha 

Mato e especies madeireiras Unidade 6 Mato e especies madeirables 

Piñeiro 
Unidade 7 Eucaliptos e piñeiro 

Eucalipto e piñeiro 

Eucalipto e piñeiro e caducifolio Unidade 8 Eucalipto piñeiro e caducifolia 

Minas Unidade 9 Vertedoiro 

Praias dunas e areais Unidade 10 Praias dunas e areais 

Rochedos costeiros Unidade 11 Rochedos costeiros 

 Unidade 12 Encoro 
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Mapa usos e coberturas  Nº unidade Nome unidade ambiental 

 Unidade 13 Zonas húmidas 

 Unidade 14 Sistema de ribeira 

 

Esta clasificación correspóndese co ámbito municipal, polo que hai que entender que algunhas 

destas unidades ambientais non se encontren representadas no ámbito de estudo. De feito, no 

ámbito unicamente se encontran seis das unidades ambientais presentes no territorio municipal.  

Na seguinte táboa preséntase unha relación das unidades ambientais delimitadas no ámbito. 

  

Mapa usos e coberturas  Nº unidade Nome unidade ambiental 

Zonas industriais comerciais e de servizo Unidade 1 Tecido urbano continuo 

Urbanización agrícola difusa Unidade 2 Urbanización agrícola difusa 

Cultivos anuais en maioría viñedo Unidade 3 Zonas agrarias 

Eucalipto e piñeiro Unidade 7 Eucaliptos e piñeiro 

Eucalipto e piñeiro e caducifolio Unidade 8 Eucalipto piñeiro e caducifolia 

 Unidade 14 Sistema de ribeira 

A Unidade 1 Tecido Urbano Continuo, no ámbito non se corresponde coa trama propia dos 

núcleo urbanos. Neste caso considerouse que a existencia dun viario da entidade do Clara 

Campoamor debía ser considerado como unha unidade con entidade propia. Este feito 

determinou a inclusión desta superficie dentro da cobertura de "Zonas industriais, comerciais e 

de servizo", e polo tanto incluíuse na Unidade 1 Tecido Urbano Continuo. 

No Anexo I Planos achégase o plano das unidades ambientais definidas para o ámbito S-80-R 

Macal. 

10.2 Valoración das Unidades Ambientais 

Tras a identificación e delimitación das unidades ambientais procédese á valoración destas para 

obter unha gradación da naturalidade do ámbito. 
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Para dar continuidade ao estudo municipal utilizouse a mesma metodoloxía, que pondera as 

unidades ambientais en función de criterios naturais e culturais, pero tendo en conta que a escala 

de traballo non é a mesma. 

Os criterios naturais son os baseados en parámetros intrínsecos que relacionan os valores da 

fauna e a flora co resto do medio. 

Os criterios culturais perseguen a cuantificación dos valores etnobotánicos, perceptivos e 

didácticos do ámbito. 

10.2.1 Interese Intrínseco Global (IINTG) 

Son criterios que estiman carácteres intrínsecos á vexetación e a paisaxe tales como:  

 Diversidade (DIV) 

 Representatividade (REP) 

 Madurez (MAD) 

 Rexenerabilidade (REX) 

Na seguinte táboa detállase a valoración das diferentes unidades ambientais presentes no ámbito 

segundo o seu Interese Intrínseco. 

 

Nº unidade Nome unidade ambiental DIV REP MAD REX IINTG 

Unidade 1 Tecido urbano continuo 0 0 0 0 0 

Unidade 2 Urbanización agrícola difusa 2 2 4 3 11 

Unidade 3 Zonas agrarias 3 3 6 3 15 

Unidade 7 Eucaliptos e piñeiro 3 5 8 2 18 

Unidade 8 Eucalipto piñeiro e caducifolia 4 4 8 4 20 

Unidade 14 Sistema de ribeira 5 5 10 4 24 
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10.2.2 Interese Funcional Global (INMESG) 

Os criterios de interese funcional avalían a contribución da vexetación á protección, equilibrio e 

estabilidade da zoocenosis, o hábitat e o biótopo no que radica. Na súa virtude, propóñense 5 

parámetros, correspondentes ás funcións xeomorfolóxica, climática, hidrolóxica, edáfica e 

faunística, todos eles estreita e complexamente relacionados. 

 Función Xeomorfolóxica (XEO) 

 Función Climática (CLIM) 

 Función Hidrolóxica (HIDR) 

 Función Edáfica (EDAF) 

 Función Faunística (FAU) 

Na seguinte táboa detállase a valoración das diferentes unidades ambientais presentes no ámbito 

segundo o seu Interese Mesológico Global. 

 

Nº unidade Nome unidade ambiental XEO CLIM HIDR EDAF FAU INMESG 

Unidade 1 Tecido urbano continuo 0 0 0 0 0 0 

Unidade 2 Urbanización agrícola difusa 2 2 2 2 3 11 

Unidade 3 Zonas agrarias 2 2 2 5 4 15 

Unidade 7 Eucaliptos e piñeiro 4 3 3 3 3 16 

Unidade 8 Eucalipto piñeiro e caducifolia 4 3 3 4 4 18 

Unidade 14 Sistema de ribeira 5 3 5 5 5 23 

10.2.3 Interese Natural Global (INNAT) 

A suma dos criterios de Interese Intrínseco Global e o de Interese Funcional Global dá lugar ao 

denominado Interese Natural Global (INNAT) e, polo tanto, pode ser utilizado como un criterio 

de raizame e natureza puramente ambiental. 

O cálculo do Interese Natural Global reflíctese na seguinte táboa. 
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Nº unidade Nome unidade ambiental IINTG INMESG INNAT 

Unidade 1 Tecido urbano continuo 0 0 0 

Unidade 2 Urbanización agrícola difusa 11 11 22 

Unidade 3 Zonas agrarias 15 15 30 

Unidade 7 Eucaliptos e piñeiro 18 16 34 

Unidade 8 Eucalipto piñeiro e caducifolia 20 18 38 

Unidade 14 Sistema de ribeira 24 23 47 

 

10.2.4 Interese Cultural Global (INCULG) 

O Interese Cultural calcúlase tendo en conta catro valores diferentes. 

 Valor Etnobotánico (ETNO): avalía os aspectos etnoculturais (históricos, arqueolóxicos, 

relixiosos, mitolóxicos, simbólicos, medicinais...) das plantas, a vexetación e a paisaxe 

que, se é o caso, poden contribuír a facelas acredoras de conservación. Cabería destacar, 

entre todos eles, os de tipo máis directamente etnográfico: elementos simbólicos -

árbores ou bosques singulares ligados á cultura tradicional-, vestixios, estruturas e 

microtopografías relictuales de prácticas forestais (morfoloxía de fustes e ramaxe; 

muros, lezones, sebes, cabalóns e cárcavas de contención ou de separación de parcelas; 

carboeiras...), agrogandeiras ou preindustriais (ferrerías, muíños, aceas, batáns...) 

configuradoras de paisaxes vexetais peculiares. 

 Valor Percepcional (PER): É un parámetro que trata de valorar a relación perceptiva 

(escénica, estética, mesmo vivencial) do home con respecto á unidade representada. 

 Valor Didáctico (DID): Este criterio trata de verificar o interese pedagóxico da paisaxe 

nos seus aspectos naturais e culturais e na educación e concienciación ambiental da 

poboación en xeral. 

 Valor recreativo (RECRE): Este parámetro valora o interese das unidades ambientais 

para as actividades recreativas. 

O cálculo do Interese Cultural Global reflíctese na seguinte táboa. 
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Nº unidade Nome unidade ambiental ETNO PER DID RECRE INCULG 

Unidade 1 Tecido urbano continuo 0 0 0 0 0 

Unidade 2 Urbanización agrícola difusa 2 2 2 3 9 

Unidade 3 Zonas agrarias 3 4 3 3 13 

Unidade 7 Eucaliptos e piñeiro 2 3 2 4 11 

Unidade 8 Eucalipto piñeiro e caducifolia 2 4 2 4 12 

Unidade 14 Sistema de ribeira 5 5 5 5 20 

10.2.5 Cálculo do Valor Global 

O Valor Global resulta de sumar á puntuación de INNATG a cualificación obtida por INCULG.  

A estimación da valoración global das unidades ambientais realízase a partir da escala da 

seguinte táboa. 

 

Valor Global Rango Código 

Non aplicable 0 0 

Moi baixo 14 a 25 1 

Baixo 26 a 37 2 

Medio 38 a 49 3 

Alto 50 a 61 4 

Moi alto 62 a 70 5 

O interese do Valor Global das unidades do ámbito do S-80-R serían as seguintes. 

Nº unidade Nome unidade ambiental INNAT  INCULG VAGLO VALOR 

Unidade 1 Tecido urbano continuo 0  0 0 Non aplicable 

Unidade 2 Urbanización agrícola difusa 22  9 31 Baixo 

Unidade 3 Zonas agrarias 30  13 43 Medio 

Unidade 7 Eucaliptos e piñeiro 34  11 45 Medio 

Unidade 8 Eucalipto piñeiro e caducifolia 38  12 50 Alto 

Unidade 14 Sistema de ribeira 47  20 67 Moi alto 
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Como se pode apreciar na anterior táboa, existen zonas nas que o valor das unidades é elevado. 

Correspóndense coas unidades ambientais do ámbito nas que existe vexetación arbórea, con 

representación de especies caducifolias e a canle do río. 

O resto do ámbito presenta valores medios e baixos, dada a escasa presenza de elementos que 

acheguen valor ao medio. 

Na seguinte táboa detállanse as superficies que ocupa cada un dos valores globais para as 

unidades ambientais do sector S-80-R Macal. 

 

Valor Global Superficie (m
2
) % 

Non aplicable 21.356,1 10,44 

Moi baixo 0 0 

Baixo 99.286,3 48,56 

Medio 46.436,6 22,71 

Alto 23.824,5 11,65 

Moi alto 13.567,4 6,63 

 

Como se ve nesta táboa, a suma dos valores Alto e Moi Alto representa un 18,28% da superficie 

total do ámbito. Os valores Moi Alto, como se dixo, son os correspondentes aos sistemas de 

ribeira (6,63%). 

No Anexo I Planos achégase o plano da valoración das unidades ambientais para o ámbito S-80-

R Macal. 
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10.3  Impacto territorial do planeamento 

No ESAITP do PXOM de Vigo realizouse unha análise pormenorizada do impacto territorial 

dos ámbitos de actuación previstos no Plan Xeral. 

Neste estudo procédese á caracterización do territorio municipal en canto á capacidade de 

acollida de urbanización das diferentes zonas propostas no plan. 

Os principais parámetros considerados son os correspondentes ao valor ambiental do territorio e 

á aptitude dese territorio para ser urbanizado. 

Tamén se consideraron certas restricións territoriais de partida para o cálculo da capacidade de 

acollida. Trátase das zonas de alto valor ambiental identificadas mediante o establecemento das 

unidades ambientais. Estas zonas de restrición son elementos que obrigarán a un estudo de 

maior detalle das medidas adoptadas para preservar e mellorar as condicións deses espazos.  

No caso do territorio municipal as zonas de restrición son as correspondentes ás seguintes 

unidades ambientais: 

 

Nº unidade Nome unidade ambiental 

Unidade 10 Praias dunas e areais 

Unidade 11 Rochedos costeiros 

Unidade 12 Encoro 

Unidade 13 Zonas húmidas 

Unidade 14 Sistema de ribeira 

 

Como se viu no capítulo anterior, a Unidade 14 Sistemas de Ribeira é a única unidade de alto 

valor ambiental presente no ámbito S-80-R. 

Para o cálculo da capacidade de acollida utilízase unha serie de factores que permiten a 

clasificación do solo en diferentes rangos. 
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Tipo Rango 

Impacto compatible 0.75 - 1 

Impacto moderado 0.50 – 0.74 

Impacto severo 0.25 – 0.49 

Impacto crítico 0 – 0.25 

 

Os factores que se consideraron son os seguintes: 

 Valor ambiental das unidades ambientais 

 Proximidade a zonas construídas 

 Distancia ás vías de comunicación 

 Restricións xeolóxicas a construción 

 Pendente 

Unha vez se calculou a capacidade de acollida do territorio pódese proceder á identificación do 

impacto territorial sobre os solos considerados como urbanizables. 

Na seguinte táboa detállase a capacidade de acollida do sector S-80-R Macal atendendo aos 

rangos de capacidade de acollida (ha). 

 

Restricións MA Moi baixo Baixo Medio Alto Moi alto Non aplicable Total 

16,672 0 0 51,440 121,520 14,288 0 203,920 

8,176 0 0 25,225 59,592 7,006 0 % 

Como se mostra na táboa, o impacto territorial do sector S-80-R, sen a aplicación de medidas 

correctoras, é baixo. Case o 67% do solo do ámbito ten unha capacidade de acollida alta ou moi 

alta, sendo o 25% de capacidade media. Unicamente hai un 8% de superficie de restrición 

ambiental (correspondente co trazado do Barxa). 

A valoración do impacto territorial sobre o sector S-80-R Macal é: COMPATIBLE CON 

RESTRICIÓNS. 
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11. IMPACTO PAISAXÍSTICO DO PLANEAMENTO 

Nas últimas décadas a sociedade decatouse que a capacidade tecnolóxica e a presión 

demográfica se converteron nunha ameaza para numerosos recursos de carácter tanto natural 

coma cultural. Entre eles encóntrase a paisaxe, na súa condición tanto de elemento de calidade 

ambiental coma de valor histórico e cultural, que ademais representa un recurso económico en 

canto a que inflúe na localización e desenvolvemento de determinadas actividades e no prezo do 

solo. 

A paisaxe designa calquera parte do territorio, tal como é percibida polas poboacións, cuxo 

carácter resulta da acción de factores naturais e/ou humanos e das súas interrelacións; a xestión 

das paisaxes comprende as actuacións dirixidas, na perspectiva do desenvolvemento sostible, ao 

mantemento da paisaxe co fin de guiar e harmonizar as transformacións inducidas nel pola 

evolución social, económica e ambiental; a ordenación de paisaxes comprende as actuacións 

que presentan un carácter prospectivo particularmente acentuado e encamiñado á mellora, a 

restauración ou a creación de paisaxes. 

A paisaxe vén determinada en primeiro lugar polo relevo, ao que, moitas veces influído en boa 

medida por aquel, superponse o clima. O clima actúa modelando á súa vez o relevo e 

provocando a formación de solo a partir da rocha nai, e ambos os dous son os factores 

primordiais que determinan a presenza dun tipo ou outro de vexetación, último gran 

compoñente da paisaxe natural. Todos estes elementos naturais condicionan os modos de 

explotación humana, que finalmente configuran a paisaxe real existente en gran parte do 

territorio. 

No apartado de Diagnose Ambiental procedeuse á caracterización dos elementos que configuran 

a paisaxe do ámbito (medio físico, medio biótico e medio social). 

A identificación das unidades de paisaxe é unha ferramenta útil para lograr unha xestión sostible 

do territorio. Con elas obtense un bo coñecemento da área e lógrase dividir o territorio de 

acordo ás súas características biofísicas, co fin de enfocar o desenvolvemento en función destas, 

ademais da posibilidade de restaurar aqueles impactos visuais máis significativos. 

A metodoloxía proposta para levar a cabo a caracterización e valoración da paisaxe baséase na 

delimitación das unidades de paisaxe e dos recursos paisaxísticos. 
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11.1 Unidades paisaxísticas 

Para levar a cabo a caracterización e valoración da paisaxe delimítanse as unidades de paisaxe e 

os recursos paisaxísticos do ámbito de estudo. 

11.1.1 Caracterización das unidades paisaxísticas 

As Unidades Paisaxísticas defínense como a área xeográfica cunha configuración estrutural, 

funcional ou perceptivamente diferenciada, única e singular, que foi adquirindo os carácteres 

que a definen tras un longo período de tempo. Identifícase pola súa coherencia interna e as súas 

diferenzas con respecto a unidades contiguas. 

A caracterización das unidades de paisaxe consiste na descrición formal dos compoñentes e 

propiedades visuais das devanditas unidades. Entendendo por compoñentes da paisaxe os 

aspectos que configuran a unidade e se diferencian a simple vista (xeomorfoloxía, vexetación, 

fauna ou actuacións humanas), e propiedades visuais como as características visuais básicas, é 

dicir, o conxunto de trazos que caracterizan visualmente unha paisaxe ou os seus compoñentes e 

que poden ser utilizados para a súa diferenciación. 

Atendendo á escala de traballo do ámbito, cabe destacar que as unidades paisaxísticas 

identificadas poderían ser incluídas nunha supra-unidade se a metodoloxía se aplicase a un 

ámbito territorial maior. Esta categoría xeral de paisaxe poderíase definir como Asentamentos 

Irregulares o Urbanización Agrícola Difusa. 

Neste estudo de paisaxe do Plan Parcial S-80-R identificouse cinco unidades paisaxísticas. 

UP Unidade Paisaxística 

1 Zonas de transición urbano-rural 

2 Zonas forestais 

3 Infraestruturas de comunicación 

4 Cultivos herbáceos e viñedo 

5 Rede fluvial 

As unidades 1, 3 e 4 corresponderíanse con zonas nas que existe un alto compoñente antrópico. 

As unidades 2 e 5 son as que presentan un maior potencial paisaxístico no ámbito. 
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11.1.2 Fichas descritivas 

Nas seguintes fichas descríbense as características das unidades paisaxísticas que se 

identificaron. 

 

 Unidade 1 Zonas de transición urbano-rural 

Compoñentes 

Xeomorfoloxía 

Presenta un relevo sen grandes desniveis e cunha altura 

sobre o nivel do mar media, atendendo ás cotas 

municipais. 

Vexetación 

Caracterízase por ser unha mestura entre a vexetación 

de orixe natural e a antrópica. Destacan os hortos de 

autoabastecemento, cultivos herbáceos de pequena 

extensión, piñeirais, eucaliptais e manchas de 

caducifolias e especies introducidas. 

Fauna 
Son comúns as especies urbanícolas en íntima relación 

con outras asociadas o medio rural. 

Actuacións 

humanas 

O grao de antropización da unidade é medio. A 

existencia de edificacións non condiciona o observador 

e non ten a sensación de percepción dun medio urbano, 

dado que o fondo escénico ten un forte compoñente 

rural. Trátase dunha unidade moi heteroxénea que 

provoca unha sensación de desorde. A ocupación do 

espazo realízase, principalmente, a través de actuacións 

irregulares, nas que predominan as vivendas 

unifamiliares de baixa altura, cun baixo grao de 

repetición. 

Características 

visuais básicas 

Cor 

Dominancia de tons claros sobre tons escuros, con 

predominancia de tons verdosos e marróns debido aos 

pequenos hortos, os cultivos herbáceos e a vexetación 

arbórea. 

Forma 
Predominan as formas irregulares aumentando a 

complexidade, con baixa verticalidade e repetición. 

Liña 
As liñas horizontais de tipo banda son comúns 

(camiños, estradas...), destacando pola súa alta 

definición e complexidade. 

Textura 

Domina o gran groso das irregularidades superficiais 

(cultivos, terreos...), ten elevada densidade e 

irregularidade espacial. 

Dimensións 

espaciais 

A relación de dimensións pode considerarse rebaixado, 

xa que hai obxectos pequenos, medianos e grandes. 
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Unidade 2 Zonas forestais 

Compoñentes 

Xeomorfoloxía 

Caracterízase pola variedade de pendentes, dependendo 

da zona do ámbito. Na zona norte a pendente non é 

acusada, pero si se encontra unha maior cota. No nordés 

existe unha zona na que a pendente é maior. 

Vexetación 
A vexetación natural componse de especies arbóreas 

(eucalipto, piñeiro e caducifolia), arbustivas e fentos. 

Fauna 

Debido ao carácter antrópico da zona, a diversidade 

faunística non é grande. Comparte as poboacións co 

resto das unidades próximas. 

Actuacións 

humanas 

A presenza e presión humana son altas. 

Características 

visuais básicas 

Cor 
Predominancia de tons verdes, marróns e ocres, con 

estacionalidade acusada dependendo das especies. 

Forma Predominio de formas horizontais simples e curvilíneas. 

Liña A liña dominante e a curva. 

Textura Textura grande debido á variedade cromática. 

Dimensións 

espaciais 

Relación de dimensións graduada debido ao tamaño 

diferente dos espécimes. Non hai elementos dominantes 

na escena. 

 

  



 
PLAN PARCIAL S-80 R-MACAL  

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL (ESAITP) 
 

 

Davila, Hernández e Urbes UTE                                  Plan Parcial do Sector S-80-R Macal   -  Páxina 67 

Unidade 3 Infraestruturas de comunicación 

Compoñentes 

Xeomorfoloxía 

Son as redes de comunicación do ámbito, neste caso 

trátase do viario Clara Campoamor. Presenta una 

superficie plana e a pendente aumenta cara ao norte do 

ámbito. 

Vexetación 
A vexetación é inexistente, aínda que si se percibe 

vexetación de zonas lindantes. 

Fauna 
A fauna é nula, a excepción de individuos que 

sobrevoan ou cruzan a unidade. 

Actuacións 

humanas 

O grao de antropización nesta unidade é absoluto, tendo 

influencia directa sobre outras unidades. 

Características 

visuais básicas 

Cor 

A dominancia de tons negros e grises é total, 

presentando a característica de brillar dependendo da 

incidencia da luz e a posición do espectador. 

Forma 

A perspectiva provoca a sensación de formas 

fusiformes, sendo baixa a verticalidade e alta a 

repetición. 

Liña 

A característica principal da unidade é a linealidade 

horizontal de tipo banda. Destaca por unha elevada 

definición e complexidade. O resto das unidades son as 

que achegan diferenzas a esta (edificios, vexetación, 

etc). 

Textura Moi pouco contraste e gran fino. 

Dimensións 

espaciais 

A relación de dimensións é nula. 
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Unidade 4 Cultivos herbáceos e viñedo 

Compoñentes 

Xeomorfoloxía 

Ocupa principalmente a zona sur do ámbito, ao oeste do 

viario dá universidade. É unha zona chaira con 

pendente nula. 

Vexetación 
A vexetación natural foi substituída polos cultivos 

herbáceos, viñedos e froiteiros. 

Fauna 

Fauna escasa, dominando as especies con carácter 

urbano como pequenos roedores ou aves de pequeno 

porte. 

Actuacións 

humanas 

A intervención humana é total, tanto a nivel de 

parcelación coma de explotación. 

Características 

visuais básicas 

Cor 
A gama de tons varía en función das estacións, dende 

tons verdosos a amarelos ou marróns. 

Forma 
A forma que predomina é a poligonal debido á 

parcelación dos terreos. 

Liña Inexistencia de liñas verticais e predominio de liñas 

horizontais tipo banda (camiños). 

Textura 
Textura de gran medio con alta densidade e 

regularidade. 

Dimensións 

espaciais 

A relación de dimensións é media dado que non existen 

grandes diferenzas de tamaño. 
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Unidade 5 Rede fluvial 

Compoñentes 

Xeomorfoloxía 

O río Barxa discorre en sentido norte, atravesando o 

ámbito e paralelo ao viario da universidade. A pendente 

é reducida en todo o ámbito e encóntrase canalizado en 

gran parte. Non recibe achegas de regueiros tributarios. 

Vexetación 

A vexetación de galería redúcese a pequenos tramos do 

polígono norte, nos cales se conservou pola menor 

presión humana. Predominan os ameneiros e as acacias. 

Fauna 

A fauna, como no resto do ámbito é escasa, con 

predominio das especies urbanícolas. É posible 

encontrar anfibios, réptiles, roedores, aves e variedade 

de invertebrados. 

Actuacións 

humanas 

O río Barxa foi canalizado artificialmente en gran parte 

dentro do ámbito para poder construír o viario da 

universidade. É un elemento con alto compoñente de 

intervención humana. 

Características 

visuais básicas 

Cor 
Predominio dos tons verdosos e azulados na canle, e 

verdosos e marróns nas ribeiras. 

Forma 
Formas fusiformes horizontais e curvilíneas de 

complexidade media. 

Liña Liñas de alta definición horizontal e presenza de liñas 

verticais da vexetación de altura. 

Textura Textura de gran fino e sen contraste. 

Dimensións 

espaciais 

Relación de dimensións nula debido á similitude de 

tamaños. 
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11.1.3 Caracterización dos recursos paisaxísticos 

Para proceder á interpretación da paisaxe como recurso é preciso facelo nun sentido amplo, 

tendo en conta todos os elementos singulares que se encontran nas unidades paisaxísticas e que 

actuarán como recursos que influirán no valor e a calidade da unidade. 

11.1.3.1 Recursos Paisaxísticos Culturais 

A caracterización dos recursos paisaxísticos inclúe elementos de interese cultural e patrimonial, 

así como elementos ou espazos apreciados pola sociedade local como fitos na evolución 

histórica.  

No ámbito non existen elementos que potencien de forma global a paisaxe, non obstante si é 

posible encontrar elementos que o melloran de forma puntual, como poden ser os elementos 

pertencentes ao catálogo municipal (hórreos e muíños). 

11.1.3.2 Recursos Paisaxísticos Ambientais 

As áreas ou elementos que conforman unha paisaxe determinada, derivada tanto da súa 

configuración natural como da acción do home, constitúense como importantes recursos 

paisaxísticos. 

No caso do sector S-80-R Macal destaca a presenza do río Barxa como elemento potenciador da 

paisaxe. Como se comentou, trátase dun recurso que sufriu grandes alteracións nos últimos 

anos, pero que aínda conserva zonas nas que o valor paisaxístico é elevado. 

A calidade potencial da canle do Barxa vese diminuída polo estado de abandono das ribeiras e a 

existencia de numerosos elementos de orixe humana (canalizacións e pontes). 

En canto á vexetación, é escasa a superficie que goza dun alto grao de valor paisaxístico. A 

cobertura de especies con certo valor foron relegadas a pequenas manchas, dominando no sector 

as especies introducidas. 

11.1.3.3 Recursos Paisaxísticos Visuais 

Son múltiples os elementos que empobrecen a paisaxe, destaca o crecemento desordenado e a 

mala interconexión entre áreas, así como o retroceso da cobertura de especies arbóreas. 
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11.1.3.4 Elementos singulares da paisaxe 

UP1 Zonas de transición urbano-rural 

 

Non hai elementos potenciadores da paisaxe, pero non obstante si existen elementos 

empobrecedores, como é o desenvolvemento edificatorio desordenado, o feísmo 

paisaxístico, retroceso de vexetación, parcelas en abandono progresivo, ... 

UP2 Zonas forestais 

 

Esta unidade paisaxística constitúe un referente de calidade paisaxística dentro do 

ámbito. As masas arbóreas elevan a calidade xeral do ámbito. Dentro deste grupo habería 

que incluír as zonas verdes. O aspecto negativo reside na falta de coidado destas zonas 

por abandono dos labores forestais tradicionais e a proliferación de especies invasoras.  

UP3 Infraestruturas de comunicación 

 

Non existen elementos potenciadores da paisaxe. A falta de conservación das zonas 

lindantes con outras unidades (vexetación invasora, elementos en mal estado...) inflúen 

negativamente na calidade paisaxística. 

UP4 Cultivos herbáceos e viñedo 

 

Achegan visibilidade ao ámbito e as tonalidades destas superficies xogan un papel 

importante na calidade da paisaxe. Como elementos negativos encóntranse os peches 

perimetrais das parcelas, as torres da rede eléctrica, edificacións dispersas, así como 

outros elementos característicos da unidade. 

UP5 Rede fluvial 

 

A calidade potencial da unidade vese minguada polo estado das ribeiras, a proliferación 

de especies vexetais alóctonas, a proximidade de viarios, a presenza de asentamentos 

humanos carentes de condicións hixiénico-sanitarios, ... 

11.2 Análise perceptual da paisaxe 

Neste punto preténdese recrear un percorrido polo ámbito, describindo a grandes trazos a 

percepción subxectiva que ten o espectador que circula de norte a sur pola Avda. da 

Universidade. 

Antes de entrar no ámbito a primeira sensación que se ten é a de amplitude do viario polo que se 

circula. Trátase dunha vía de alta capacidade deseñada nunha orixe para dar servizo aos usuarios 

da universidade. 

Tras pasar baixo a ponte da rúa Macal éntrase no ámbito do S-80-R. É un tramo no que a 

percepción da paisaxe se ve reducida pola propia topografía e a existencia dun alto muro de 

contención ao leste da avenida. 
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A partir deste punto a cota descende suavemente ata a zona sur do sector. Unha vez superado o 

embude visual comeza un espazo no que a vexetación predomina sobre o resto dos elementos da 

paisaxe. Ao oeste encóntrase o outeiro de Macal que aínda conserva algún exemplar arbóreo de 

certa entidade, ao leste o espectador encóntrase cunhas parcelas dedicadas ao cultivo, dentro  do 

ámbito, e como pano de fondo unha zona boscosa xa fóra do mesmo. A liña divisoria destas 

dúas unidades é o río Macal. 

Continuando o descenso pola avenida, despois de superar o lugar de Barallas, éntrase nun 

espazo no que existe un asentamento de infravivendas que provoca un notable deterioración da 

calidade da paisaxe. 

Ao leste do viario encóntrase unha ampla zona arborada que dá paso ás parcelas nas que xa se 

fai notoria a intervención humana. A zona oeste do viario translócese a través dunha pequena 

franxa arborada, que deixa ver as parcelas dedicadas en boa medida ao cultivo e as vivendas do 

exterior do ámbito. 

Ata chegar á rotonda da rúa Ramiro Pascual a paisaxe unifícase e dá como resultado unha 

armazón de vivendas unifamiliares, naves industriais e edificios de servizos. 

A rotonda caracterízase por ter no seu lado leste unha nave industrial de grandes dimensións e 

no oeste outra nave na que, entre outras, existe unha instalación dedicada ao servizo de 

carburantes. As dúas naves encóntranse fóra do ámbito, pero inflúen directamente na percepción 

visual de todo o ámbito. Como cabe esperar este impacto visual é de carácter negativo.  

Ao outro lado do viario, fronte á nave da gasolineira, o espazo ábrese e permite a visualización 

dunhas amplas parcelas cun fondo de escenario composto por vivendas unifamiliares e illas de 

vexetación de variado porte. 

Dende esta zona ata o límite sur do sector a paisaxe repítese, a ambos os dous lados do viario 

percíbense parcelas dedicadas ao cultivo e retallos de vexetación arbórea. 

Saíndo do ámbito polo sur, o espectador encóntrase cos terreos nos que proximamente 

comezarán os labores de construción do novo hospital. 
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11.3 Análise visual da paisaxe. Concas visuais 

A interacción do ser humano co ámbito natural que o rodea provoca alteracións neste, que en 

moitos casos teñen consecuencias positivas dende o punto de vista económico e social, pero que 

poden ter un efecto negativo sobre o medio. Neste sentido, o desenvolvemento dunha 

determinada zona provoca unha variación na paisaxe que, nalgúns casos, pode ser considerada 

negativa ou positiva dende o punto de vista ambiental, e que debe ser analizada.  

O algoritmo para o cálculo dunha conca visual a partir dun modelo DEM (Dixital Elevation 

Model) da zona é moi sinxelo. Consiste en trazar unha liña recta dende o observador ata o 

obxectivo e comparar a altura da devandita recta coa das celas do modelo de elevacións cuxa 

proxección sobre un plano horizontal é intersecada pola proxección da recta sobre o devandito 

plano. Se algunha das elevacións das celas é maior que a obtida a partir do modelo, o obxectivo 

non é visible dende o observador, mentres que se as elevacións do modelo nunca son maiores 

que as da recta, o obxectivo é visible. 

O resultado deste proceso, considerando un punto de vista determinado a unha altura 

predefinida e como obxectivo todas as celas do modelo de elevacións a unha distancia menor ou 

igual á máxima fixada, é un malla regular de celas exactamente igual á do DEM de partida na 

que se substituíron os valores das elevacións por ceros e uns, sendo o valor cero o 

correspondente ás celas non visibles e un ás visibles. 

Desta forma pódense determinar, nun período de tempo reducido (dependendo do tamaño e 

resolución do DEM, xerado a través dunha cartografía de detalle da zona de estudo), todas as 

zonas que son visibles dende un ou varios puntos de vista. 

As zonas visibles dende a área de estudo así calculadas coinciden substancialmente coas zonas 

dende as que é visible esta, que son realmente as que interesan. 

11.3.1 Puntos de observación 

Unha das metodoloxías de análise do aspecto visual da paisaxe é dende o punto de vista do 

observador. Consiste na selección de determinados puntos de observación dende os que, 

potencialmente, é visible o ámbito de actuación. 
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11.3.1.1 Criterios de selección e de valoración 

Os puntos de observación dende os que se realizará o proceso foron seleccionados seguindo os 

seguintes criterios: 

 Zonas elevadas do territorio 

 Zonas de concorrencia de espectadores e/ou transitados 

 Distancia ata o ámbito 

11.3.1.2 Puntos de observación seleccionados 

Punto Situación Tipo 

PO1 Monte Alba Estático 

PO2 Monte da Mina Estático 

PO3 Cuarto Hospital Estático 

PO4 Parque Tecnolóxico de Valadares Estático 

PO5 Segundo Cinto (VG-20) Dinámico 

PO6 Avda. de Castrelos Dinámico 
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Fig.9. Situación dos Puntos de Observación 

11.3.1.3 Valoración dos puntos de observación 

Unha vez establecidos os puntos de observación procédese á súa clasificación diferenciándoos 

entre principais e secundarios. Para iso téñense en conta os seguintes criterios: 

 Número de observadores potenciais (3: alto; 2: medio; 1: baixo). 

 Duración da vista (3: alto; 2: medio; 1: baixo). 

 Distancia do punto de observación (alta: 1 -entre 1500 e 3000 metros-; media: 2 -entre 

1500 e 500 metros-; baixa: 3 -menos de 500 metros-). 

Para o cálculo do valor ponderado aplícase a seguinte fórmula: 

ó
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Para resultados maiores que 2 se obteñen puntos de observación primarios. Se o resultado é 

menor ou igual que 2 o punto de observación será secundario. 

Na seguinte táboa se detalla a valoración dos diferentes puntos de observación.  

 

Punto de 

observación 

Nº de 

observadores 
Distancia Duración 

Valor 

ponderado 
Clasificación 

Monte Alba 2 1 3 1,6 Secundario 

Monte da Mina 1 2 2 1,6 Secundario 

Cuarto Hospital 3 3 2 2,8 Primario 

P. Tecnolóxico 2 1 2 1,5 Secundario 

VG-20 2 2 1 1,8 Secundario 

Avda. Castrelos 2 3 2 2,5 Primario 

Para a análise das concas visuais e intervisibilidade a partir dos puntos de observación supúxose 

unha paisaxe libre de elementos antrópicos, de maneira que se poida establecer o potencial 

paisaxístico natural do ámbito. 

Nas imaxes que mostran as concas visuais dende cada punto de observación incluíuse o punto 

de vista (triángulo vermello con punto negro ou liña vermella descontinua), as zonas ocultas 

(sen trama), as zonas de intervisibilidade (en verde) e a superficie do ámbito (azul).  
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PO1: MONTE ALBA  

Situación: O punto de observación situouse nas proximidades da ermida do cumio do monte 

Alba. Dende este miradoiro natural tense unha ampla panorámica do municipio de Vigo. A 

altura do punto de observación é de aproximadamente 490 m sobre o nivel do mar.  

Clasificación: Considérase un punto de observación Secundario, xa que a distancia á que se 

encontra do ámbito é elevada (2,4 km en liña recta). 

 

Intervisibilidade: É unha conca ampla, debido á altura do punto de observación. Tense unha 

visión ampla do territorio, o ámbito é visible a excepción dunha zona do norte deste. 
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PO2: MONTE DA MINA  

Situación: Este punto de observación localízase nas proximidades da urbanización A Galindra e 

o campo de fútbol do outeiro do Monte dá Mina. Dende esta zona tense unha visión cara ao sur 

do municipio. 

Clasificación: O número de observadores é reducido e tanto a distancia como a duración é 

media, por iso trátase dun punto Secundario. 

 

Intervisibilidade: A altura do punto de observación provoca unha conca visual aberta, con 

múltiples vistas (algunha delas pechadas). A zona visible do ámbito abrangue principalmente o 

trazado do viario da universidade. 
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PO3: CUARTO HOSPITAL  

Situación: O punto de observación situouse nunha zona na que se está a construír o Cuarto 

Hospital de Vigo. Son terreos do sector veciño do ámbito S-80-R, trátase do sector de Sistemas 

Xerais S-66-D. 

Clasificación: Na actualidade o número de observadores é moi baixo, pero considerouse como 

punto de observación polo elevado número de observadores que terá unha vez entre en 

funcionamento, sendo a duración media. A distancia tamén xoga un papel importante, xa que é 

baixa. Por estes factores considérase que este punto de observación é Primario.  

 

Intervisibilidade: A reducida pendente da zona condiciona a visibilidade dende este punto. 

Trátase dunha conca reducida con vistas pechadas. A visibilidade sobre o ámbito en moi baixa. 
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PO4: PARQUE TECNOLÓXICO DE VALADARES  

Situación: o novo parque Tecnolóxico encóntrase na parroquia de Valadares, a unha distancia 

en liña recta do ámbito de pouco máis dun quilómetro. O punto de observación situouse no 

acceso ao polígono a través do viario de acceso á universidade, por ser unha zona transitada e 

cunha boa perspectiva sobre o val do Barxa. A distancia neste punto ata o ámbito é de 1,7 km 

(aprox.). 

Clasificación: Neste caso, dada a distancia obtense un punto de observación Secundario. 

 

Intervisibilidade: A visibilidade sobre o ámbito é nula debido á topografía. 
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PO5: VG-20  

Situación: O viario VG-20 enlaza o porto de Bouzas coa N-120 (en Puxeiros) e ademais 

comunica a cidade de Vigo co Val Miñor. Tomouse esta vía como punto de observación 

dinámico dada a súa proximidade ao ámbito e a carga de tráfico que soporta diariamente. 

Clasificación: Tanto o número de observadores como a distancia son medias, e a duración baixa, 

obtense un punto de observación Secundario. 

 

Intervisibilidade: A topografía determina a existencia de amplas zonas de sombra sobre o 

ámbito. 
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PO6: AVDA. DE CASTRELOS  

Situación: A Avda. de Castrelos discorre de norte a sur paralela ao ámbito e á estrada Clara 

Campoamor. É a antiga vía de comunicación do centro da cidade con Vincios. 

Clasificación: Dada a proximidade, o número de observadores e a duración, converten este 

viario nun punto de observación Primario. 

 

Intervisibilidade: A exclusión dos elementos antrópicos no cálculo da conca visual provocou a 

aparición dunha zona de visibilidade ficticia. En realidade, os numerosos edificios existentes 

entre este viario e o ámbito actúan como pantalla visual, aumentando considerablemente a zona 

de sombra. 

  



 
PLAN PARCIAL S-80 R-MACAL  

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL (ESAITP) 
 

 

Davila, Hernández e Urbes UTE                                  Plan Parcial do Sector S-80-R Macal   -  Páxina 83 

Tras a clasificación dos puntos de observación en principais e secundarios e o cálculo das 

concas visuais, procédese á clasificación das zonas visibles: 

 Zonas de visibilidade máxima: perceptibles dende algún punto de observación primario.  

 Zonas de visibilidade media: perceptibles dende máis da metade dos puntos de 

observación secundarios. 

 Zonas de visibilidade baixa: perceptibles dende menos da metade dos puntos de 

observación secundarios. 

 Zonas non visibles ou zonas de sombra (visibilidade nula). 

 

Fig. 10. Visibilidade agregada 

Como se pode observar na imaxe da visibilidade agregada, o polígono sur do ámbito está 

incluído completamente nunha zona de visibilidade máxima. Isto débese á intervisibilidade 
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dende o punto de observación da Avda. de Castrelos, considerado como un punto principal. Hai 

que considerar o feito mencionado con anterioridade, referido á existencia dunha pantalla visual 

creada polas edificacións que hai entre o viario e o ámbito. 

O polígono norte presenta alternancia de zonas de visibilidade máxima, visibilidade baixa e de 

sombra. 

11.3.1.4 Sistema Xeral Viario Especial 

O PXOM de Vigo establece unhas normas específicas para o complexo viario denominado 

Sistema Xeral Viario Especial (SVE). Este inclúe a Ronda de Vigo, o acceso ao aeroporto e a 

Vía Parque da Universidade. 

Un tema significativo en relación co sector de desenvolvemento S-80-R é a futura conexión coa 

Ronda de Vigo. Esta nova infraestrutura terá un enlace co viario de Clara Campoamor no 

polígono norte do ámbito. 

A Ronda de Vigo é o sistema que está definido polo eixo viario continuo dende  Buenos Aires e 

o Enlace de Balsa, na VG-20. Este viario contará con unha sección transversal tipo de trinta 

metros. 

Dende o punto de vista do impacto visual, o SVE supoñerá un importante punto de vista sobre o 

ámbito. Por iso realizouse unha valoración visual exclusiva para este elemento. 

O plan de desenvolvemento considera esta previsión, polo que se estableceron as 

correspondentes adaptacións. 
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Fig. 11. Ronda de Vigo y sector S-80-R 

O viario Sistema Vía Parque da Universidade (Clara Campoamor) divide o ámbito en dous, 

lonxitudinalmente. É un viario de alta capacidade construído para conectar o núcleo urbano 

(cemiterio de Pereiró) co Campus Universitario. 

 

Punto Situación Tipo 

PO7 Sistema Ronda de Vigo Dinámico 

PO8 Sistema Parque da Universidade  Dinámico 

 

 

Punto de 

observación 

Nº de 

observadores 
Distancia Duración 

Valor 

ponderado 
Clasificación 

Ronda de Vigo 2 3 1 2,3 Primario 

Sistema Parque 2 3 1 2,3 Primario 
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PO7: Sistema Ronda de Vigo  

Situación: A Ronda de Vigo confluirá co ámbito no polígono norte. Trátase dun viario de alta 

capacidade que se consolidará como o eixe periurbano da cidade e articulador do tráfico de 

acceso a Vigo. 

Clasificación: Considérase un punto de observación Primario, xa que a distancia á que se 

encontra do ámbito é baixa. 

 

Intervisibilidade: A visibilidade sobre o ámbito é reducida debido á topografía da zona.  
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PO8: Sistema de Vía Parque da Universidade  

Situación: Viario que percorre o ámbito de norte a sur, dividíndoo lonxitudinalmente. Une o 

núcleo urbano, dende o cemiterio de Pereiró, co campus universitario.  

Clasificación: Considérase un punto de observación Primario, xa que a distancia á que se 

encontra do ámbito é nula. 

 

Intervisibilidade: A intervisibilidade é total, dado que o viario percorre o interior do ámbito.  
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11.4 Valoración da paisaxe 

A valoración da paisaxe permite a discriminación territorial polo seu valor natural de 

conservación. Este valor susténtase sobre os valores paisaxísticos que se asocian á calidade 

visual e fraxilidade da paisaxe.  

Cando se procede a análise da paisaxe, os valores de calidade visual e fraxilidade de paisaxe son 

os que predominan, sendo o eixe sobre o que xiran o resto dos parámetros con incidencia visual 

na paisaxe. 

A calidade visual da paisaxe é o grao de excelencia deste, o seu mérito para non ser alterado ou 

destruído ou, doutro xeito, o seu mérito para que a súa esencia, a súa estrutura actual, se 

conserve (Ramos, 1987). É unha calidade subxectiva que se ve afectada por consideracións do 

observador. 

A fraxilidade intenta ponderar a susceptibilidade da paisaxe ao cambio que experimenta cando 

se realiza unha actividade sobre el e intenta medir o grao de deterioración que sufriría ante 

determinadas actuacións, estando ligada ao tipo e magnitude das actividades. 

11.4.1.1 Calidade e fraxilidade da paisaxe 

O método seguido para a valoración da calidade da paisaxe do ámbito (Rueda, 1994) consiste na 

desagregación da paisaxe (visual) nos parámetros perceptuais simples. É un modelo matemático 

que pretende conseguir a eliminación do maior grao de subxectividade na valoración. 

Os parámetros perceptuais analízanse para identificar as súas características e asígnanselles uns 

valores utilizando unha escala de cinco niveis (calidade e fraxilidade). 

 

PARÁMETROS  CA FR 

Relevo 

Chairas 1 1 

Abas suaves 2 2 

Relevo moderado 3 3 

Montes moderados 4 4 

Barrancos e noiros 5 5 

Vexetación e usos do solo 
Pasteiro-matogueira 1 1 

Cultivos secaño y matogueira 2 2 
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PARÁMETROS  CA FR 

Parques e xardíns públicos 3 3 

Hortas e froiteiros, ribeiras 4 5 

Barrancos e noiros 5 2 

Actuacións 

Zonas industriais, canteiras e vertedeiros 1 1 

Zonas urbanas e urbanizacións 2 2 

Zona de transición urbano-rural 3 3 

Zona de pequenos núcleos rurais 4 4 

Zonas de escasa o nula edificación 5 5 

Antropización 

Antropización alta 1 1 

Antropización media 1 1 

Antropización baixa 3 3 

Zona natural 4 4 

Accesibilidade 

Sen vías de acceso  1 

Accesibilidade case nula  2 

Accesibilidade baixa  3 

Accesibilidade alta  4 

Diferenza de cota 

0 a 25 metros 1 1 

25 a 75 metros 2 2 

75 a 150 metros 3 3 

150 a 300 metros 4 4 

Mais de 300 metros 5 5 

Presenza de auga 

Sen auga 1 1 

Mares ou océanos 5 2 

Ríos 3 3 

Lagoas ou zonas asolagadas 5 5 

Incidencia visual 

Relevo negativo (vales ou cavorcos) 1 1 

Relevo neutro (chairas ou mesetas) 3 3 

Relevo positivo (resaltes ou outeiros) 5 5 

Contaminación 

Moita contaminación 1 1 

Contaminación no significativa 2 2 

Baixa ou libre de contaminación 4 4 

No estudo da paisaxe cada un dos parámetros considerados conta cun peso diferente, en función 

da importancia deste. Na seguinte táboa establécense os pesos relativos de cada parámetro.  
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  Peso 

PARÁMETROS  Calidade Fraxilidade 

Relevo  3 3 

Vexetación e usos do solo  3 2 

Actuacións  2 1 

Antropización  3 2 

Accesibilidade   1 

Diferenza de cota  1 1 

Presenza de auga  3 3 

Incidencia visual  2 1 

Contaminación  3 2 

 

Os valores que se asignaron a cada unha das unidades paisaxísticas identificadas no ámbito 

foron os seguintes: 
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Relevo Cota Vexetación Presenza 

auga 

Actuacións Incidencia 

visual 

Antropización Contaminación Accesibilidade 

Unidade  Ca Fr Ca Fr Ca Fr Ca Fr Ca Fr Ca Fr Ca Fr Ca Fr Fr 

Zonas de transición 

urbano-rural 
1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 2 2 4 

Zonas forestais 2 2 2 2 3 3 1 1 4 4 5 5 1 1 4 4 2 

Infraestruturas de 

comunicación 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 4 

Cultivos herbáceos e 

viñedo 
1 1 1 1 2 2 1 1 4 4 3 3 1 1 2 2 3 

Rede fluvial 1 1 1 1 4 5 3 3 4 4 3 3 1 1 2 2 3 
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Mediante a aplicación dos seguintes algoritmos obtense a calidade e fraxilidade ponderada. 

          
∑    

∑      
 ;               

∑            

∑      
 ; 

Onde: 

Ca y Fr: valores de calidade e fraxilidade da táboa anterior 

Peso: peso asignado a cada un dos parámetros 

Tras o cálculo da calidade e a fraxilidade ponderadas, a calidade total obtense a partir da 

seguinte ecuación: 

                            
            

 
 

Cada unha das unidades paisaxísticas obteñen un valor para a calidade e  fraxilidade ponderadas 

e a calidade total. 

Esta metodoloxía de valoración das unidades paisaxísticas ten unha amplitude de valores que 

vai dende 2,33 ata 10,84; por iso engádese unha columna á seguinte táboa na que se axustan os 

valores a unha escala 0-10. 

 

Unidade  Calidade Fraxilidade Calidade total 
Calidade total 

(escala 0-10) 

Zonas de transición urbano-rural 1,55 1,56 3,62 3,34 

Zonas forestais 2,65 2,38 6,09 5,62 

Infraestruturas de comunicación 1,45 1,50 3,40 3,14 

Cultivos herbáceos e viñedo 1,80 1,69 4,16 3,84 

Rede fluvial 2,40 2,44 5,61 5,18 

 

Esta valoración cuantitativa correspóndese cunha escala cualitativa que permite a clasificación 

da calidade paisaxística. 
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Escala cualitativa da calidade da paisaxe  Unidade  

0 a 2 Moi baixa   

2 a 4 Baixa 

Infraestruturas de comunicación 3,14 

Zonas de transición urbano-rural 3,34 

Cultivos herbáceos e viñedo 3,84 

4 a 5 Media   

5 a 6 Alta 
Rede fluvial 5,18 

Zonas forestais 5,62 

6 a 8 Moi alta   

8 a 10 Sobresaínte   

 

Dos valores obtidos dedúcese que no ámbito non existen zonas nas que a calidade da paisaxe 

sexa elevada. Unicamente as masas forestais e a rede fluvial representan unha Calidade Alta 

dentro do ámbito. Hai que considerar que a metodoloxía utilizada é especialmente sensible á 

presenza de masas de auga e ao grao de intervención humano no ambiente. 

No caso do S-80-R Macal dáse a circunstancia de existir unha unidade fluvial, pero hai que 

considerar que o grao de antropización deste compoñente é moi elevado (canalización, 

proximidade aos viarios, industria...). Por iso, nesta escala de calidade, recibe unha menor 

valoración que as masas forestais, xa que estas últimas conservan mellor o seu status orixinal. 

Como era de esperar, as unidades nas que a intervención humana exerceu unha maior presión 

obteñen valoracións Baixas. 

 

 

12. IDENTIFICACIÓN DOS IMPACTOS DO DESENVOLVEMENTO 

Neste apartado identifícanse as accións que son inherentes a un proceso de desenvolvemento 

urbanístico e que son susceptibles de causar impactos sobre os factores do medio 

potencialmente afectados.  

As accións que causarán impactos sobre os elementos existentes están relacionadas con: 

 Modificación do uso do  solo 
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 Emisión de contaminantes 

 Xeración de residuos 

 Sobreexplotación de recursos 

 Modificacións da paisaxe 

 Repercusións sobre as infraestruturas 

 Modificacións do entorno socio-económico 

No caso concreto do Sector S-80-R MACAL hanse de considerar as accións que se producen na 

fase de construción e na fase de asentamento da poboación (porque se trata dun polígono de 

tipoloxía residencial). 

Na fase da construción as accións que incidan no medio ambiente serán: 

 Rozamentos e desmontes 

 Obra de enxeñería (barreiras e valados, dragados, desmontes e recheos, escavacións) 

 Alteracións da hidroloxía e a drenaxe 

 Infraestruturas (auga, electricidade, comunicacións) 

 Accesos e viarios 

 Creación de zonas verdes 

 Construción  de edificios 

 Produción de ruído e vibracións 

 Emisións de gases e po  

 Residuos 

 Tráfico de vehículos 

Na fase de asentamento: 

 Investimentos 

 Tráfico de vehículos 

 Xeración de residuos 

 Consumo de enerxía 

 Accións socioeconómicas (aumento poboacional, mantemento)  
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 Accións inducidas (aparición de uso comercial, dotacións, incremento do valor do solo) 

Estas accións son inherentes a calquera desenvolvemento urbanístico que leva aparellada a 

necesidade de execución de obras, son polo tanto accións inevitables e respecto das cales haberá 

que adoptar as medidas precisas para minimizar as consecuencias. 

12.1 Impactos previsibles e magnitude dos mesmos derivados da solución proposta 

O desenvolvemento do Sector S-80-R Macal, ademais de xerar as accións descritas no punto 

anterior, provocarán unha serie de impactos sobre os elementos caracterizadores do ámbito. As 

actuacións a realizar derivadas da solución de ordenación proposta inciden sobre cada elemento 

definido, e o impacto que representan téntanse reflectir dun modo sistemático na seguinte táboa. 

Unha vez definidos os impactos previsibles polas actuacións a desenvolver, cabe avaliar a 

magnitude dos mesmos (significativos ou non significativos) co fin de determinar finalmente se 

o desenvolvemento do Sector S-80-R Macal ten unha repercusión global positiva ou negativa. 
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ELEMENTO ACTUACIÓN IMPACTO 
AVALIACIÓN DO 

IMPACTO 

SOLO 

 Cambio de clasificación. 

 Cambio na intensidade do uso residencial. 

 Posibilidade de incorporación de novos usos 

(comercial). 

 Alteración do uso existente. 

 O tratarse dun desenvolvemento que linda con 

zonas urbanas supón a compacticidade do 

entramado urbano. 

 Esgotamento de solo como recurso non renovable, 

non obstante a consolidación que supón a trama 

urbana fomenta a diminución do consumo do solo 

que supoñen os asentamentos diseminados. 

IMPACTO 

SIGNIFICATIVO  E 

COMPATIBLE coa 

sostibilidade ó tratarse 

dun solo lindante na súa 

maior parte con solo 

urbano. 

INFRAESTRUCTURAS 

E CONSTRUCIÓNS 

EXISTENTES 

 Mellora das vías de comunicación. 

 Supresión de viarios existentes e creación de 

vías de servizo para comunicar as futuras 

residencias co viario da Universidade. 

 Densificación das construcións destinadas a 

vivenda. 

 Creación de sendas peonís e carril bici. 

 Creación dun parque lineal en torno ó viario da 

universidade. 

 Reserva de zonas para equipamentos. 

 Mellora das redes de abastecemento. 

 Soterramento das liñas de alta tensión que 

discorren polo ámbito. 

 É posible que algunha das edificación existentes 

non sexa compatible coa nova ordenación e será 

necesario derribala. 

 Mellora das comunicación coa metrópole e dos 

servizos proporcionados ós novos residentes no 

ámbito. 

 Aumento das residencias e dos veciños no lugar. 

 A creación de vías de comunicación de transporte 

non motorizado tenta fomentar uso dos transportes 

limpos. 

 O tratarse dun desenvolvemento próximo a zonas 

urbanas suporá unha continuidade na propia trama. 

 

IMPACTO 

SIGNIFICATIVO E 

POSITIVO 

CLIMATOLOXÍA 
As actuacións previstas non se considera que inflúan nestes dous elementos 

IMPACTO NON 

SIGNIFICATIVO XEOLOXÍA 

EDAFOLOXÍA 

 A actuación construtiva implica a desaparición 

dos usos do solo agrícolas  

 Creación de espazos verdes. 

 Perda dos horizontes superficiais do solo, con 

perda das calidades orgánicas do mesmo. 

 Nas zonas verdes se producirá el efecto contrario, 

afianzamento do solo orgánico. 

IMPACTO 

SIGNIFICATIVO 
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ELEMENTO ACTUACIÓN IMPACTO 
AVALIACIÓN DO 

IMPACTO 

XEOMORFOLOXÍA 
 Realización de movementos de terra para 

adecuar o terreo ás labores pertinentes. 

 Suporá un cambio no relevo da zona, pero non moi 

acusado debido a propia limitación orográfica do 

val do río Barxa que é un factor determinante na 

configuración espacial da proposta. 

 

IMPACTO 

MODERADO, porque o 

propio relevo da zona 

determina cales son as 

zonas aptas para situar as 

novas construcións. 

HIDROLOXÍA 

 Rehabilitación do entorno da canle do Río 

Barxa. 

 Creación de zona verde asociada o río e 

rehabilitación dos elementos etnográficos 

existentes. 

 Alteración da canle do río. 

 Creación dun parque fluvial. 

 

 A creación dunha gran zona verde vinculada ó río 

suporá un espazo de ocio de calidade para os 

residentes e veciños da zona. 

 Posta en valor do patrimonio etnográfico asociado 

ó río. 

 Garantirase o abastecemento de auga a poboación. 

 Durante as obras de urbanización existe risco de 

contaminación das augas. 

 Rexeneración ambiental do sistema fluvial, con 

efectos colaterais na flora, na fauna e na paisaxe. 

 Modificación do curso do río. 

IMPACTO 

SIGNIFICATIVO 

POSITIVO E 

NEGATIVO. 
 Negativo  en canto a 

posibilidade 

contaminación das 

augas durante o 

proceso de 

urbanización e  

construción. 

 Positivo porque o 

Plan Parcial garantirá 

a protección do río 

mediante o 

establecemento da 

zona de afección. 

VEXETACIÓN 

 Potenciación das zonas verdes onde predominen 

as especies autóctonas  

 O cambio de uso das parcelas implicará a 

supresión das parcelas cultivables. 

 

 Repoboación das especies autóctonas. 

 Supresión dos cultivos. 

 

IMPACTO 

MODERADO. 
 A repoboación das 

especies autóctonas 

considerase positivo. 

 A desaparición dos 

cultivos é pouco 

significativa porque 

na zona as 

explotacións son 

pequenas. 
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ELEMENTO ACTUACIÓN IMPACTO 
AVALIACIÓN DO 

IMPACTO 

FAUNA 
 Protección do Río Barxa ó crear unha ampla 

zona verde no seu entorno. 

 Mediante a protección ó Río garantirase a 

continuidade das especies anfibias e réptiles 

existentes. 

IMPACTO 

MODERADO 

ESPAZOS NATURAIS 
 Protexerase o río Barxa a as súas marxes, para 

incorporalos a una ampla zona verde. 
 Garántase a protección da ribeira. 

IMPACTO 

SIGNIFICATIVO 

POSITIVO 

PAISAXE 

 Creación dunha ampla zona verde vinculada o 

río Barxa (parque fluvial). 

 Potenciarase o establecemento de especies 

autóctonas nas zonas verdes. 

 Construción dun carril bici-peonil. 

 

 O impacto sobre a paisaxe non será significativo, 

debido as características actuais do ámbito na 

actualidade: dispersión de vivendas e existencia de 

naves industriais próximas.  

 O impacto visual verase mitigado pola 

potenciación das zonas verdes onde predominarán 

as especies vexetais autóctonas. 

IMPACTO 

MODERADO 

COMPATIBLE 

PATRIMONIO 

 Potenciarase a rehabilitación dos muíños 

existentes. 

 Incluiranse os bens catalogados dentro das 

zonas verdes previstas no desenvolvemento.  

 A existencia destes elementos nunha zona verde 

potenciará o atractivo turístico e de esparexemento 

na zona.  

IMPACTO 

SIGNIFICATIVO 

POSITIVO 

ECONOMÍA E 

POBOACIÓN 

 O aumento do número de vivendas implicará o 

crecemento demográfico da zona. 

 Inevitablemente será necesario desenvolver 

actividade de construción e servizos para os 

novos residentes. 

 Os propietarios haberán de asumir os custos de 

urbanización do ámbito. 

 Aumento dos residentes. 

 Urbanizar zonas próximas a zonas xa urbanizadas 

diminúe o custo de urbanización. 

 Producirase un impacto positivo na economía 

porque se xerará actividade e consumo na zona. 

IMPACTO 

SIGNIFICATIVO 

POSITIVO 

MOBILIDADE 

 Creación de novos aparcamentos con reserva 

para discapacitados. 

 Creación de carrís bici e rutas peonís. 

 Construción, adecuación e interconexión de 

viarios 

 Incremento da mobilidade sostible do ámbito e o 

entorno. 

IMPACTO 

SIGNIFICATIVO 

POSITIVO 
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Outros elementos que se poden ver afectados polo desenvolvemento do ámbito e non reflectidos 

anteriormente, son as materias primas e a atmosfera. Estes elementos veranse alterados tanto 

na fase de desenvolvemento das obras de urbanización e construción das edificacións previstas 

(principalmente pola circulación e funcionamento da maquinaria, que ocasionará un consumo de 

enerxía e o incremento de partículas de po e dos gases de combustión), coma unha vez 

finalizado totalmente o desenvolvemento e a construción cando se produza o asentamento da 

nova poboación que demandará a enerxía precisa para o funcionamento das residencias. 

Finalmente, o proceso de desenvolvemento na fase de urbanización e construción xerará unha 

serie de emisións, verteduras e residuos inherentes a propia actividade construtiva, non 

obstante adoptaranse as medidas precisas para que estes efectos se minimicen o máis posible. 

Nos dous casos anteriores TRÁTASE DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS E NEGATIVOS,  

porque implican un consumo de recursos e xeran contaminación, non obstante o xeito de 

minimizalos será introducir na fase de urbanización e construción medidas correctoras para 

minimizar estes efectos que son inherentes a calquera  proceso de construción. 

En canto a demanda de enerxía e a xeración de residuos da futura poboación, os impactos 

que estas actitudes xerarán tentaranse reducir no marco da lexislación e das políticas de 

reciclaxe e implantación nas edificacións de procedemento de xeración de enerxía provinte dos 

recursos renovables. TRATASE DUN IMPACTO SIGNIFICATIVO E COMPATIBLE. 

Analizado factor por factor, cabería concluír que os impactos que se producen en xeral son 

significativos pero na súa maior parte son beneficiosos ou compatibles cun desenvolvemento 

sostible, polo que como corolario de todo o anterior o impacto global que supón o 

desenvolvemento do ámbito S-870-R MACAL é POSITIVO. 

12.2 Impacto sobre a paisaxe 

Neste apartado preténdese caracterizar os efectos que terá o desenvolvemento das actividades 

consideradas no Plan Parcial sobre a paisaxe do ámbito de estudo. 

A metodoloxía de caracterización das actividades e as infraestruturas previstas baséase nunha 

estimación das propiedades xerais destas para chegar a unha valoración da importancia final do 

impacto sobre a paisaxe. 
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Para determinar a importancia dos impactos sobre a paisaxe utilízase a seguinte ecuación: 

                                        

Onde: 

N = Natureza da actividade (positiva ou negativa) 

I = Inmediatez (directo ou indirecto) 

A = Acumulación (simple ou acumulativo) 

S = Sinerxía (sinérxico ou non sinérxico) 

M = Momento (corto, medio ou longo) 

Re = Recuperabilidade (recuperable ou irrecuperable) 

Rv = Reversibilidade (reversible ou irreversible) 

C = Continuidade (continuo ou descontinuo) 

 

Estas variables correspóndense cun valor numérico que será utilizado para o cálculo da 

importancia do impacto sobre a paisaxe. 

 

Rango de valores para las categorías de los atributos   

Natureza 
Positivo P + 

Negativo N - 

Inmediatez 
Indirecto I 1 

Directo D 2 

Acumulación 
Simple S 1 

Acumulativo A 2 

Sinerxía 
No sinérxico N 1 

Sinérxico S 2 

Momento 

Corto C 1 

Medio M 2 

Longo L 3 

Recuperabilidade 
Recuperable R 1 

Irrecuperable I 2 

Reversibilidade 
Reversible R 1 

Irreversible I 2 
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Rango de valores para las categorías de los atributos   

Continuidade 
Descontinuo D 1 

Continuo C 2 

 

Os impactos relevantes sobre a paisaxe motivados polo desenvolvemento do plan son os 

seguintes: 

 Edificacións 

 Infraestruturas viarias 

 Redes de servizos (saneamento e abastecemento, eléctrica e de gas, comunicacións, ...) 

 Servizos da comunidade (dotacións) 

 Parque lineal do viario da universidade e zonas verdes 

 Carril bici e peonil 

 Parque fluvial 

 Modificacións fisiográficas 

Na seguinte matriz caracterízanse os impactos potenciais que provocará o desenvolvemento 

previsto no ámbito. O rango dos impactos positivos sobre a paisaxe varían entre 11 e 23, o os 

negativos vai dende -11 ata -23 (mínimos e máximos respectivamente). 

 

 Características dos impactos 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Actuación  
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Edificacións N -1 D 2 S 1 S 2 L 3 I 2 I 2 C 2  -22 

Viarios N -1 D 2 S 1 S 2 L 3 I 2 I 2 C 2  -22 

Redes de servizos N -1 D 2 S 1 N 1 L 3 R 1 I 2 C 2  -18 

Dotacións N -1 D 2 S 1 S 2 L 3 I 2 I 2 C 2  -22 

Parque lineal P +1 D 2 S 1 S 2 L 3 R 1 R 1 C 2  18 

Carril bici-peonil P +1 D 2 S 1 S 2 L 3 R 1 I 2 C 2  20 
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 Características dos impactos 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Actuación  
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Parque fluvial P +1 D 2 S 1 S 2 L 3 I 2 R 1 C 2  20 

Estes valores pódense trasladar a unha escala cualitativa que clasifica os impactos paisaxísticos 

das actuacións previstas e que permite a súa agrupación por niveis de impacto.  

De 11 a 23 Positivo 

 Parque lineal 

 Carril bici-peonil 

 Parque fluvial 

De -11 a -15 Compatible   

De -15 a -20 Moderado  Redes de servizos 

De -20 a -23 Elevado 

 Edificacións 

 Viarios 

 Dotacións 

Como era de esperar os impactos positivos son os que modifican o ámbito por achega de 

elementos que incrementen a percepción positiva do espectador sobre a paisaxe. Os impactos 

que adquiren consideración de elevados son os que implican unha maior alteración do ámbito 

visual. Como se comentou, trátase exclusivamente dunha relación de impactos sobre a paisaxe, 

non se entenden como unha afección ambiental sobre o territorio. 
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13. XUSTIFICACIÓN DAS DIFERENTES ACTUACIÓNS 

Neste apartado procédese á xustificación das diferentes accións programadas no Plan Parcial S-

80-R. 

Como se viu ata agora existe unha serie de condicionantes físicos de partida que limitan as 

alternativas do plan. 

O ámbito está incluído nunha zona de solo clasificado polo PXOM de Vigo como Solo Urbano 

Consolidado e Solo Urbanizable. O desenvolvemento do ámbito determinará a continuidade 

urbanística, xa que a ordenación do mesmo supón a eliminación dunha illa de solo sen ordenar e 

polo tanto a optimización da trama urbana que xa existe o redor do ámbito. 

A xustificación da clasificación deste ámbito como Solo Urbanizable enmarcase dentro do 

obxectivo do PXOM de Vigo da compacidade, xa que se trata de desenvolver un solo que, como 

se dixo, linda con solo urbanizable e urbano, polo que co desenvolvemento deste solo trátase de 

densificar un baleiro urbano. 

13.1 Ordenación 

A ordenación do ámbito está claramente marcada pola existencia do viario da universidade que 

confire unha linealidade determinante ao conxunto. Este viario discorre paralelo ao río Barxa e 

a súa construción implicou a canalización do río. O PXOM propón converter este viario en "Vía 

Parque" para aproveitar as súas características e prover a cidadanía dun novo espazo de 

esparexemento. 

A ordenación xustifícase tomando como puntos de partida o viario existente, a morfoloxía, a 

topografía, o río Barxa, a vexetación, as edificacións incluídas as existentes e as condicións 

edificatorias de borde, o asolamento, e todos aqueles aspectos que dun ou doutro xeito poden 

incidir nela. 

Outro factor que condicionou a ordenación é o tramo da futura Ronda de Vigo entre o 

Seminario e Balaídos o enlace seu co Vial da Universidade nunha gran rotonda.  

Tamén teñen unha especial relevancia as características do entorno próximo e o 

desenvolvemento do novo hospital da cidade no ámbito colindante cara o Sur con este Plan 

Parcial. 
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Como resultado da distribución topográfica do ámbito, a ordenación adaptase a ela minimizando 

no posible as incidencias que lle poidan afectar, especialmente no tocante a disposición dos 

novos viarios ós que se lles establecen unhas rasantes que permitan cumprir coa normativa de 

accesibilidade e producir os menores terrapléns e desmontes posibles. 

Dadas as condicións climatolóxicas e de orientación do ámbito, a ordenación proposta 

formúlase atendendo a que tanto as edificacións resultantes como as zonas libres e verdes 

dispoñan das mellores condicións de soleamento e de protección contra os ventos dominantes, 

así como a atención ós criterios da arquitectura bioclimática e sostible. 

Outros elementos existentes que marcan as liñas de traballo son o Colexio Público Otero 

Pedrayo, unha estación de servizo e varias naves industriais dedicadas a pequenos talleres ou 

almacéns que ata agora son compatibles co uso residencial. Todos estes elementos están 

situados fóra do ámbito de actuación do Plan Parcial, no entorno do cruce entre a Rúa Ramiro 

Pascual e o Vial da Universidade. 

A ordenación correspóndese en xeral cun deseño que pretende optimizar a relación da área 

residencial co entorno natural, o río, os elementos preexistentes e os núcleos tradicionais do 

entorno. 

En definitiva, o val, o río e o viario da universidade son os eixos que marcan a linealidade da 

actuación proposta. 

13.2 Viarios 

O PXOM establece un condicionante sobre o viario da universidade, trátase da súa adecuación, 

dentro do ámbito, para transformalo en Vía Parque, marcando os parámetros da actuación. 

A futura Ronda, no treito que discorre polo ámbito, suporá unha conexión co resto de parroquias 

periféricas da cidade, e obriga á cesión de terreos para súa construción. 

A estrutura interior do ámbito deu lugar á creación dun novo viario paralelo a Vía da 

Universidade dende a Rúa Macal ata o Camiño dos Pasais. Ademais de servir de canalizador do 

tráfico interior, adopta a función vertebral da que dependen os diferentes elementos da maior 

parte da ordenación. Outros viarios locais na zona leste, serven de continuidade e ampliación 

dos camiños existentes mellorando as comunicacións e accesibilidade. 
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Outro factor importante na definición da ordenación é o feito de que o ámbito achégase ata a 

estrada de Vincios, na parroquia de Valadares. Nesta zona o terreo descende con pendente 

tendida dende esta estrada ata o Vial da Universidade, encontrándose libre de edificacións, o 

que favorece claramente a conexión directa das dúas vías. 

Esta nova rúa terá un carácter marcadamente urbano e vocación comercial, a banda edificada na 

beira sur levará soportais nas plantas baixas e na beira norte será a fronte das parcelas de 

equipamento dotacional. O seu cruce co Vial da Universidade require segundo o Plan Xeral a 

configuración dunha ampla rotonda que ven a ser o centro que articula toda a ordenación.  

Coa intención de reforzar este carácter de centralidade, logo de atravesar a vía da universidade 

establécese unha nova conexión coa Rúa Ramiro Pascual no seu percorrido cara Beade. Este 

novo trazado acada dous obxectivos, o primeiro é conectar directamente a parroquia de Beade 

con este novo entorno urbano e o segundo converterse en alternativa ó primeiro tramo da Rúa 

Ramiro Pascual. Este tramo de rúa, situado fóra do ámbito de actuación, ten unha sección 

inadecuada que resulta claramente insuficiente para o tráfico que ten que soportar, pois supón a 

conexión directa entre a estrada de Vincios e a parroquia de Beade, atravesando o núcleo de 

Macal dende o cruce das Carneiras e pasando por diante do Colexio Público Otero Pedrayo.  

Esta reordenación do sistema viario, mellora considerablemente a conexión do novo hospital 

coas parroquias de Beade, Matamá e a zona máis baixa da parroquia de Valadares. 

13.3 Edificación 

A incidencia da topografía na disposición das áreas previstas para a edificación é decisiva, polo 

que nas partes de pendentes máis suaves ou chas disponse a edificación plurifamiliar en bloque 

illado, deixando para as zonas de pendentes máis fortes a tipoloxía de vivenda unifamiliar, pois 

polo seu menor volume e maior permeabilidade permite unha mellor adaptación a ese tipo de 

terreo. 

Como premisa fundamental para determinar os criterios de ordenación do terreo edificado está o 

evitar a existencia de apantallamentos excesivos paralelos ó viario de Clara Campoamor 

limitando a lonxitude das edificacións e establecendo as súas áreas máximas de movemento, 

recorrendo basicamente a formas en L ou en U para os sólidos edificados de vivenda en bloque, 

o que, xunto coa permeabilidade creada e a súa situación tras o viario paralelo de nova creación, 

minimiza a súa percepción dende a vía parque. 
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As tipoloxías elixidas con carácter xeral para o uso residencial en vivendas unifamiliares son a 

illada, pareada ou exenta, aínda que, excepcionalmente, tamén se  permite a agrupación en 

fileira.  

A tipoloxía elixida para a xeneralidade da edificación destinada a uso residencial colectivo é a 

de bloque lineal cunha altura máxima de 4 andares e baixo cuberta sobre rasante. 

13.3.1 Polígono norte 

A delimitación do sector segundo o PXOM da como resultado que a ordenación necesariamente 

teña unha configuración basicamente lineal. A proposta, dada a estruturación do territorio 

orixinada por dita delimitación, dispón a maioría do solo previsto para edificación na parte 

Oeste do ámbito entre o viario paralelo ó da universidade e o límite co Barrio de Macal, 

intercalando algúns solos de transición dedicados a zonas libres e verdes. 

A distancia entre as aliñacións do viario da universidade e o borde do Plan Parcial dan como 

resultado que teña que recorrerse a solucións de ordenación baseadas na linealidade, 

coincidindo as áreas de maior amplitude coas de topografía máis abrupta. 

Intégrase a maior parte das construcións existentes dentro do tecido residencial previsto, 

basicamente de vivenda unifamiliar. Disponse a edificación unifamiliar nas áreas de borde e 

colindancia con áreas de similar tipoloxía consolidando e completando os núcleos existentes. 

As restantes edificacións previstas son de tipoloxía en bloque illado dispoñéndoa segundo dous 

criterios diferenciados: unha área de uso propiamente residencial, con zonas libres privadas na 

parte de topografía máis cha, a beira oeste do Vial da Universidade e outra cun carácter mixto 

residencial e comercial en plantas baixas no ámbito da rotonda de conexión entre a Ronda e o 

viario da Universidade, onde a expectativa comercial considerase que pode ser compatible e ter 

relevancia dada a súa estratéxica posición. 

No relativo ás edificacións presentes no ámbito a ordenación proposta ten en consideración a 

súa incidencia nelas, evitando no posible as incompatibilidades, resolvendo os accesos e 

suprimindo aquelas que manifestamente suporían unha imposible coherencia cos criterios de 

ordenación. 
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Incompatible coa ordenación proposta no polígono norte es unha vivenda situada a beira da 

futura Ronda e dúas infravivendas/chabolas que se atopan en terreos pospostos como viario e 

zonas verdes. 

13.3.2 Polígono sur 

Logo do estreitamento que define o límite entre os dous polígonos, a topografía cambia 

considerablemente reducindo as pendentes e permitindo a configuración de espazos máis 

axeitados para a situación do espazo de centralidade e referencia para todo o entorno, máis alá 

dos límites do ámbito estrito de ordenación. 

Como xa se mencionou, a nova rotonda convértese no punto central da ordenación do Polígono 

Sur. Nela conflúen as catro mazás que definen a nova urbanización. 

Dende o sur cara o leste atopamos un primeiro cuadrante correspondente á zona de contacto co 

Plan Parcial que desenvolve o novo hospital. Nesta zona sitúase o espazo libre público 

correspondente ó tramo sen canalizar do Río Barxa e a conexión co solo rústico de protección 

forestal. 

Neste tramo do río existen tres muíños tradicionais que forman parte do parque proposto. 

Seguidamente está o cuadrante nor-leste que corresponde á zona máis cha ocupada por 

edificación illada de vivenda colectiva, mantendo sempre a distancia dende o Vial da 

Universidade que permite o desenvolvemento do parque lineal o seu carón. Do outro lado do 

Vial da Universidade no cuadrante nor-oeste, sitúanse os equipamentos permitindo deste xeito a 

ampliación e mellora dos accesos ó Centro de Saúde existente. 

Por último, no cuadrante sur-oeste a edificabilidade colectiva residencial, sempre en edificación 

aberta, configura ó ámbito comercial e de centralidade coa rúa, con soportais e a previsión de 

dúas prazas urbanas interconectadas coa vocación de converterse en espazos de relación cidadá. 

Estes cuadrantes entorno á rotonda central configuran uns espazos perimetrais de vivenda 

unifamiliar que recollen e compatibilizan as vivendas existentes e o tecido de viarios que define 

no perímetro da ordenación o Planeamento Xeral. 
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13.4 Río Barxa 

Un dos elementos máis salientábeis do territorio abarcado polo plan parcial e o tramo do río 

Barxa que discorre por el. Na parte norte o río viu sensiblemente modificado o seu curso por 

mor da construción do viario Clara Campoamor, sendo canalizado nunha boa parte, dando lugar 

a un deterioro das súas condicións. 

Como parte fundamental estruturante e elemento enlazador do territorio, o río Barxa ocupa un 

importante lugar na ordenación. A súa recuperación e posta en valor, tanto do seu propio leito 

como dos elementos vinculados (muíños, lavadoiro, canles, etc.) constitúen unha das premisas 

da ordenación. 

Deste xeito a parte do leito canalizado recuperarase mediante un tratamento menos agresivo das 

marxes, dispondo unha banda de zona verde colindante na maior parte do seu percorrido. 

A modificación do curso do Barxa supón un reto dentro do Plan, polo que se converteu nunha 

cuestión de alta relevancia e se primou a súa posta en valor antepoñéndoo a outros factores de 

ordenación. 

O Plan Parcial S-80-R respectará nas marxes lindantes a canle do río Barxa, as servidumes de 5 

m de anchura, segundo se establece no artigo 6 da lei de augas e no artigo 7 do Regulamento do 

Dominio Publico Hidráulico de 1986. 

A ordenación do sector ten moi presente a existencia do curso do río polo que se establece a 

necesidade de crear un parque fluvial que o protexa. Deste xeito póñense en valor os elementos 

patrimoniais vinculados a este (muíños de Barallas e lavadoiro). 

Este corredor de protección das marxes do río supón un elemento vertebrador do 

desenvolvemento do sector e constituirase nun referente para o deseño de novas actuacións 

urbanísticas. 

Con motivo da execución no pasado da Avd. Clara Campoamor o río Barxa foi rectificado e 

canalizado nunha parte importante do seu percorrido, augas arriba de onde aproximadamente se 

sitúan os muíños das Barallas e o lavadoiro existente, a excepción dun pequeno tramo de 

meandro previo á embocadura do canle baixo dito viario. Dadas as características e a situación 

actual da canalización existente, é obxectivo do Plan Parcial a recuperación do río en toda a súa 

extensión e, en particular, nos tramos canalizados, mediante actuacións encamiñadas á mellora 



 
PLAN PARCIAL S-80 R-MACAL  

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL (ESAITP) 
 

 

Davila, Hernández e Urbes UTE                                  Plan Parcial do Sector S-80-R Macal   -  Páxina 109 

das beiras encauzadas, introducindo materiais e vexetacións máis axeitados e poñendo en valor 

a súas posibilidades lúdicas, piscícolas, ambientais, etc. 

A modificación do trazado está determinada polos requirimentos de partida establecidos no Plan 

Xeral e os condicionantes propios do ámbito. O feito de que o río fose canalizado para construír 

o viario da universidade influíu na súa deterioración xeral, perdendo a súa identidade orixinal. 

Co novo trazado preténdese dotar ao río e as súas ribeiras dunhas condicións máis próximas ao 

estado inicial deste, potenciando o desenvolvemento da vexetación de ribeira e incluíndo no seu 

ámbito as zonas verdes propostas no plan. 

Esta modificación non supoñerá en ningún momento unha perda da identidade do río, 

favorecerase a súa conservación e a posibilidade de que a poboación goce dun espazo de ocio 

cunhas altas prestacións. 

As seccións dos canles, o dimensionado das zonas inundables, a cuantificación de caudais ou 

avenidas extraordinarias e a posible incorporación de tanques de tormenta para a regulación do 

caudal serán obxecto dun estudo pormenorizado e definición precisa no proxecto de 

urbanización que se redacte para o desenvolvemento do planeamento parcial, tomando como 

base o estudio hidrolóxico que forma parte do Plan Parcial. 

13.4.1 Tramo modificado do polígono norte 

Considerando a especial configuración morfolóxica delimitada para o ámbito do Plan Parcial, 

que reduce a unhas áreas moi concretas a posibilidade de consolidación do aproveitamento 

urbanístico permitido, considérase necesario rectificar o pequeno meandro existente no lugar de 

Barallas e acometer a súa canalización nas mesmas condicións formais e de calidade que 

pretende teñan os tramos canalizados augas arriba dese punto. 

As limitacións topográficas e espaciais do ámbito limitan as zonas nas que a edificación en 

altura encontre un espazo axeitado. Esta zona do territorio cumpre cos requirimentos de 

topografía suave para o establecemento deste tipo de estruturas. 

Este aspecto tradúcese na necesidade de destinar a zona do meandro do Barxa, ao norte do 

ámbito, á situación das vivendas en bloque co que é preciso proceder á modificación do trazado 

do río. 
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Na seguinte imaxe detállase a solución proposta para a modificación do trazado do río na zona 

norte do ámbito. 

 

Fig. 11. Novo trazado do río no polígono norte 

 

O viario de servizo paralelo á Avda. da Universidade tamén condiciona o trazado da canle do 

río. De non optar polo cambio de trazado habería que canalizalo baixo o viario, co que levaría 

consigo unha perda substancial das características do río. Estimouse que a solución de continuar 

nesta zona co tramo do río a ceo aberto repercutiría positivamente no resultado final da 

actuación. 

O cambio de trazado consiste na rectificación de unha pequena parte do seu canle continuando a 

súa canalización ata o punto no que actualmente discorre baixo o viario da universidade, para 

trasladar o seu leito a outra beira do viario. 

O seu trazado permite continuar coa linealidade do río integrándoo nun parque lonxitudinal 

segundo o modelo proposto de Vía Parque en paralelo á Avd. Clara Campoamor, dotando o 

conxunto dun elevado grao de homoxeneidade. 
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Da análise e reflexión sosegadas en canto a nova canalización dese pequeno tramo de río 

extráense vantaxes fundamentais que avalan a decisión adoptada. 

Dáselle un tratamento unitario a esa parte do leito, mellóranse as súas capacidades de caudal e 

de control do mesmo, posibilitase a creación dunha derivación de auga orientada á recuperación 

dos muíños actualmente en estado de abandono e a súa posta en funcionamento e valor.  

Outra cuestión importante é a relativa ás zonas de inundación. Como se pode ver no "Estudo 

hidráulico e hidrolóxico da zona afectada polo Plan Parcial S-80-R", anexo á "Memoria de 

Proposta", esta zona do río non presenta problemas de inundación. Este feito é de certa 

relevancia dado que é unha zona que non deberá ter a función de retención de enchentes. 

13.4.2 Tramo modificado do polígono sur 

No caso do polígono sur do ámbito, os requisitos de alteración do curso do río veñen dados pola 

planificación dunha rotonda sobre o viario da universidade que enlace cos dous viarios de nova 

creación nesta mesma zona. 

O tratamento que se dá ao río nesta modificación estriba principalmente no cambio de situación 

da canalización actual por outra con menor incidencia. Trataríase de eliminar unha parte da 

canle actual para derivalo baixo a rotonda, establecendo unha zona a ceo aberto no centro da 

glorieta. 

A seguinte figura recrea o estado final proposto para esta zona do ámbito.  
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Fig. 12. Novo trazado do río no polígono sur 

Hai que destacar que esta parte do ámbito é lindante co sector do novo hospital. 

O sureste do ámbito converterase nun grande espazo no que os elementos destacados serán o 

río, os muíños e a vexetación, co seu homólogo ao oeste do viario da universidade. 

Toda esta armazón desenvolverá funcións de pulmón verde e esparexemento da zona residencial 

do ámbito, así como para os usuarios do novo hospital. 

Esta zona do río é a máis sensible a sufrir procesos de inundación, polo que a conservación das 

características hidrolóxicas do medio non limitarán a capacidade actual de retención de augas en 

caso de asolagamento. 
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13.4.3 Sector S-66-D Cuarto Hospital 

No estudio de ESAITP do PXOM faise especial mención ó sector S-66-D Cuarto hospital, 

localizado ó sur do S-80-R Macal en canto as actuacións sobre a ribeira do río Barxa. 

Establécese a necesidade de proceder a afección de ribeira por motivos de índole espacial, 

estrutural e volumétrica. Realizarase unha rectificación e canalización do río condonándoo a un 

tratamento das marxes que permita a recuperación funcional e estética das ribeiras do Barxa. 

Explicítase a necesidade de estender o esforzo de integración e mellora dos tramos augas abaixo 

e augas arriba deste sector. Tamén se recoñece, neste punto, a existencia dunha canalización do 

río debido á estrada de acceso a universidade, o segundo cinto e o parque tecnolóxico. 

A proposta de ordenación no sector S-80-R Macal recolle e resalta todos estes condicionantes. 

13.4.4 Modificación e recuperación das marxes 

Co deseño das ribeiras e marxes do río Barxa, o seu paso polo sector S-80-R Macal, preténdese 

conseguir unha uniformidade no tratamento natural, integrando as partes canalizadas coas 

ribeiras naturais e permitindo co deseño das seccións do río un control de niveis e o máximo 

aproveitamento posible como parque lineal vertebrador do novo sector da cidade. 

O tratamento polo tanto será homoxéneo en todo o contexto do parque, partindo como non pode 

ser doutro xeito do máximo respecto os valores ambientais das ribeiras e os leitos que xa existe 

e mantense na ordenación. 

Con respecto a dinámica fluvial, deberanse manter ou mellorar as condicións naturais do fluxo.  

O novo tramo canalizado verase compensado no ámbito con novas zonas inundables que 

absorban sen dificultade as posibles avenidas ordinarias e excepcionais. 

13.5 Zonas verdes 

A topografía é un dos elementos definidores das zonas verdes e libres previstas, producindo 

unha cortina paralela ó viario principal, deixando en segundo plano as zonas edificadas tanto 

interiores como exteriores ó ámbito. 
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Os terreos ó leste do Vial da Universidade están maioritariamente dedicados a zonas libres e 

verdes intercalando nelas a parcela de equipamento e unha área para edificación de vivenda 

unifamiliar na parte alta, que permite a consolidación do barrio de Barallas. 

No sur do ámbito creouse unha gran superficie na que predominan os valores ambientais, 

constituíndo un espazo no que os elementos definitorios son o río, as zonas verdes e os 

elementos patrimoniais. 

O tratamento dado a todas as zonas verdes consegue unha grande homoxeneidade dentro do 

ámbito e supoñerá unha aposta clara pola integración dos espazos verdes nas zonas residenciais. 

Estableceuse como punto de partida do deseño das zonas verdes o respecto ás xa existentes que 

manteñan un valor significativo e a posta en valor das zonas degradadas. 

Similar tratamento segue toda a canle do río, que ve como se mellora notablemente a calidade 

xeral das súas ribeiras. 

Para o deseño das zonas verdes considerouse o cumprimento da Orde VIV/561/2010 que 

desenvolve o documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non discriminación 

para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados. 

13.6 Redes de servizo 

Atendendo á idea de integración ambiental e paisaxística que persegue o plan, procedeuse ao 

soterramento dos servizos implantados no ámbito (liñas eléctricas, transformadores, 

comunicacións...). As redes de saneamento serán separativas, permitindo unha mellor xestión 

das augas do ámbito. 

13.7 Equipamentos e dotacións 

Os equipamentos educativos están resoltos, encóntranse moi próximos e ben comunicados coa 

zona que se desenvolve. Nas inmediacións do ámbito atópanse o CEIP Otero Pedrayo e o IES 

Beade. 

O equipamento de saúde en atención primaria queda cuberto co cento de Saúde de Mátama, 

cuxo aparcamento en parte está integrado no ámbito de desenvolvemento. A proposta de 

ordenación prevé a súa posible ampliación e mellora substancialmente dos acesos ó mesmo.  
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A carencia principal de equipamentos que se observa no entorno está relacionada coa distancia 

existente cos centros históricos das parroquias nas que está integrado o Plan Parcial, Castrelos, 

Beade, Matamá e Valadares, nos que se concentran os equipamentos socioculturais e 

deportivos. 

Necesidades de equipamentos no ámbito: 

 Centros de Día 

 Centros sociais 

 Equipamento deportivo cuberto 

O incremento da poboación no ámbito, aproximadamente 910 vivendas novas, incide na 

necesidade de dotar ao sector de novos equipamentos e servizos públicos con antelación ao 

establecemento dos residentes. 

13.7.1 Cuarto hospital e Parque Tecnolóxico 

Como se viu, o sector S-80-R encóntrase nunha zona de expansión residencial, industrial e de 

servizos do municipio de Vigo. 

Na zona existen diversas actuacións significativas en marcha que terán repercusión a curto 

prazo nesta zona periurbana da cidade. As máis importantes son a conexión coa Ronda de Vigo, 

no norte do ámbito, a construción do novo hospital e a ampliación do Polígono Tecnolóxico. 

Esta transformación do territorio terá repercusións a diferentes niveis, tanto físico como 

socialmente, que serán notorios pola demanda de infraestruturas e servizos na zona. 

A posta en funcionamento do novo hospital supoñerá un incremento evidente da poboación que 

acceda ás súas instalacións a través dos viarios propostos no plan do S-80-R. Non só aumentará 

o número de pacientes que vaian ao centro médico, se non que os empregados deste serán 

numerosos. 

O Parque Tecnolóxico de Valadares e a súa ampliación implica tamén a existencia dun gran 

número de traballadores que circulen polo viario da universidade, facéndose patente nas horas 

de entrada e saída dos postos de traballo. 
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Isto levará consigo a necesidade de establecer zonas de servizos nas inmediacións do centro que 

satisfagan a demanda destes polos usuarios. 

Así mesmo, a densidade de tráfico será moito máis elevada que a actual. Non só dependerá dos 

usuarios do centro médico e o parque tecnolóxico, se non que será notable o aumento da 

circulación de vehículos de transporte de mercadorías con destino e procedencia das naves 

industriais, acontecendo o mesmo co hospital. 

Isto xustifica a creación no ámbito de novos viarios de servizo, que permitan desconxestionar a 

circulación de vehículos na Avda. Clara Campoamor. 

13.8 Patrimonio 

Dada a existencia de elementos dentro do catálogo de bens municipais no ámbito considerouse 

necesaria a súa inclusión nas zonas de protección ambiental e a súa posta en valor. 

Todos os bens etnográficos existentes no ámbito do plan parcial están vinculados ó Barxa, así 

como o aproveitamento da corrente para os muíños e lavadoiros. 

Poranse en actividade os elementos vinculados ó río como son os muíños, lavadoiros e canles 

mediante unha derivación previa a actual que leve auga a ditos elementos e permita a súa 

funcionalidade, aspecto que quedou completamente en desuso coas obras de execución do 

Viario da Universidade. 

Os Bens Catalogados existentes serán obxecto de recuperación e conservación sendo integrados 

nas mesmas zonas libres e verdes nas que se sitúan como parte dos itinerarios peonís.  

13.9 Mobilidade 

A creación dunha zona residencial do tamaño da proposta implica o crecemento da poboación 

asociada ao ámbito. Este crecemento estímase nunhas 2.700 persoas con nova residencia na 

zona. 

Ademais deste incremento poboacional, hai que considerar a existencia nas proximidades do 

novo hospital e do polígono tecnolóxico. Estes elementos supoñerán unha maior presión da 

poboación sobre o ámbito próximo. 
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É comprensible que unha parte dos traballadores do hospital ou os das instalacións industriais 

visen con bos ollos optar por unha nova residencia no sector S-80-R. Este feito contribuiría 

notablemente ao establecemento dun maior grao de mobilidade sostible no municipio de Vigo.  

En canto a outros aspectos que inciden positivamente na mobilidade pódese destacar a creación 

dos carrís bici e peonís. 

A rede peonil deséñase expresamente como un percorrido lineal, configurado polo conxunto das 

beirarrúas en relación coas zonas verdes previstas e complementado cunha serie de sendas que 

percorren as zonas libres propostas. 

Este percorrido peonil vai acompañado en paralelo cun itinerario ciclo-peonil, que favorece a 

implementación deste modo de transporte alternativo ó automóbil. 

Este percorrido, o largo de todo o ámbito, se traza coas características adecuadas para seren 

accesible cos criterios previstos a tal efecto na lexislación vixente de accesibilidade e supresión 

de barreiras arquitectónicas. 

Para elo ambos recorridos, peonil e ciclo-peonil, terán o seu propio trazado debidamente 

sinalizado e diferenciado.  As pendentes non superarán o 6% e o pavimento, os encontros cos 

viarios de tráfico rodado e o mobiliario urbano, cumprirán as condicións axeitadas de 

accesibilidade universal. 

Propúxose a localización de máis paradas de transporte urbano no interior do ámbito, para dar 

un mellor servizo aos residentes. 

13.10 Paisaxe 

O planeamento proposto para o S-80-R baséase nun elevado grao de consideración cara ao 

compoñente paisaxístico. A maior parte das actuacións previstas foron deseñadas tras unha 

análise do impacto que terían sobre a paisaxe, tanto os aspectos positivos coma os negativos. 

Claro exemplo diso é a creación dos parques lineais que percorren tanto o viario da universidade 

coma as ribeiras do río. Acontece o mesmo coa cuestión das redes de electricidade e 

comunicación, que foron dispostas soterradas. 
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Tivéronse en conta as concas visuais calculadas para este documento á hora de resaltar as 

accións sobre cada zona. Como se viu, a zona sur do ámbito é a que presenta unha visibilidade 

agregada máxima, dada a súa proximidade ao novo hospital, a ser atravesada pola Avda. Clara 

Campoamor e presentar unha alta visibilidade dende a estrada de Vincios. 

Estes condicionantes serviron para que no sur do ámbito se deseñase unha ampla zona na que os 

valores ambientais predominan sobre o resto. 

Na actualidade a paisaxe do ámbito divídese en dous polígonos, ao igual que acontece 

territorialmente. O polígono norte conta cunha paisaxe de maior calidade, ao contar con 

elementos que dan valor a este. 

Neste polígono a vexetación arbórea predomina sobre o resto dos elementos da paisaxe, ademais 

o río Barxa conserva un nivel de conservación máis alto que no resto do sector. 

O polígono sur presenta un maior grao de intervención humana, polo que a paisaxe se ve 

resentida e mostra unha calidade inferior. 

Hai que ter en conta que gran parte dos valores paisaxísticos do ámbito, tanto na zona norte 

como na sur, pertencen a sectores externos ao propio ámbito. 

O polígono sur conta cun maior número de edificacións, tanto residenciais como industriais ou 

dotacionais, que crean unha maior intrusión sobre a paisaxe. Estas afeccións son de índole 

negativo, polo que se podería dicir que o valor paisaxístico do polígono sur é inferior ao do 

polígono norte. 

Tendo en consideración as variables que interveñen na paisaxe procedeuse a deseñar un ámbito 

de desenvolvemento no que os elementos introducidos permiten aumentar o valor paisaxístico e 

confiren un alto grao de integración no ámbito. 

Tanto a distribución espacial dos volumes construtivos, coma os viarios, as zonas verdes..., 

foron pensados para lograr unha maior harmonía co medio. A topografía e as zonas verdes foron 

utilizadas como unha cortina paralela á Avda. Clara Campoamor para deixar en segundo plano 

as zonas edificadas, tanto as propias do plan coma as externas a este. 

Como se viu ao interpretar o impacto paisaxístico, no ámbito existe recursos ambientais, 

culturais e visuais que dan valor engadido ao territorio. 
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A proposta de ordenación incidiu na necesidade de potenciar estes valores intrínsecos do ámbito 

para que a percepción sobre a paisaxe do observador sexa de maior calidade que na actualidade. 

O planeamento do sector trata de unificar espacialmante os recursos da paisaxe para conferir ao 

ámbito un elevado status visual. Por iso formulouse a necesidade de trasladar un pequeno tramo 

do río a unha zona na que se consiga unha sobrevaloración das características ambientais e 

paisaxísticas deste. Ao conxugar o tramo do río que discorre dentro do ámbito cos espazos 

verdes e as zonas peonís conséguese potenciar a calidade da paisaxe. 

Esta inclusión do río nas zonas de maior valor ambiental e paisaxístico creará uns espazos de 

alto valor que na actualidade non se presentan no ámbito. 

Neste punto hai que recordar que no apartado de valoración da paisaxe deste documento se 

calculan uns valores de 5,18 e 5,62 sobre 10, para as unidades paisaxísticas da Rede Fluvial e as 

Zonas Forestais, respectivamente. 

Son valores de partida moi baixos que, unha vez desenvolvida a proposta do plan, mellorarán 

notablemente ao unificar as unidades e establecer unhas zonas cun maior potencial paisaxístico. 

Tamén se viu como os impactos paisaxísticos, que provocará o desenvolvemento do plan, de 

carácter positivo son os derivados da realización dos parques, tanto o lineal coma o fluvial, e o 

carril bici-peonil. Esta cualificación positiva foi utilizada no plan para usar estes elementos 

como equilibrantes daqueles impactos clasificados como moderados ou elevados (edificacións, 

viarios, ...). 

Coas actuacións previstas establécese unha percepción da paisaxe de maior valor, incidindo 

notablemente dende o viario da universidade. Este viario converteuse no eixe estruturante de 

todo o ámbito pola súa clara linealidade, polo que o establecemento do parque lineal, o parque 

fluvial e o resto das zonas verdes cobran relevancia dentro do ámbito dende o punto de vista 

paisaxístico, xa que se comportan como o ámbito de percepción inmediata para os observadores 

que circulen pola Avda. Clara Campoamor. 

Como se comentou con anterioridade, a implantación do novo hospital e a existencia do 

polígono industrial de Valadares, supoñerá unha maior densidade do tráfico rodado pola Avda. 

da Universidade. Este incremento neto do tráfico implicará que o número de observadores 

potenciais dos elementos presentes no sector será moito maior. 
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13.10.1 Análise perceptual da paisaxe 

No apartado 11.2 deste documento procedeuse a realizar unha descrición da paisaxe que percibe 

un espectador que circula pola Avenida da Universidade. 

Tras a realización das propostas de ordenación e edificación do ámbito, o espectador tería unha 

percepción diferente da paisaxe. 

No norte do ámbito suavízanse as pendentes dos noiros do viario, a rotonda de conexión coa 

Ronda de Vigo confire maior amplitude visual e o Parque Lineal crea unha pantalla visual sobre 

o interior do ámbito que potencia a calidade da paisaxe. 

Esta sensación que fomenta a incorporación do parque asociado á avenida persiste ata chegar ao 

actual cruzamento coa rúa Ramiro Pascual. 

Os bloques de edificios previstos na vertente oeste do viario déixanse entrever a través  da 

vexetación en altura que se estableceu paralela ao río e á avenida. A distancia existente entre o 

observador e os bloques de vivendas é a apropiada para que a perspectiva xogue a favor da 

calidade da paisaxe. 

O estreitamento do ámbito antes de chegar á rúa Ramiro Pascual, fai que o sector se limite ao 

viario da universidade, o que impide a intervención da planificación por falta de superficie útil. 

Por iso esta zona non verá modificado a súa calidade paisaxística. 

Unha vez déixase atrás a rúa Ramiro Pascual, ao oeste seguen atopándose as instalacións da 

nave da estación de servizo, pero o tratamento que se deu á ribeira do río mellora positivamente 

a percepción do ámbito. 

Ao outro lado do viario os novos bloques abertos de vivendas rodéanse de zonas verdes e vense 

apantallados pola vexetación do novo Parque Lineal da Avda. Clara Campoamor. 

Seguindo o percorrido cara ao sur, aparece unha nova rotonda que dá acceso aos viarios de 

servizo interior do ámbito. Esta é unha ampla glorieta que no seu interior se abre á canle do río 

Barxa, cunha pequena mostra da vexetación de ribeira propia do municipio. 

Unha vez se saíu da rotonda a percepción da zona é a dun viario incluído nunha zona de elevado 

valor visual, na que a vexetación, o río e a amplitude espacial confiren ao ámbito un alto valor 

paisaxístico. 
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14. MEDIDAS PARA A CORRECCIÓN E MINIMIZACIÓN DOS IMPACTOS 

Unha vez analizadas as principais repercusións ambientais que se derivan do desenvolvemento 

do Plan Parcial S-80-R Macal, expóñense neste apartado os criterios de integración ambiental 

así como as medidas preventivas, correctoras e compensatorias que deben ser incorporadas a 

este co obxecto de minimizar a afección ambiental. 

A idea global que subxacer a todas as directrices e criterios que se inclúen neste apartado é a de 

integración ambiental; plan e ámbito deben entenderse como partes dun sistema harmónico e 

funcional. 

14.1 Tipos de medidas incluidas no Planeamento Xeral 

No ESAITP do PXOM de Vigo sobre os sectores de solos urbanizables establécese que o 

impacto territorial do sector S-80-R Macal é un impacto compatible con restricións. Estas 

restricións débense ao factor "afección de ribeira". Existen dous niveis de protección: 

 Protección de Dominio Público Hidráulico (Lei de augas e normativa do PXOM). 

Establécese unha franxa de protección de 5 m nas dúas marxes. 

 En solos urbanizables o PXOM considera como medida específica de protección unha 

banda de protección dos principais ríos de 25 m nas dúas marxes, dándolles a 

consideración de solo Rústico de Protección Especial das Augas, Canles e Ribeiras 

(RPAC). 

Con criterio xeral, no desenvolvemento do Plan Parcial, considerouse conveniente asociar os 

espazos de ribeira ás cesións de sistemas locais de zonas verdes, que en moitos casos amplían o 

ámbito de protección por enriba dos 25 metros. 

O ESAITP do PXOM clasifica as medidas protectoras e correctoras segundo o seu ámbito de 

incidencia: 

 Medidas xenéricas. As deseñadas para a redución dos impactos xerados pola aplicación 

do ordenamento e normativa de plan. 

 Medidas particulares. De aplicación en determinadas actuacións clasificadas como de 

impacto moderado ou referidas a infraestruturas concretas. 
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Como se comentou, o ámbito S-80-R está considerado como un sector de impacto compatible, 

polo que non se establecen medidas particulares para o seu desenvolvemento. 

14.2 Aproximación ás medidas a adoptar para evitar impactos negativos 

Como se describiu e analizou, o desenvolvemento do Sector S-80-R Macal levará asociado unha 

incidencia no ambiente. 

Unha parte das incidencias ambientais derivadas do desenvolvemento do Plan Parcial serán de 

índole positivo, ao mellorar as características actuais do sector. Existe outra serie de factores 

que incidirán sobre o medio con connotacións negativas, polo que se establecen neste capítulo 

as medidas que anulen ou minimicen esas incidencias. 

Segundo o analizado non existe ningún impacto crítico no desenvolvemento do sector, polo que 

se consideran suficientes as medidas establecidas nas Ordenanzas Xerais de Protección do 

Medio Ambiente do Concello de Vigo, e o cumprimento de lexislación correspondente que se 

cita.  

14.3 Medidas preventivas 

14.3.1 Principios de carácter xeral 

O plan de actuación debe cumprir os requisitos de coherencia co ámbito segundo as seguintes 

facetas principais: 

 Coherencia ecolóxica, é dicir, co clima, a biocenose e os ecosistemas. 

 Coherencia paisaxística, particularmente visual, en termos de formas, materiais, cores, 

volume e escala. 

Con carácter previo ao comezo das obras, a contrata redactará un Manual de Boas Prácticas 

Ambientais a observar por todos os participantes na construción dos diversos proxectos 

(construción dos viarios, da rede de saneamento, das zonas verdes, …) relativas aos seus 

comportamentos, aptitude en relación coa circulación de vehículos, o uso dos servizos 

sanitarios, o coidado na vertedura de entullos, o control de residuos, a xeración de ruídos, ...  

Entre outras determinacións, o manual incluirá: 
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 Prácticas de control de residuos e lixos. Mencionaranse explicitamente os referentes a 

control de aceites usados, restos de alcatrán, latas, envolturas de materiais de 

construción, tanto plásticos como de madeira. 

 Actuacións prohibidas, mencionándose explicitamente as verteduras de aceites usados, 

de augas de limpeza de formigoneiras e outras máquinas ou aparellos, de restos de obra, 

de entullos e, en xeral, de calquera residuo ou lixo. 

 Prácticas de condución, velocidades máximas e obrigatoriedade de circulación polos 

camiños estipulados no plan de obras, no seu caso, e na reformulación. 

 Establecemento dun réxime de sancións para os que incumpran o especificado no 

manual. 

 Divulgación do manual, que deberá ser amplamente difundido entre todo o persoal.  

Procederase á información e formación do persoal que traballe durante as obras de urbanización 

sobre o valor ambiental do espazo e a necesidade de minimizar a súa afección ao ámbito.  

O obxectivo destas medidas é compensar e minimizar os posibles danos ao ámbito por 

descoñecemento ou falta de conciencia ambiental. 

Neste sentido, tendo en conta as características do ámbito, será frecuente que os operarios se 

encontren con individuos de certas especies (lagartos, lagartas, sapos, micromamíferos, 

pequenas aves e niños, ...) aos que deberán facilitar o seu desprazamento a outras áreas nas que 

non se estea a intervir (depositalos en terreos anexos, ...), evitando o seu dano ou estrés 

traumático. 

14.3.1.1 Criterios para a protección da calidade das augas 

A rede de sumidoiros para pluviarios de redes separativas e unitarias terá capacidade para 

evacuar o máximo trebón de frecuencia quinquenal e duración igual ao tempo de concentración 

asociado á rede. Todos os vertedoiros de enchente, ademais, limitarán a saída de sólidos.  

O proxecto de execución atenderá as necesidades de tratamento das augas residuais que xeren as 

obras e os terreos afectados por elas, así como as procedentes das escavacións, en caso de que 

as houbese. 
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A localización e deseño dos devanditos sistemas terá en conta a posible fonte de contaminación, 

o tipo e cantidade de efluentes e as vías de incorporación ás augas receptoras, así como o acceso 

para a súa limpeza e mantemento. 

14.3.1.2 Tratamento e xestión de residuos 

Todos os proxectos que desenvolvan o Plan incluirán un sistema de xestión, de acordo coa 

normativa vixente, dos aceites, combustibles, cementos e outros sólidos procedentes das zonas 

de instalacións, de tal maneira que, en ningún caso, cheguen ao solo ou aos cursos de auga. 

O destino dos residuos inertes producidos nos novos desenvolvementos cumprirá o disposto na 

lexislación de aplicación vixente. 

14.4 Medidas Protectoras e Correctoras 

As medidas que se propoñen ante os efectos negativos sobre o medio de carácter protector son 

as actuacións que favorecen a preservación dos diferentes valores da zona. As medidas 

correctoras son aquelas accións orientadas á redución, eliminación ou compensación dos efectos 

negativos que as diferentes fases da construción provocarán sobre o medio. Tanto as medidas 

correctoras coma as protectoras teñen o seu ámbito de aplicación nas fases de acondicionamento 

e/ou operatividade da urbanización. 

Tanto as medidas correctoras coma as protectoras están orientadas ao logro dos seguintes 

aspectos: 

 Supresión ou eliminación das alteracións provocadas polas accións do plan. 

 Redución dos efectos ambientais de carácter negativo, limitando a acción que o 

provoca. 

 Compensación do impacto con accións de restauración do medio. 

 Favorecer o desenvolvemento dos efectos positivos que provoque o plan. 
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14.4.1 Solo 

Procurarase efectuar a retirada e abasto da terra vexetal para o seu posterior uso. Tamén se 

levarán a cabo labores de mantemento das características orixinais da terra vexetal para 

conseguir unha axeitada reutilización desta na fase de construción das superficies destinadas a 

zonas verdes. 

Durante as fases de acondicionamento dos terreos producirase un determinado volume de 

estériles, que serán recolocados noutra zona do polígono como encho ou serán retirados como 

terras de préstamo para realizar recheos noutras zonas do territorio que así o demanden. 

Como medida protectora da contaminación do solo, evitaranse todas aquelas operacións de 

cambio indebido de aceites e carburantes da maquinaria de construción. De igual xeito, tanto o 

mantemento coma a reparación da maquinaria levaranse a cabo por talleres especializados. 

Procederase ao control das augas de escorrentía para evitar o acceso destas augas a zonas 

erosionables, prestando especial atención aos pés de noiros. 

Nas zonas verdes fomentarase o uso de especies protectoras da erosión. 

As obras e afeccións provocadas polas obras nunca superarán os límites establecidos para o S-

80-R, prestando especial atención á circulación da maquinaria e vehículos fóra dos límites.  

Previamente ao inicio das obras proxectaranse os accesos á obra, o parque de maquinaria, as 

zonas de almacenamento de materiais de obra, zonas de abastos de terras de escavación e de 

terras vexetais, zonas de almacenamento de residuos; con iso preténdese minimizar as afeccións 

ambientais no ámbito. 

Se fose necesario o almacenamento de combustible na zona de obras, procederase á habilitación 

dun espazo para tal fin, debendo presentar as condicións necesarias de impermeabilidade e 

estanquidade. 

Unha vez conclúan as obras de urbanización realizarase unha limpeza exhaustiva de todo o 

ámbito e a súa zona de influencia. Os materiais acumulados procedentes dos diferentes labores 

de construción serán retirados da zona e depositados en vertedoiros autorizados. 
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14.4.1.1 Abasto de terra vexetal 

Se a capa orgánica do solo presenta unhas boas características edafolóxicas procederase ao 

abasto desta nunha zona que permita o seu mantemento nunhas condicións óptimas para a súa 

conservación ata a súa posterior utilización en plantacións. A superficie a utilizar será a 

necesaria en función do volume e a forma de acopiar estas terras vexetais. 

Tras a fase de roza débese proceder a: 

 Recollida da capa de terra vexetal (aprox. 20 cm. superficiais). A extracción desta capa 

superficial farase evitando a súa mestura con outros horizontes e cando o solo este seco. 

 É desexable que a terra vexetal se reinstale inmediatamente despois da súa extracción 

pero, cando isto non sexa posible, almacenarase. Para iso amorearase en montóns, artesa 

con noiro 1:1 (recoméndase non superar 1,5 m de altura), en espazos especialmente 

sinalados e sinalizados, que deberán dispoñer de protección contra o vento. Ademais 

débese evitar o paso de maquinaria así como a súa mestura con materiais de entullos ou 

outros residuos. 

 Se a terra vai permanecer acopiada por un período superior a seis meses deberase 

proceder á sementeira de mesturas de especies que inclúan leguminosas fixadoras de 

nitróxeno, e mesmo se recomenda o aboado. 

14.4.2 Auga 

14.4.2.1 Augas subterráneas 

Prohibiranse todos os cambios de aceites e carburantes que poidan danar a calidade das augas.  

14.4.2.2 Augas superficiais 

Durante a fase de construción da urbanización evitarase a saída incontrolada das augas 

pluviométricas que se recollan sobre os terreos do sector. Se as condicións topográficas así o 

aconsellasen, poderá ser necesaria a construción de canles de evacuación temporais ata que o 

sistema de rede de sumidoiros entre en funcionamento. 
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O Plan Parcial S-80-R respectará nas marxes lindantes a canle do río Barxa, as servidumes de 5 

m. de anchura, segundo se establece na lexislación sectorial vixente. Como medida preventiva 

impedirase o tránsito de maquinaria e vehículos no dominio público hidráulico e as súas zonas 

de servidume. 

14.4.2.3 Garantías de saneamento e abastecemento 

Requirirase informe favorable de Augas de Galicia sobre garantías de abastecemento de auga 

potable e depuración de augas residuais. 

No Plan Parcial detállase a separación de augas pluviais das augas residuais no servizo de rede 

de sumidoiros. 

14.4.3 Atmosfera 

14.4.3.1 Po 

As operacións xeradoras de po durante a fase de construción teñen efectos temporais, asociados 

co período funcional destas. Estas operacións son as seguintes: 

 Modificacións topográficas (maquinaria). 

 Tráfico de camións e maquinaria pesada. 

 Construción de viarios. 

Levaranse a cabo as medidas preventivas ó disposto na Ordenanza Municipal de Protección do 

Medio Ambiente Atmosférico (BOP 200, Martes 18 de Outubro de 1994, páxinas 14 á 28), e 

estarase ó disposto na lexislación correspondente, xeral e atmosférica. 

Como medidas preventivas contra o po xerado polo transporte, ben interno da maquinaria ou 

ben dos camións de carga para a expedición, tomaranse as seguintes medidas: 

 Emprego de maquinaria que cumpra a normativa de calidade do aire. 

 Nas rodais procederase ó rego do solo en caso de exceso de po. 
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 Se isto non funcionase debido á intensa calor, utilizaranse tensoactivos mesturados coa 

auga, para aumentar a duración da humectación das superficies. 

 Retirada do material formado por acumulación de po. 

 Dotar de mecanismos de aspiración na maquinaria que interveña en procesos xeradores 

de gran cantidade de po. 

 Rego das zonas de obra nas que se produza un importante movemento de maquinaria 

pesada. 

 Rego das pilas de materiais que se cargan sobre os camións. 

 Redución da velocidade de circulación. 

 Instalación de sistemas de lavado de rodas e baixos de todos os vehículos que accedan á 

rede viaria. 

 Cubrición dos vehículos que transporten materiais que poidan desprender po. 

14.4.3.2 Ruído 

Ao igual que no caso do po, a xeración de contaminación sónica prodúcese durante as seguintes 

operacións: 

 Modificacións topográficas (maquinaria). 

 Tráfico de camións e maquinaria pesada. 

 Construción de viarios. 

Haberá que aterse ó disposto na “Ordenanza municipal de protección do medio contra a 

contaminación acústica producida por ruídos e vibracións”, aprobada polo Pleno o 28 de Xulio 

de 2000 e modificada polo Pleno do Axuntamento, en sesión ordinaria de 25 de febreiro de 

2008 (BOP nº 69 de data 10 de abril de 2008). 

No período de construción do Polígono teranse especialmente en conta as ordenanzas 

municipais. Así mesmo estarase ó disposto na lexislación correspondente, xeral e atmosférica.  
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As medidas correctoras van destinadas a minimizar a súa produción e dispersión: 

 Emprego de maquinaria que cumpra a normativa de calidade do aire. 

 Realización dun mantemento preventivo axeitado da maquinaria. 

 Limitación do traballo das unidades máis molestas a horarios pouco conflitivos, 

respectando a lexislación en canto a niveis de emisión en determinados horarios. 

 Instalación de pantallas sónicas nas zonas nas que se prevexa a superación dos umbrais 

de ruído permitido. 

 Limitación da velocidade dos vehículos. 

É necesario cumprir os límites admisibles para niveis sonoros ambientais. 

No Proxecto de urbanización teranse en conta as condicións acústicas xerais para as 

edificacións. 

14.4.3.3 Radiacións electromagnéticas 

Atendendo á necesidade de protección da poboación das radiacións electromagnéticas, o plan 

desenvolvido dispón unha rede de telefonía e audiovisuais subterránea que deberá conectarse ás 

redes existentes. 

14.4.4 Emisións lumínicas 

O obxectivo destas medidas é evitar a contaminación lumínica, evitar a emisión de luz directa 

cara ao ceo e os excesos de iluminación para reducir o gasto e custo enerxético.  

A iluminación pública de rúas en xeneral atenderá as seguintes indicacións: 

 Instalar focos de emisión de luz cuxos raios non superen a horizontal e dirixidas 

unicamente cara a onde sexa necesario. Evitarase polo tanto, en todo os casos, o uso de 

raios de luz dirixidos cara ao ceo, o que se consegue usando luminarias orientadas en 

paralelo ao horizonte, con lámpadas correctamente apantalladas e eficientes, da potencia 

necesaria para iluminar o solo segundo os criterios de seguridade, pero non máis. 
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Ademais débese utilizar unha óptica que cree conos de luz tan agudos como sexa 

posible para evitar a dispersión da luz. 

 Utilizaranse lámpadas de descarga fronte ás lámpadas incandescentes polas súas 

mellores prestacións e maior aforro enerxético e económico. Recoméndase o uso de 

lámpadas de sodio a baixa presión porque non utilizan metais pesados e consumen 

menos. 

 Evitarase a utilización das lámpadas de mercurio porque son especialmente agresivas 

para moitas especies animais, especialmente os invertebrados que son a base alimenticia 

doutros animais superiores. 

 A iluminación realizarase mediante lámpadas de descarga en haloxenuro metálico 

branco, aloxadas en luminarias cos equipos auxiliares correspondentes. 

 Establecerase un horario de uso da iluminación, apagando ou diminuíndo a súa 

intensidade cando non sexa necesario (horario nocturno). 

14.4.5 Enerxía 

Como medida encamiñada ao cumprimento da lexislación, é requisito indispensable que as 

redes de alta e baixa tensión da infraestrutura eléctrica proxectadas para a subministración da 

actuación urbanística consideren a súa realización en subterráneo, dentro do documento de 

aprobación e no curso da execución da urbanización, salvo que discorran polos corredores 

eléctricos definidos no plan de actuación. 

Hai que considerar a particularidade da liña de alta tensión sobre a zona sur do ámbito (Plano de 

Sistemas Viarios no Anexo I). Esta estrutura non se engloba nas actuacións propias do Plan 

Parcial, polo que non se considera a súa transformación en liña subterránea. Deberá ser unha 

actuación dos ámbitos limítrofes, dada a escasa entidade lineal que ten dentro do S-80-R Macal. 

Todas as redes de servizos se proxectarán subterráneas, e poderán discorrer polos espazos libres 

públicos e privados non edificables cunha profundidade mínima de 70 cm. baixo beirarrúa e de 

110 cm. baixo calzada. 
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En todo caso cumprirán as instrucións técnicas vixentes en materia de illamento, estanquidade, 

separacións de cruzamento e paralelismo, así como en materia de conexións e valvulería e 

condicións de calidade de materiais empregados, execución e posta en funcionamento. 

O Código Técnico de Edificación (CTE) esixe unha contribución solar mínima para ACS nas 

vivendas unifamiliares, establecendo que unha parte das necesidades enerxéticas térmicas 

derivadas da demanda se cubrirá mediante a incorporación nestas de sistemas de captación, 

almacenamento e utilización de enerxía solar de baixa temperatura axeitada á radiación solar 

global da súa localización e á demanda de auga quente do edificio. 

Para o cálculo da superficie de paneis solares necesarios para dar resposta á demanda de A.C.S. 

imposta polo CTE haberá que ter en conta as perdas de radiación solar por sombras, orientación 

e inclinación. 

Dada a distribución da rede de viarios proxectada no Plan, favorécese a edificación ao longo do 

eixe norte-sur, resultando sumamente propicia para a colocación de paneis solares sobre a 

cuberta con orientación sur, que é a que menos perdas de radiación ocasiona. 

14.4.6 Residuos 

 A xestión de todos os residuos que se xeren durante a fase de construción realizarase 

conforme o estipulado na lexislación vixente, así como as normativas específicas de 

residuos. 

 Os residuos sólidos urbanos xeraranse na súa maior parte nas instalacións da obra: 

comedores, oficinas, vestiarios ..., e en menor medida estarán dispersos na obra. Para o 

control de todos eles, colocaranse colectores na zona de instalacións da obra, e en 

diversos lugares xunto á zona de traballo para favorecer o depósito dos RSU por parte 

dos traballadores. Para facilitar a implantación do sistema de recollida selectiva de 

residuos, os colectores dispoñerán do mesmo código de cores que se segue de forma 

xeneralizada: 

Azul Papel e cartón 

Verde Vidros 

Amarelo Envases e plásticos 

Gris/Verde  Lixo orgánico e resto de residuos 
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 Os residuos sólidos asimilables a urbanos e non reciclables procedentes de aseos, 

vestiarios, oficinas ..., recolleranse en colectores para a súa retirada por xestor 

autorizado. 

 Os residuos inertes procedentes das escavacións, serán retirados e depositados nos 

lugares que para ese uso se destinasen. 

 Os residuos que polas súas características sexan susceptibles de ser valorizados (papel, 

cartón, madeira, pezas e elementos metálicos, plásticos, aceites e graxas da maquinaria, 

...) almacenaranse, separados por tipoloxías, nos lugares habilitados para o efecto nas 

instalacións da obra. Cada un deles contará cun punto de abasto e serán remitidos a un 

xestor autorizado para que proceda á súa valorización. 

 Para o caso dos aceites usados aplicarase a lexislación vixente pola que se regula a 

xestión dos aceites industriais usados. 

 Durante as obras dispoñerase de sistemas de xestión de residuos, establecendo un 

responsable de xestión destes. 

 Evitaranse os efluentes incontrolados de residuos así como de combustibles 

almacenados, ao igual que cos produtos de mantemento da maquinaria. 

 Unha vez rematadas as obras, procederase ao desmantelamento das instalacións e 

limpeza da zona, depositando os residuos inertes nos vertedoiros seleccionados. 

 Na fase de operatividade, a recollida de residuos sólidos urbanos realizarase pola 

empresa concesionaria municipal. 

 Crearanse illotes de recollida selectiva dentro do ámbito debidamente integrados no 

deseño da urbanización. 

 Solicitarase a implantación da recollida selectiva de residuos. Con esta medida 

favorecerase o hábito de segregación de RSU en orixe, xerando un valor engadido de 

sostibilidade ambiental. 

 Distribución uniforme de papeleiras ao longo de todo o ámbito. 

14.4.7 Vexetación e fauna 

A eliminación ou alteración de hábitat vexetais terrestres para a fauna, así como desprazamentos 

de especies ou individuos, veñen motivados pola modificación das características iniciais do 
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terreo. Tamén é posible que se ocasionen cambios nas pautas de comportamento da fauna 

provocadas polo tráfico da maquinaria e a apertura de novos viarios. Este caso é pouco probable 

xa que, como se mencionou, as poboacións animais da zona teñen unha escasa representación. 

Como se indica na memoria xustificativa do Plan Parcial, unha parte da superficie do ámbito 

estará destinada á creación de zonas verdes. Estas zonas presentan na actualidade boas 

características para o fin proposto, polo que se fai necesario unha labor de mantemento destas. 

Como medida protectora, procederase a limitar o acceso de maquinaria nas áreas nas que está 

previsto o desenvolvemento de zonas verdes. Para iso sería unha boa medida o valado 

perimetral destas superficies durante a súa fase de consolidación. 

Potenciarase a utilización de especies autóctonas nas zonas verdes e nos xardíns das vivendas 

unifamiliares. 

Os exemplares vexetais significativos que se encontren no ámbito serán respectados. Se estes se 

encontran nas zonas destinadas a outros usos que non sexa o de zona verde serán transplantados 

para a súa implantación noutras situacións. 

A utilización de produtos fertilizantes e fitosanitarios será realizada por persoal especializado e 

primarase o uso de produtos non contaminantes. 

Nas zonas nas que se prevexa que a vexetación alcanzará un forte desenvolvemento 

estableceranse medidas contra incendios mediante a instalación de hidrantes en puntos 

estratéxicos. 

Procederase á restauración de todas aquelas zonas que sufrisen alteracións por efecto dos 

labores de construción, incluíndo unha axeitada revexetación. 

Os cerramentos deberán permitir a circulación das especies animais. 

14.4.8 Espazos naturais 

A ausencia de interacción do plan cos espazos naturais do municipio fai innecesario o 

establecemento de medidas protectoras ou correctoras para contrarrestar efectos negativos sobre 

estes. 
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14.4.9 Patrimonio 

Como se comentou con anterioridade, na solución proposta para o S-80-R establécese a posta en 

valor dos elementos patrimoniais presentes no ámbito (muíños e hórreos). Ademais prestarase 

especial atención ao "Catálogo de Elementos Protexidos do Plan Xeral de Ordenación 

Municipal de Vigo" e á lexislación vixente de Patrimonio Cultural de Galicia. 

14.4.10 Mobilidade 

O desenvolvemento proposto para o ámbito xerará un incremento no número de desprazamentos 

asociado de forma directa ao aumento de poboación na urbanización. Este impacto será maior 

na medida que se faga necesaria a utilización do vehículo privado para o desprazamento a 

centros comerciais, de traballo ou de ensino. 

En canto á xestión sostible desta nova mobilidade xerada hanse de ter en conta diversos 

aspectos: 

 Análise da capacidade de absorción dos sistemas viarios existentes e creados coa 

actuación. 

 Análise da capacidade de absorción dos sistemas de transporte existentes na zona. 

 Análise da accesibilidade aos sistemas de transporte públicos. 

 Posibilidade de desprazamentos con sistemas de transporte de baixo ou nulo impacto (en 

bicicleta ou peonil). 

A solución proposta na memoria do Plan Parcial S-80-R dá resposta a todos estes 

condicionantes desenvolvendo unha rede viaria interna á urbanización e realizando a súa 

conexión cos viarios existentes. 

Medidas protectoras e correctoras adoptadas para a mobilidade sostible: 

 Conexión da rede de viarios interior á urbanización coas vías de acceso ao ámbito. 

 Acondicionamento dos viarios de acceso ó ámbito ata realizar a conexión coas vías xa 

existentes. 

 Deseño dos viarios interiores para un doado acceso ás zonas verdes e espazos libres. 
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 Cumprimento da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas: todos os 

espazos de uso público do ámbito se planifican e urbanizan de xeito accesible seguindo 

os criterios establecidos. 

 Creación de prazas de aparcadoiro para discapacitados. 

 Disposición de itinerarios mixtos de peóns e vehículos, e de itinerarios adaptados aos 

peóns a través das beirarrúas. 

 Creación dun parque lineal asociado ao viario Clara Campoamor. 

 Creación dun itinerario para ciclistas e peóns. 

 Proposta de inclusión de novas paradas de autobús urbano dentro do ámbito.  

No plano P.7.1 TRANSPORTE PUBLICO E ITINERARIOS CICLO-PEONÍS da Memoria 

de Proposta do Plan Parcial se grafían os elementos relativos ao transporte público e 

inclúense as novas paradas de autobús. 

Os accesos ó SVE terán en conta a seguridade viaria especialmente no que concirne á beirarrúa-

bici ou carril bici, e a súa integración co resto do viario. Os accesos a estes elementos da 

sección transversal serán deseñados tendo en conta criterios de seguridade viaria, seguindo as 

recomendacións ó respecto, e en concreto afastando os puntos de conflito que se xeren entre 

tráficos de distinta natureza daqueles puntos onde non poida garantirse a visibilidade de parada.  

Habilitaranse as conexións viarias necesarias, canto menos para contemplar un acceso peonil ou 

de bici cada 100 metros lineais de SVE, e enlazado en todo caso cos viarios específicos do 

ámbito que conteñan na súa sección transversal o tratamento diferenciado dos tránsitos peonís e 

especialmente de bicicletas. 

14.4.11 Economía 

Durante calquera das fases de acondicionamento ou operatividade da urbanización, o impacto 

económico será positivo: na primeira fase como factor xerador de emprego, tanto na propia obra 

coma no sector servizos da zona; e na fase de desfrute, debido ao aumento de poboación estable 

na zona, cunha maior demanda do sector de consumo de bens, recursos e servizos. 

Debido precisamente a ese carácter positivo da afección sobre o sector económico da zona, non 

se considera necesaria a implantación de medidas protectoras nin compensatorias. 
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15. MEDIDAS PARA A CORRECCIÓN E MINIMIZACIÓN DOS IMPACTOS 

SOBRE A PAISAXE 

A paisaxe constitúese como un elemento destacado e de forte relevancia no medio físico, é un 

recurso máis que debe ser conservado e potenciado. 

Non Plan Parcial S-80-R integrouse dende un primeiro momento a paisaxe na planificación do 

ámbito para incrementar o peso deste na toma de decisións urbanísticas. 

Marcáronse dous niveis á hora de conseguir os obxectivos de calidade paisaxística establecidos. 

Un primeiro nivel é o que xestiona o ámbito como un todo e o relaciona cos sectores lindantes. 

Por outro lado encóntrase o nivel de unidade paisaxística, moito máis específico e que 

determinará a consecución dos obxectivos de calidade de paisaxe. 

Estes obxectivos establecen como máximas do desenvolvemento do sector a conservación e a 

mellora da calidade da paisaxe, incidindo na necesidade de potenciar a súa diversidade. 

A perturbación da paisaxe prodúcese principalmente pola modificación da fisiografía do terreo e 

a eliminación da cuberta vexetal; tamén terá unha incidencia relevante sobre a paisaxe a 

creación de novos viarios e a construción das edificacións previstas. 

Hai que ter en conta que durante a fase inicial da urbanización, mentres non se edifique, o 

impacto paisaxístico será máis relevante. Unha vez a urbanización se consolide, a integración 

desta no medio será moito maior. 

A seguinte relación establece as actuacións incorporadas ao Plan Parcial S-80-R que terán un 

efecto directo sobre a paisaxe do ámbito, e que determinará ademais a percepción da paisaxe 

dende o exterior do sector: 

 Edificacións (vivendas e dotacións) 

 Viarios 

 Redes de servizos 

 Parque lineal do viario da universidade 

 Parque fluvial 

 Eliminación da vexetación alóctona e potenciación da autóctona 
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15.1 Accións establecidas no Plan 

A continuación detállanse as medidas que serviron para trazar o deseño do Plan e que 

determinaron o resto dos aspectos da actuación: 

 Considerouse a necesidade de priorizar os temas paisaxísticos sobre os demais, por 

considerar que os espazos periurbanos como este ámbito son máis sensibles ás 

actuacións sobre o territorio. 

 Entendeuse que ao sector actuará como un eixe vertebrador do territorio e a súa paisaxe, 

por iso estableceuse que as actuacións sobre a paisaxe se convertan nun modelo de 

xestión territorial. 

 Priorizouse a heteroxeneidade paisaxística para incrementar a riqueza da paisaxe do 

ámbito. 

 Procurouse manter as interfaces paisaxísticas onde se producen combinacións 

harmónicas, como no caso das zonas de vexetación e o río co resto dos elementos 

paisaxísticos. 

 Protexéronse os elementos característicos do ámbito da paisaxe actual, como son o río e 

os elementos patrimoniais asociados a este. 

 A creación dos parques (lineal e fluvial) están pensados para posibilitar aos cidadáns a 

admiración e o desfrute da paisaxe, con racionalidade, incluíndo as persoas con 

problemas de mobilidade e outros colectivos desfavorecidos. 

 Mantivéronse as paisaxes cun alto valor estético e ecolóxico (pola súa excepcionalidade, 

fraxilidade ou escaseza). 

 Tívose en conta a mellora do confort na paisaxe, mellorando a seguridade nos espazos 

de desfrute, poñendo atención á contaminación acústica e lumínica. 

 Elimináronse da paisaxe elementos como son os servizos de telecomunicacións e a rede 

eléctrica (cableado, centros de transformación), procedendo ao seu soterramento. 

 Evitar que as zonas que contan con valores paisaxísticos de calidade, como os 

arboredos, se degraden. 

 A distribución dos diferentes elementos do plan realizouse para asegurar unha conexión 

ecolóxica que permita a biodiversidade e o bo estado dos ecosistemas, fomentando unha 

recuperación e mantemento da vexetación natural autóctona e de maior importancia 

natural e paisaxística. 
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 Prestouse unha especial atención á preservación dos terreos asociados ao ciclo 

hidrolóxico. 

 Evitouse a urbanización na unidade paisaxística ou ámbitos anexos con limitacións 

topográficas ou suxeitas a riscos. 

 Conservación e, naqueles casos nos que sexa posible, recuperación da paisaxe fluvial. 

 Adecuación de elementos singulares de orixe antrópica (patrimonio histórico), 

fomentando o seu uso público. 

 Asegurouse unha conexión axeitada dentro do ámbito mediante o establecemento das 

infraestruturas de comunicación. Ademais entendeuse que o sector xogará un papel 

importante dentro do ámbito territorial que formará o novo hospital e a súa área de 

influencia. 

 O tratamento dos bordos dos viarios fíxose de forma que permitan unha elevada 

permeabilidade destes elementos. 

15.2 Medidas compensatorias 

As medidas compensatorias refírense aos impactos inevitables, que non admiten unha 

corrección pero si unha compensación mediante outros efectos de signo positivo. Estes poden 

ser da mesma natureza que o impacto que se compensa, por exemplo plantar noutro lugar as 

especies vexetais destruídas, ou completamente distintos. 

Parte dos impactos xerados polas accións do proxecto reduciranse en boa medida grazas ao 

deseño adecuado a nivel de proxecto e pola consideración dunhas medidas de precaución e 

coidado durante a fase de obras. 

Trátase de medidas para conseguir a integración paisaxística do desenvolvemento urbanístico 

previsto. A integración paisaxística pretende mitigar os impactos visuais significativos e, na 

medida do posible, contribuír á mellora das zonas afectadas. Con este obxecto establécense 

unha serie de medidas baseadas no uso de materiais e formas axeitadas. 

Uso de materiais, cores, texturas e formas axeitadas ao ámbito 

Esta medida supón que o proxecto construtivo do desenvolvemento urbanístico considerará as 

seguintes cuestións: 

 Nas edificacións deberanse utilizar cores que se integren no contexto municipal.  
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 Procurarase que as edificacións respondan a sólidos regulares e simples, considerando 

no seu deseño, a ser posible, as invariantes formais e tipolóxicas máis características da 

arquitectura tradicional local (volumes, altura, cuberta, composición de ocos, …).  

 Deberanse evitar, na medida do posible, as formas sobresaíntes, que destaquen sobre o 

espazo no que se encontran. 

 Non se permitirá que a situación, masa, altura dos edificios, muros e peches, ou a 

instalación doutros elementos, limiten o campo visual, rompan a harmonía da paisaxe ou 

desfiguren a perspectiva propia deste. 

 As fachadas dos edificios ofrecerán un resultado harmónico. 

 En grandes superficies de fachada, xustificarase a elección das cores a empregar, polo 

seu grande impacto visual, segundo condicionantes paisaxísticos do ámbito. 

 A colocación dos paneis solares necesarios para o cumprimento do Código Técnico da 

Edificación terá en conta a posibilidade de integración destes na estrutura construtiva.  

 

 

 

 

Vigo, decembro de 2010. 

 

 

Alberto Alcántara Meijide 

Biólogo 



 
PLAN PARCIAL S-80 R-MACAL  

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL (ESAITP) 
 

 

Davila, Hernández e Urbes UTE                                  Plan Parcial do Sector S-80-R Macal   -  Páxina 140 

16. ANEXO I: PLANOS: 

 PLANO DE LOCALIZACIÓN DO ÁMBITO 

 PLANO DE VEXETACIÓN E USOS DO SOLO DO ÁMBITO 

 PLANO DE UNIDADES AMBIENTAIS 

 PLANO DE VALORACIÓN DAS UNIDADES AMBIENTAIS 

 PLANO DO VIARIO 

 PLANO DE MOBILIDADE 
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17. ANEXO II: CONTESTACIÓN OS REQUIRIMENTOS DE AUGAS DE 

GALICIA 
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1. ANTECEDENTES 

1.1 Iniciativa do planeamento e xustificación do presente documento 

O PXOM de Vigo apróbase de forma parcial mediante a “Orde do 16 de Maio de 2008, sobre 

aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Vigo” da 

Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes e aprobase de xeito total e 

definitivo mediante a “Orde do 13 de xullo de 2009 sobre a aprobación definitiva do documento 

de cumprimento da orde da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes do 

16 de maio de 2008, sobre a aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do 

Concello de Vigo (Pontevedra)”. 

O Sector de Solo Urbanizable S-80-R Macal defínese no PXOM de Vigo como un Sector de 

Planeamento Remitido (S); o que implica a necesidade de desenvolver o ámbito a través dun 

Plan Parcial, que deberá axustarse a normativa urbanística vixente e enmarcarse dentro do 

establecido pola ficha recollida no documento de Xestión e Execución do PXOM de Vigo. 

En todo caso, a iniciativa do desenvolvemento do Sector de Solo Urbanizable S-80-R MACAL, 

é unha iniciativa pública, xa que o desenvolvemento está impulsado polo Concello de Vigo, de 

conformidade co establecido na ficha do ámbito. Segundo o PXOM de Vigo o obxectivo neste 

ámbito será completar a trama urbana e obter as dotacións urbanísticas esixidas, condicionadas 

pola existencia de dúas vías de capital importancia (o viario da Ronda e a Avenida da 

Universidade). Así mesmo, a xustificación do desenvolvemento do ámbito nestes momentos 

encóntrase en que no PXOM de Vigo se estableceu este ámbito como un dos que se deberán 

desenvolver no primeiro cuadrienio.   

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

territorio e do litoral de Galicia e o artigo 9.1 da Lei 9/2006, de 28 de abril (ambas en 

consonancia coa directiva 2001/42/CE) establecen a obriga de someter a Avaliación Ambiental 

Estratéxica (AAE) os instrumentos de ordenación do Territorio e de planeamento urbanístico, se 

ben con certas matizacións que neste caso cabe destacar. Estes artigos establecen que no caso 

dos Plans Parciais os mesmos serán obxecto de AAE, cando o órgano ambiental o decida; 

nembargante para que o órgano ambiental decida se é preciso que un Plan Parcial se someta ou 

non ó procedemento da AAE hanse de dar unha serie de pasos. 
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Por Resolución de 28 de marzo de 2008 da Dirección Xeral de desenvolvemento Sostible, 

declarouse a inviabilidade de sometemento do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello 

de Vigo os trámites previstos na Lei 6/2007, do 11 de maio, e establece que todo o plan de 

desenvolvemento derivado do PXOM de Vigo deberá someterse a Avaliación Ambiental 

Estratéxica.  

Ó obxecto de coñecer se o Plan Parcial do S-80-R Macal se ten que someter á AAE, o promotor 

do mesmo debe comunicar ó órgano ambiental o inicio do procedemento, comunicación que se 

realiza a través do coñecido como Documento de Inicio (Artigo 7.2 Lei 6/2007 de 11 de maio).  

O promotor do desenvolvemento do S-80-R Macal cumpriu con esta obriga e mediante escrito, 

de data de 2 de setembro de 2009, presenta en data de 22 de setembro de 2009 o documento de 

Inicio na Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestruturas; Documento de Inicio que 

foi exposto ó publico na páxina web da mencionada Consellería (Código Expediente 

0694/2009), e respecto do cal a Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental emitiu 

decisión con data de 30 de outubro, resolvendo a non necesidade de someter a Avaliación 

Ambiental Estratéxica o Plan Parcial do Sector S-80-R MACAL (DOG nº 237 de 3 de decembro 

de 2009). 

A decisión emitida pola Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, resolvendo a non 

necesidade de someter a Avaliación Ambiental Estratéxica o Plan Parcial do Sector S-80-R 

MACAL, inclúe a necesidade de realización dunhas emendas atendendo ó informado polo 

Organismo Augas de Galicia no trámite de consultas do proceso de Avaliación Ambiental 

Estratéxica. 

1.2 Alcance do presente documento 

O presente documento redactase para cumprir coas xustificacións establecidas polo Organismo 

Augas de Galicia. 

Na Decisión de 30 de outubro de 2009, sobre a non necesidade de someter a Avaliación 

Ambiental Estratéxica o Plan Parcial do Sector S-80-R Macal, solicítanse as seguintes accións: 
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 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. Destaca o 

río Barxa, codificado como 305007, que discorren polo ámbito de actuación e lembra 

que aínda que estea canalizado nunha parte do seu percorrido, non perde a súa 

condición, que ten por lei, de dominio público hidráulico. 

 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 (uso industrial, 

residencial, rega). 

 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 da situación das instalacións necesarias e a reserva 

de solo ó 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. 

Nos seguintes apartados procédese á achega da documentación necesaria para emendar os 

requirimentos de Augas de Galicia. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE LEITOS E CORRENTES 

Unha das características destacables do S-80-R Macal é a existencia dunha canle fluvial que 

atravesa de sur a norte o ámbito, o río Barxa, afluente do río Lagares pola súa marxe esquerda 

que recolle augas do Rego de Quintan, o rego Lavadoiros e o regueiro de Senra.  

Este regueiro foi canalizado nunha gran parte do seu percorrido polo ámbito durante os labores 

de construción do viario Clara Campoamor (viario da Universidade). Na actualidade, tras uns 

anos de consolidación, a vexetación formou pequenas zonas nas que se atopa unha 

pseudovexetación riparia. 

Tras a canalización durante as obras de construción da Avda. Clara Campoamor, o río discorre 

paralelo a este viario e atravésao en dous puntos. 

No ámbito existen elementos catalogados no inventario de bens etnográficos do concello de 

Vigo. Todos estes elementos están asociados ao curso do río (muiños e un lavadoiro) y terán un 

especial tratamento no Plan Parcial coa súa inclusión nas zonas verdes.  

Unha das apostas do desenvolvemento do Plan Parcial é a posta en valor deste regueiro para 

dotalo dun maior grao de protección mediante a súa inclusión nos espazos verdes previstos polo 

plan, así como a protección dos elementos patrimoniais vinculados a el.  

Para iso deseñouse un corredor de protección das marxes do río e os seus elementos máis 

relevantes e que ademais se constitúe en eixe vertebrador do desenvolvemento do sector.  

Polo tanto, prestouse especial atención á delimitación das zonas verdes, sendo unha premisa de 

deseño o establecemento de áreas de protección do río, así como a recuperación daquelas zonas 

do ámbito que se encontran claramente degradadas. 

Nos planos do proxecto de urbanización do Plan Parcial Macal grafíanse as canles e todas as 

estruturas dependentes do curso do río Barxa: 

 Plano: I.14 RÍO BARXA. DELIMITACIÓN DE ZONAS DE SERVIDUME E 

POLICÍA 

A posta en valor do río Barxa e o desenvolvemento urbanístico requiren algunhas modificacións 

que non obstante non supoñen unha modificación do réxime de correntes, xa que as actuacións 
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sobre o río limitaranse a creación dun espazo de protección coa incorporación de novas zonas 

verdes que consoliden as marxes do río. A integración do río co parque lineal polo que discorre 

deberá eliminar as posibles afeccións a terceiros pola alteración do réxime de correntes ó 

delimitar o longo do percorrido diferentes niveis de inundación. 

O Plan Parcial establece as seguintes propostas de actuación: 

 Rehabilitación do entorno de canle do río barxa 

 Creación dunha zona verde asociada o río e a rehabilitación dos elementos etnográficos 

existentes 

 Acondicionamento da canle existente do río 

 Creación de novo tramo canalizado (100 m) 

 Creación dun parque fluvial 

 A creación dunha gran zona verde vinculada o río 

 Posta en valor do patrimonio etnográfico 

 Rexeneración ambiental do sistema fluvial con efectos colaterais na flora, fauna e 

paisaxe 

As seccións das canles, o dimensionado das zonas inundables, a cuantificación de caudais ou 

avenidas extraordinarias e a posible incorporación de tanques de tormenta para a regulación do 

caudal serán obxecto de estudo pormenorizado e definición precisa no proxecto de urbanización 

que se redacte para o desenvolvemento do planeamento parcial. 

Co deseño das ribeiras e marxes do río Barxa, o seu paso polo sector S-80-R Macal, preténdese 

conseguir unha uniformidade no tratamento natural, integrando as partes canalizadas coas 

ribeiras naturais e permitindo, co deseño das seccións do río, un control de niveis e o máximo 

aproveitamento posible como parque lineal vertebrador do novo sector da cidade. 

O tratamento por tanto será homoxéneo en todo o contexto do parque partindo do máximo 

respecto os valores ambientais das ribeiras e os leitos que xa existen, manténdose na 

ordenación. 

Con respecto á dinámica fluvial, deberanse manter ou mellorar as condicións naturais do fluxo. 

O novo tramo canalizado verase compensado no ámbito con novas zonas inundables que 

absorban sen dificultade as posibles avenidas ordinarias e excepcionais. 
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3. ZONAS DE SERVIDUME E POLICÍA DE AUGAS 

O Plan Parcial R-80-R respectará as marxes do río Barxa, as zonas de servidume (5 m) e a de 

policía de augas (100 m), segundo queda establecido na Lei de Augas e no Reglamento do 

Dominio Público Hidráulico vixente, limitando os usos posibles e autorizados ós establecidos na 

lexislación sectorial. 

No seguinte plano do Plan Parcial procedese a delimitación das zonas de servidume e policía: 

 I.14 RÍO BARXA. DELIMITACIÓN DE ZONAS DE SERVIDUME E POLICÍA  
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4. PASEOS OU PRAIAS 

O plan non establece zonas de baño, praias fluviais nin paseos asociados directamente ao curso 

do río. 

Todos os elementos asociados ao río e as súas zonas de influencia gozan dunha especial 

protección na ordenación proposta, resaltando a cuestión de que tomou o curso fluvial como 

eixe de desenvolvemento da actuación. 
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5. ABASTECEMENTO 

Na actualidade as edificacións do ámbito S-80-R están conectadas á rede municipal de 

abastecemento de augas. 

Este feito permitirá unir as infraestruturas de abastecemento de augas proxectadas coas 

existentes sen ter que realizar obras de acometida específicas. 

Na seguinte táboa amósanse as coordenadas dos puntos nos que se realizará o entronque das 

redes de abastecemento antiga e nova. 

 

Punto X Y  Punto X Y 

1 523024,483 4672446,059  14 523299,501 4671937,271 

2 523130,738 4672321,578  15 523358,122 4671895,001 

3 522939,293 4672316,706  16 523394,367 4671850,309 

4 522950,501 4672287,741  17 523363,101 4671828,315 

5 522973,713 4672253,960  18 523372,217 4671623,961 

6 523043,584 4672188,483  19 523386,097 4671622,442 

7 523112,432 4672188,483  20 523446,816 4671641,322 

8 523225,833 4672282,727  21 523495,063 4671541,632 

9 523240,677 4672235,864  22 523371,037 4671396,563 

10 523281,500 4672187,092  23 523460,072 4671378,578 

11 523333,480 4672151,174  24 523144,658 4671384,044 

12 523435,624 4672086,771  25 523247,335 4671254,938 

13 523350,227 4671956,114  26 523359,260 4671248,672 

 

O dimensionamento das estruturas actuais de abastecemento permite unha subministración que 

cumpra coas necesidades do ámbito unha vez desenvolvido o Plan. 

A previsión do proxecto do Plan Parcial S-80-R posibilita a construción de 800 vivendas, nas 

que se mesturan tipoloxía de vivenda unifamiliar e vivenda colectiva. 

5.1 Cálculo de caudais de abastecemento 

Como base para o cálculo de abastecemento de augas utilizáronse as "Instrucións Técnicas para 

Obras Hidráulicas en Galicia" elaboradas polo ente Augas de Galicia e a Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e infraestruturas e a Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos 

(novembro de 2009, accesible a través da Web de Augas de Galicia), tomando o documento 
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"Dotacións e caudais de auga en sistemas de abastecemento a poboacións (ABA-1/1)" como 

referencia. 

Na Memoria Xustificativa do Plan Parcial S-80-R Macal procédese ó cálculo de abastecemento 

do ámbito mediante un método diferente o deste documento. Os dous métodos obteñen uns 

datos moi similares. 

Os cálculos fanse para as características da zona de abastecemento nun futuro, unha vez 

desenvolvida a actuación. 

Os usos asignados ao ámbito pola ficha do PXOM son os seguintes: 

 Solo de vivenda residencial 

 Solo dotacional vivenda residencial protexida 

 Solo de zonas verdes 

 Solo dotacional de equipamento 

5.1.1 Datos 

Características da zona de abastecemento unha vez desenvolvido o Plan: 

 Solo residencial 

 Número de vivendas: 910 

 Superficie: 100,38 m
2
 (superficie media) 

 Solo dotacional: 11.330,38 m
2
 

 Zonas verdes comúns: 44.764,70 m
2
 

Dotación e demandas: 

 Dotación por vivenda: 1,05 m
3
/viv·día 

 Dotación solo dotacional: 50 m
3
/ha·día 

 Dotación rego de zonas verdes: 20 m
3
/ha·día 
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5.1.2 Cálculo de consumos medios 

5.1.2.1 Demanda diaria media urbana, QDm,urb 

 Solo residencial: 910 viv · 1,05 m
3
/viv·día = 955,5 m

3
/día 

 Solo dotacional: 1,1330 ha · 50 m
3
/ha·día = 56,65 m

3
/día 

 Zonas verdes comúns: 4,4764 ha · 20 m
3
/ha·día = 89,528 m

3
/día 

QDm,urb = 840 m
3
/día + 57,16 m

3
/día + 86,184 m

3
/día = 1.101,67 m

3
/día 

5.1.2.2 Demanda media diaria total, QDm,total 

 QDm,total = 1.101,67 m
3
/día 

 QDm,total = 0,402 hm
3
/año 

 QDm,total = 12,75 l/s 

5.1.3 Cálculo de caudais punta 

5.1.3.1 Demanda diaria punta estacional urbana, QDp,urb 

Como Cpest,urb = 1,4 

 QDp,urb = QDm,urb · Cpest,urb = 983,34 m
3
/día · 1,4 = 1.542,35 m

3
/día 

 QDp,urb = 17,85 l/s 

5.1.3.2 Demanda diaria punta no ano, QDp,total 

 QDp,total = 1.542,35 m
3
/día 

5.1.3.3 Demanda horaria punta urbana no día de máximo consumo 

Coeficiente punta horario urbano: 

 Cph,urb = 1,8 · [1+(1/QDm,urb)
0,5

] = 1,8· [1+(1/12,75)
0,5

] = 2,30 

 QHp,urb = QDp,urb · Cph,urb = 17,85 l/s · 2,30 = 41,05 l/s 
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5.1.3.4 Caudal horario punta total 

 QHp,total = 41,05 l/s 

 Cpglobal = (41,05 l/s) / (12,75 l/s) = 3,22 
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6. SANEAMENTO 

Como acontece no caso do abastecemento de augas, o ámbito conta na actualidade con conexión 

á rede municipal de saneamento. 

As coordenadas dos puntos de conexión da rede proxectada coa rede existente son as seguintes:  

 

Punto X Y 

1 523135,201 4672727,787 

2 523359,745 4672049,738 

3 523374,399 4671624,980 

4 523373,953 4671541,164 

5 523363,751 4671443,211 

 

Todas as actuacións proxectadas para o ámbito do S-80-R Macal contarán con conexión á rede 

de saneamento de augas residuais do concello de Vigo. 

6.1 Cálculo de caudais de saneamento 

Para o cálculo de saneamento de augas residuais utilizáronse as "Instrucións Técnicas para 

Obras Hidráulicas en Galicia" elaboradas polo ente Augas de Galicia e a Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e infraestruturas e a Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos 

(novembro de 2009, accesible a través da Web de Augas de Galicia), tomando o documento 

"Cálculo de caudais en saneamento (SAN-1/1)" como referencia. 

Os usos asignados ao ámbito pola ficha do PXOM son os seguintes: 

 Solo de vivenda residencial 

 Solo dotacional vivenda residencial protexida 

 Solo de zonas verdes 

 Solo dotacional de equipamento 

6.1.1 Datos 

Características da zona de abastecemento unha vez desenvolvido o Plan: 
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 Solo residencial 

 Número de vivendas: 910 

 Superficie: 100,38 m
2
 (superficie media) 

 Solo dotacional: 11.330,38 m
2
 

 Zonas verdes comúns: 44.764,70 m
2
 

 

Dotación e demandas: 

 Dotación por vivenda: 1,05 m
3
/viv·día 

 Dotación solo dotacional: 50 m
3
/ha·día 

 Dotación rego de zonas verdes: 20 m
3
/ha·día 

 Dotación de auga residual por vivenda 

o 0,8 · 1,05 m
3
/viv·día = 0,84 m

3
/viv·día 

 Dotación de auga residual solo dotacional 

o 0,8 · 50 m
3
/ha·día = 40 m

3
/ha·día 

6.1.2 Cálculo de caudais medios de augas residuais 

6.1.2.1 Caudal diario medio urbano, QDm,urb 

 Solo residencial: QDm,res = 910 viv · 0,84 m
3
/viv·día = 764,4 m

3
/día 

 Solo dotacional: QDm,dot = 1,133 ha · 40 m
3
/ha·día = 45,32 m

3
/día 

 QDm,urb = 764,4 m
3
/día + 45,32 m

3
/día = 809,72 m

3
/día 

 QDm,urb = 33,73 m
3
/hora = 9,37 l/s 

6.1.2.2 Caudal diario punta estacional de auga residual urbana, QDp,urb 

Como Cpest,urb = 1,4 

 QDp,urb = QDm,urb · Cpest,urb = 809,72 m
3
/día · 1,4 = 1.133,61 m

3
/día 

 QDp,urb = 13,12 l/s = 47,23 m
3
/hora 
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6.1.2.3 Caudal diario medio de infiltración, QDm,inf 

 QDm,inf = K · [(QDp,urb · Cpest,urb)] 

 QDm,inf = 0,5 · [(13,12 l/s · 1,4)] = 18,37 l/s 

 QDm,inf = 66,12 m
3
/hora = 1.586,88 m

3
/día 

6.1.2.4 Caudal diario punta total, QDp,total 

 QDp,total = QDp,urb + QDm,inf = 1.133,61 m
3
/día + 1.586,88 m

3
/día 

 QDp,total = 2.720,49 m
3
/día = 31,49 l/s = 113,35 m

3
/hora 

6.1.3 Cálculo de caudais punta de augas residuais 

6.1.3.1 Caudal horario punta no día de máximo caudal medio, QHp,urb 

Coeficiente punta horario urbano: 

 Cph,urb = 1,6 · [1+(1/QDm,urb)
0,5

] = 1,6 · [1+(1/9,37)
0,5

] = 2,12 

 QHp,urb = QDp,urb · Cph,urb = 13,12 l/s · 2,12 = 27,81 l/s 

 QHp,urb = 100,13 m
3
/hora 

6.1.3.2 Caudal horario punta total 

 QHp,total = QHp,urb + QHp,inf 

 QHp,total = 100,13 m
3
/hora + 66,12 m

3
/hora = 166,25 m

3
/hora 

 QHp,total = 46,18 l/s 

 Cpglobal = (166,25 m
3
/hora) / (33,73 m

3
/hora + 66,12 m

3
/hora) = 1,66  
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7. VERTEDURAS 

O ámbito do S-80-R Macal estará conectado á rede de saneamento municipal, polo tanto as 

verteduras fóra desta rede serán inexistentes. 

Durante a fase de construción dos diferentes elementos considerados no proxecto urbanístico 

manterase unha vixilancia exhaustiva de todos os procesos que impliquen a posibilidade de 

verteduras ao medio. 

Terá especial consideración a rede hídrica do ámbito. 

Será imprescindible a realización dun Plan de Vixilancia Ambiental (PVA) que contemple todas 

as accións do desenvolvemento urbanístico e, entre outras cuestións, estableza as pautas de 

actuación en temas de verteduras. 

A finalidade principal do PVA consistirá en evitar e emendar os problemas que poidan xurdir 

durante a execución do proxecto, intentando previr os impactos e controlando aqueles aspectos 

relacionados coa recuperación do medio mediante a comprobación da efectividade das medidas 

aplicadas. 

Ademais, seguiranse todos os requirimentos establecidos na lexislación sectorial de aplicación. 

No caso das augas pluviais, os puntos nos que se realizará a conexión coas estruturas existentes 

serán os seguintes: 

 

Punto X Y  Punto X Y 

1 522949,192 4672304,885  7 523362,839 4671638,453 

2 523161,629 4672400,766  8 523367,372 4671639,259 

3 523304,468 4672229,771  9 523360,794 4671545,190 

4 523299,175 4672176,110  10 523354,513 4671426,495 

5 523374,615 4671836,339  11 523370,520 4671407,323 

6 523374,615 4671836,339     
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8. RÉXIME HIDROLÓXICO E CALIDADE DA AUGA 

Co fin de definir o réxime de correntes do ámbito do Plan parcial do sector S-80-R MACAL do 

Concello de Vigo, redactouse unha memoria específica achegada como o anexo “Estudio 

hidráulico e hidrolóxico da zona afectada polo Plan Parcial S-80-R MACAL”. 

Nesta memoria analízanse as incidencias que podería provocar sobre o réxime de correntes a 

actuación proposta; ademais procédese á identificación daquelas zonas nas que exista un risco 

potencial de inundacións. 

As modificacións das escorrentas debidas aos cambios de usos do chan non influirán 

significativamente no caudal recolleito polo río Barxa, xa que, o tamaño da conca de achega é 

moito maior que a superficie modificada. Tampouco existirán afeccións a terceiros, xa que, as 

escorrentas xeradas serán recollidas e vertidas ao río Barxa, previo tratamento en caso de ser  

necesario, mediante a correspondente drenaxe lonxitudinal e transversal dos viarios 

proxectados. 

As zonas nas que se producirán inundacións para os períodos de retorno de 100 e 500 anos no 

estado proxectado, son tamén zonas inundables actualmente. 

Pola contra, ao estar previsto a canalización dalgúns tramos, coa actuación proxectada 

conseguirase que se reduzan os tramos do río onde actualmente existe risco de producírense 

inundacións. 

No “Estudio hidráulico e hidrolóxico da zona afectada polo Plan Parcial S-80-R MACAL” 

xúntase a documentación específica da análise hidráulica do Río Barxa en base os caudais 

asociados aos períodos de retorno de 100 e 500 anos. 

 

9. RÉXIME DE CORRENTES 

Coma se detalla no “Estudio hidráulico e hidrolóxico da zona afectada polo Plan Parcial S-80-R 

MACAL”, as actuacións propostas no Plan Parcial S-80-R MACAL non modificarán o réxime 

de correntes existentes. 

A única canle importante do ámbito e o río Barxa e as modificacións en trazado son mínimas. 

Limitaranse practicamente ao encanamento dalgúns tramos. Estas estruturas terán unha sección 
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de características xeométricas similares aos encanamentos existentes, non véndose modificado o 

caudal actual ao non realizarse novas derivacións nin achegas de auga. 

Ver plano: 

 P.9.1 RÍO BARXA: ALTERACIÓNS DO CAUCE E ZONA DE SERVIDUME. 

 

 

 

 

 

 

 

Vigo, decembro de 2010 

 

Alberto Alcántara Meijide 

Biólogo 
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10. ANEXO: PLANOS 

 I.14 RÍO BARXA: DELIMITACIÓN DE ZONAS DE SERVIDUME E POLICÍA  

 P.9.1 RÍO BARXA: ALTERACIÓNS DO CAUCE E ZONA DE SERVIDUME 
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