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1. LIMIAR 

INTRODUCCIÓN 

Na fase final da tramitación do PXOM de Vigo (fase de Aprobación Definitiva) 

emitíronse por parte das Consellerías de Política Territorial Obras Publicas e 

Transporte e da de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible os seguintes 

documentos vinculantes: 

• Orden de dezanove de Xaneiro de 2007, sobre aprobación definitiva do Plan 

Xeral de Ordenación Municipal do concello de Vigo Consellerías de Política 

Territorial Obras Publicas e Transporte. 

• Resolución de 10 de setembro de 2007, da Dirección Xeral de 

Desenvolvemento Sostible, pola que se establecen os requisitos para declarar 

a inviabilidade do sometemento do Plan Xeral de Ordenación Municipal do 

Concello de Vigo ós tramites previstos no artigo 7 da Lei 9/2006, do 28 de abril, 

sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio 

ambiente. 

O cumprimento tanto da Orde como da Resolución provocou a introducción de 

cambios no documento de aprobación provisional que obrigou a unha revisión e 

modificación de diversos apartados do documento de Estudo de Sostenibilidade 

Ambiental, Impacto Territorial e Paisaxístico (ESAITP), documento integrante do 

PXOM . 

Neste apartado analízanse e describen os cambios mais relevantes introducidos en 

devandito documento, e en especial detallanse os aspectos derivados do cumprimento 

da resolución da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible.  
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MODIFICACIONS INTRODUCIDAS EN CUMPRIMENTO DA ORDEN DE 19 DE 
XANEIRO DE 2007 DA CPTOPT, SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA DO PLAN 

XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE VIGO 

A adecuación do PXOM de Vigo á devandita orde introduciu modificacións nos 

diferentes contidos do Plan que afectaron á proposta de clasificación e cualificación do 

solo. Esta proposta e outros aspectos son analizados no Estudo de Sostenibilidade 

Ambiental, Impacto Territorial e Paisaxístico (ESAITP) que de acordo á lei Lei 9/2002 

do 30 de decembro de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia 

coas modificacións dá Lei 15/2004 do 29 de decembro é documento integrante do plan 

xeral. Xa que logo os cambios producidos implicaron unha nova revisión do contido do 

documento de ESAITP.  

Os apartados que sufriron cambios son : 

1.1.1. Cambios no Capítulo 3 -A Sostibilidade- 

Oa cambios producense a partir do punto 4.7 “Accións que cumpren obxectivos de 

sostibilidade”, ata o final do capítulo, debido por unha banda a pequenos cambios 

cuantitativos introducidos na clasificacion de solo onde algúns solos urbanos pasaron 

a solos rústicos, outros solos pasaron de urbanos a urbanizables cambiando as 

porcentaxes e como tal tódolos mapas e táboas do capítulo; cambios que tamén 

afectaron aos sistemas xerais incrementándose os sistemas xerais de espacios libres 

e zonas verdes e aparecendo novos sistemas xerais de infraestrucutras relacionados 

co abastecemento e sobre todo o novo solo para a ubicación da nova depuradora do 

Lagares.  

No tocante á compacidade engadiuselle ao estudio de sostibilidade do plan un novo 

apartado para explicar máis polo míudo as cuestións relacionadas co obxectivo de 

aforro de solo e a súa relación co modelo de cidade, así como engadeselle tamén un 

apartado en relación á secuencia de programación.  

Así mesmo os limites de sostibilidade da lei 9/2002 son novos os datos e eliminouse 
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as táboas detalladas para evitar a duplicación de datos estando ditas táboas no 

documento correspondente do Plan.  

1.1.2. Cambios no capitulo 6: Estudio de impacto territorio 

Os cambios concentráronse no punto 6.4 Cálculo da capacidade de acollida e 6.5 

Impacto territorial  

A orixe de cámbialos é dobre, por unha banda deriva da cambios introducidos na 

categoría de chan urbano consolidado (SUC) que na metodoloxía do cálculo da 

capacidade de acollida ten valor de “restrición” é dicir que a superficie de SUC non é 

obxecto de cálculo de capacidade de acollida propiamente dita. De feito clasifícase co 

epígrafe de: “Non Aplicable” no mapa de capacidade de acollida xa que logo é obvio 

que cambios neste epígrafe provocan cambios nos restantes que compón o mapa de 

capacidade de acollida. Isto motivo recalcular o mapa de capacidade de acollida para 

incluír os espazos que no mapa anterior estivesen como SUC e que no actual pasasen 

a integrarse noutra categoría de chan (especialmente SUNC O Suelo urbanizable)  

E doutra banda producíronse cambio na superficie e número dos ámbitos de soldo 

urbano consolidado e sectores de solo urbanizable delimitado e non delimitado, o que 

inevitablemente provoco cambios no impacto ambiental.  

Nas táboas seguintes destacamos os cambios que atinxen ao impacto clasificado 

como Moderados, porque estes teñen medidas particulares de corrección do impacto 

ambiental.
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SÚELOS URBANO NO CONSOLIDADOS* 

APROBACION DEFINITI. INCORPORA SUPRIME APROBACION PROV. 

A-2-06   A-2-06 

A-3-29   A-3-29 

A-3-34   A-3-34 

A-3-41   A-3 41 

A-3-43   A-3-43 

A-5-15   A-5-15 

A-5-46   A-5-46 

A-5-57   A-5-57 

A-6-10   A-6-10 

A-6-17   A-6-17 

A-6-22   A-6-22 

A-6-29   A-6-29 

A-7-19   A-7-19 

A-7-32   A-7-32 

A-7-38   A-7-38 

A-8-03   A-8-03 

A-8-23   A-8-23 

A-8-27   A-8-27 

A-8-30   A-8-30 

A-8-38   A-8-38 

A-8-44   A-8-44 

  A-6-16  

  A-6-14  

  A-6-26  

  A 7 -26  

  A 7 – 37  

  A8 - 47  

* no proceso de revisión detectouse un erró material que afectou aos ámbitos A-3-31, 

A-3-36, A-3-46, A-1-01 que foron incorrectamente considerados con impacto 

moderado en lugar dos ambitos A-3-29, A-3-34, A-3-41, A-3-43 
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SUELO URBANIZABLE DELIMITADO 

APROBACION DEFINITI. INCORPORA SUPRIME APROBACION PROV. 

S-13-R   S_13_R 

S-21-T/R   S_21_TR 

S-32-R   S_32_R 

S-37-I   S_37_I 

 S-38-R   

S-42-R   S_42_R 

S-44-I   S_44_I 

S-53-R   S_53_R 

S-56-R   S_56_R 

S-57-R   S_57_R 

S-61-D   S_61_D 

S-62-R   S_62_R 

S-63-R   S_63_R 

S-64-D   S_64_D 

S-66-D   S_66_D 

S-68-R   S_68_R 

S-70-R   S_70_R 

 S-76-R   

 S-81-R   

  S-02-I  

  S-10-R  

  S-38-R  

  S-45-R  

  S-69-R  

No documento de aprobación provisional non estaban categorizado ningun solo como 

solos urbanizable non delimitado.  

APROBACION DEFINITI. 

SUND-02 

SUND-06 

SUND-07 

SUND-10 

SUND-25 

SUND-29 

SUND-34 
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RESOLUCIÓN DE 10 DE SETEMBRO DE 2007, DA DIRECCIÓN XERAL DE 
DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE, POLA QUE SE ESTABLECEN OS 

REQUISITOS PARA DECLARAR A INVIABILIDADE DO SOMETEMENTO DO 
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE VIGO ÓS 

TRAMITES PREVISTOS NO ARTIGO 7 DA LEI 9/2006, DO 28 DE ABRIL, SOBRE 
AVALIACIÓN DOS EFECTOS DE DETERMINADOS PLANS E PROGRAMAS NO 

MEDIO AMBIENTE 

 

A resolución incorporada no anexo de este documento especifica no seu punto 4 a 

seguinte resolución. 

4. RESOLUCIÓN 

Unha vez ponderadas e analizadas as circunstancias do PXOM do Concello de Vigo, 

aprobado provisionalmente o 19 de maio de 2006 no Pleno do Concello, á vista do 

nivel de integración que a protección de medio ambiente acada no PXOM, dos bens 

xurídicos e intereses públicos que hai que protexer, tendo en conta o proceso de 

participación pública realizado e á vista dos custos económicos e sociais que en 

definitiva se van producir, resolvo que: 

Para o non sometemento do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Vigo, 

aprobado provisionalmente o 19 de maio de 2006 no Pleno do Concello, ós tramites 

previstos no artigo 7 da Lei 9/2006, do 28 de abril, deberanse cumprir os seguintes 

requisitos: 

1. Todo o planeamento de desenvolvemento derivado do PXOM de Vigo deberá 

someterse a avaliación ambiental estratéxica segundo a lei 9/2006. A tal fin, as fichas 

correspondentes a cada un dos sectores deberán reflectir a devandita condición 

vinculante. 

2. Dada a elevada superficie de solo urbanizable delimitado non ordenado previsto, e 

as non xustificadas proxeccións demográficas e de necesidades constructivas, o 

PXOM de Vigo deberá establecer unha estratexia de ocupación que fixe a orde de 

prioridade e as condicións temporais e indicadores que se deben observar para a 
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incorporación progresiva de cada 

ámbito ou sector ó tecido urbano coa finalidade de garantir un grado axeitado de 

compacidade, un consumo responsable do territorio e un adecuado ritmo de 

desenvolvemento das infraestructuras e equipamentos. 

3. As fichas urbanísticas correspondentes ás áreas de planeamento de 

desenvolvemento deberán reflectir a existencia de garantías tanto do abastecemento 

de auga potable como da depuración de augas residuais, así como a inexistencia de 

riscos de inundación, mediante informe favorable de Augas de Galicia, como condición 

previa á aprobación dos correspondentes documentos de ordenación. 

4. A ampliación proposta da depuradora da desembocadura do Lagares deberá 

quedar plenamente recollida no PXOM, non podendo afectar ós ámbitos de especial 

protección contiguos. 

5. Calquera obra que se pretenda executar dentro ou sobre o dominio público 

hidráulico ou na súa zona de policía (100 metros dende o leito) precisará a  

autorización previa e expresa de Augas de Galicia, sexa cal sexa o tipo de solo no que 

se atope e así deberá quedar incorporado en tódolos apartados onde corresponda e 

se incluirá ademais na normativa que acompaña ó PXOM. 

6. Cada un dos documentos de planeamento de desenvolvemento derivados da 

aplicación do PXOM de Vigo conterán un estudio para a prevención da contaminación 

acústica e da electromagnética axustado ó seu ámbito de actuación. Este requisito 

quedará expresamente reflectido nas condicións vinculantes das correspondentes 

fichas. 

7. O PXOM deberá clasificar como SRPEN todos os espazos caracterizados de alto 

valor natural nos documentos que o compoñen, así como as súas contornas en 

superficie suficiente para minimizar as ameazas identificadas para cada ámbito. 

8. O PXOM de Vigo inclúe diversas superficies de alto valor ambiental dentro dos 

sistemas xerais. Sen prexuízo de que se manteñan dentro dos sistemas xerais os 

espazos clasificados como solo rústico para a protección de espazos naturais 
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propostos no plan, non se poderán promover transformacións e usos destes espazos 

que podan minguar os seus valores de conservación. Este requisito quedará recollido 

nos artigos correspondentes ao SPREN na normativa do PXOM. 

9. O Concello de Vigo deberá incorporar ao PXOM un plan de seguimento da 

sustentabilidade do plan mediante un sistema de indicadores da evolución das 

seguintes variables aprobadas por unanimidade do Consello Galego de Medio 

Ambiente e Desenvolvemento Sostible (COGAMADS) o 19 de xaneiro de 2007 dentro 

do Documento marco de referencia para a Avaliación Ambiental Estratéxica dos Plans 

Xerais de Ordenación Municipal:  

actividades económicas, ciclo hídrico, consumo de solo, demografía, emisións 

contaminantes, enerxía, integración social, medio natural, medio rural, medio urbano, 

mobilidade, paisaxe, patrimonio, vivenda e xestión de residuos. 

O órgano ambiental participará no seguimento da evolución do PXOM e poderá 

recabar información e realizar as comprobacións que considere necesarias para o 

seguimento dos efectos do planeamento na sustentabilidade. 

Periodicamente se realizarán informes de seguimento que serán de acceso público.  

Para continuar co procedemento de declaración da inviabilidade do sometemento do 

novo Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Vigo ós trámites previstos no 

artigo 7 da Lei 9/2006 do 28 de abril, o Concello de Vigo deberá remitir a esta 

Dirección Xeral unha copia completa da versión definitiva do PXOM en formato papel e 

electrónico a fin de proceder á comprobación do cumprimento dos requisitos 

establecidos neste documento. 

Para dar cumplimiento a esta resolución se realizaron as siguientes modificacions:  

1.1.3. En relación os Puntos 1, 3, 6. 

Se crea un artículo novo co seguinte contido e numeración na normativa do plan: 

Art. 4.0.3. Condicions ambientais de desenvolvemento. 
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1. Todo o planeamento de desenvolvemento derivado do PXOM de Vigo deberá 

someterse a avaliación ambiental estratéxica, segúndo a lei 9/2006 (o a vixente no seu 

momento). 

2. Tódo os planeamentos de desenvolvemento de solo urbano non consolidado ou de 

solo urbanizable requirirán o informe preceptivo de Augas de Galiza, respecto á 

suficiencia de abastecemento, saneamento e riscos de inundación. O informe será 

vinculante respecto ao referente a riscos de inundación en canles e zonas hidráulicas 

que sexan competencia da Administración Autonómica. 

3. Todas os planeamentos de desenvolvemento de solo urbano non consolidado ou de 

solo urbanizable conterán un estudo específico que avalúe a prevención da 

contaminación acústica, e electromagnética dentro do seu propio ámbito 

Realizase o seguinte cambio en todas as fichas de planeamento: 

1 O planeamento de desenvolvemento deberá someterse á avaliación ambiental 

estratéxica  (AAE) segundo a Lei 9/2006, Lei 6/2007 de medidas urxentes e o artigo 

4.0.3. das NN.UU. do Plan Xeral, incluíndo a avaliación acústica e electromagnética. 

2 Requirirase informe favorable de Augas de Galicia sobre garantías de 

abastecemento de auga potable e depuración de augas residuais.  

1.1.4. En relación o punto 4 

A ampliación de dita depuradora queda efectivamente recollida no PXOM e non afecta 

a os solos rústicos de especial protección contiguos. 

1.1.5. En relación o punto 5 

Este requisito está cumprido xa no artigo número 8.2.1 b) das NN.UU. 

Art. 8.2.1 proteccion da paisaxe natural. 

Extraemos o segundo paragrafo: Con caracter xeral calquera obra que se pretenda 
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executar sobre dominio público hidráulico e a súa zona de policía precisará 

autorización previa e expresa do Organismo Autonomo competente en materia de 

augas sexa cal sexa o tipo de solo no que se atope consonte o dispuesto no art. 78 do 

Reglamento do Dominio Público Hidráulico. 

Para todas das fichas das ordenacións detalladas que se refiren a continuación 

(Ordenacións detalladas que teñen edificacións a menos de 100 m do cauce do río 

Lagares) 

A-3-30 CEMITERIO 

A-4-40 BARRIOS 1 

A-4-46 CATABOI 

A-4-47 FREIXEIRO 

A-4-48 PONTENOVA 

A-4-49 LAGARES 

A-4-45 GANDARÓN 

A-8-39 ÁLVAREZ-CABRAL 

A-3-18 ESPEDRIGADA 

A-3-23 FENOSA BALAÍDOS 

S-30-R FRAGOSIÑO 

Colocouse o seguinte texto, nas fichas sinaladas: 

“A ordenación detallada quedará condicionada á autorización previa e expresa de 

Augas de Galicia para calquer obra que se se pretenda executar sobre o dominio 

público hidráulico ou na súa zona de policía”. 
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1.1.6. En relación o punto 7: 

Os espazos caracterizados de alto valor ambiental e o que consideramos espazos de 

amortiguamento están clasificados como SRPEN. Aínda que existen dous espazos: As 

Illas Cies (incluídas no Parque Nacional Illas Atlánticas) e a Xunqueira do Lagares que 

presentan unha problemática singular  

As Illas Cies sen dúbida presenta valores naturais sobresalintes, incluso a nivel 

estatal, o que permitiu a súa catalogación como Parque Nacional e xa que logo desde 

ese punto de vista debería ser categorizado no PXOM como SREPEN pero, doutra 

banda, ao tratarse dunhas illas relativamente pequenas están dentro do deslinde dos 

100 m de costas por o que se debería estar como SREPC.  

Para solucionar este conflicto optouse pola dobre categorización atendendo ao 

disposto no articulo 32, 2 apartado I. 3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e 

protección do medio rural de Galicia.  

O caso da Xunqueira do Lagares é similar, coa diferenza de que a súa importancia 

natural é menor, téñase en conta que a Xunqueira non está catalogada en ningunha 

figura de protección nin estatal nin autonómica e nin sequera esta dentro do catalogo 

de humidais de Galicia polo que se optou finalmente por catalogalo como SRPC 

considerando suficiente a protección que ofrece esta figura de planeamento.  

En cumprimento da resolución da Xunta pasamos a outorgarlle a dobre categorización 

de Solo rústico especialmente protexido de espacios naturais e de solos rústico 

especialmente protexido de costas á Xunqueira do Lagares. 

1.1.7. En relación o punto 8 

Para dar cumprimento a este punto introdúcese un artigo novo na NNUU coa seguinte 

numeración e contido. 

Art. 12.6.4 Condicións especiais dos Sistemas Xerais.  

Nos ámbitos desta clase e categoría de Solo Rústico que están delimitados como 
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Sistemas Xerais de Espazos Libres e Zonas Verdes, a súa transformación para ser 

adecuados ao uso público non poderá producir de ningúnha maneira pérdidas dos 

seus valores naturais. 

A se mesmo recóllese na ficha do Sistema xeral catalogado como SRPEN da marisma 

do Bao o seguinte apartado nas condicións de desenvolvemento.  

O desenvolvemento para a adecuación deste sistemas xeral para uso público deberá 

respectar as condicións do articulo 12.6.4 das NNUU. 

1.1.8. En relación o punto 9 

Para dar cumprimento a este punto introdúcese un artigo novo na NN.UU. coa 

seguinte numeración e contido  

Art. 1.0.8 Plan de seguimento de indicadores. 

“O concello realizará o seguimento dos indicadores ambientais segundo se recolle no 

Plan de seguimento da sustentabilida contido no Estudio de Sostibilidade Ambiental, 

Impacto Territorial e Paisaxístico do presente Plan Xeral”. 

Elaborase un novo capitulo (Capítulo 10) no ESAITP con dicho plan de seguimento de 

indicadores. 

1.1.9. En relación o punto 2 

Dada a importancia que en xeral e en particular para o planeamento de Vigo ten o 

tema da compacidade considerouse convinte engadir un apartado específico dentro do 

capítulo da sostibilidade, no que se desenvolve en o contido do punto 2 . 

En relación co indicador de compacidade remitimos ao Plan de seguimento de 

indicadores onde recollense os indicadores recomendados pola Xunta de Galicia no 

Documento Marco de Referencia para a Avaliación Ambiental Estratéxica recollidos 

para a variable consumo de solo. 
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2. INTRODUCIÓN 

OBXECTO E NATUREZA 

O presente estudo de sostibilidade ambiental, impacto territorial e paisaxístico, a partir 

de agora ESAITP, é o documento que se leva a cabo para o análise e ponderación 

dos efectos da execución e desenvolvemento das determinacións do planeamento 

sobre os recursos naturais e o medio físico, así como a adopción das medidas 

necesarias para minimiza-los seus impactos e a valoración da adecuación das 

infraestruturas e servizos necesarios para garanti-lo novo desenvolvemento en 

condicións de calidade e sostibilidade ambiental; así como a coherencia cós 

obxectivos de protección do dominio público natural e a análise da paisaxe. 

Primeiramente destacar que este novo ESAITP realízase como consecuencia das 

modificacións realizadas no Plan Xeral Municipal de Vigo trala fase de exposición 

pública e alegacións, o que obrigounos a unha nova revisión en profundidade do plan, 

e por tanto a elaborar un novo ESAITP. Este novo documento tamén é mesmo 

mellorado como consecuencia dos apuntamentos que lle fixeron ao documento 

anterior de aprobación inicial por parte de diversos servizos municipais e de outras 

administracións competentes na materia, así como polas novas bases cartográficas e 

alfanumérica de datos medioambientais que na actualidade se dispón melloran 

substancialmente o documento ao poder facer unha análise ecolóxica e paisaxística 

do territorio mais precisa.  

Segundo sinalar sucintamente que o proceso de integración das variables ambientais 

e da análise da sostibilidade ambiental na elaboración do PXOM foi un proceso de 

podemos perfectamente encadrar dentro dá avaliación continua. Posto que os 

obxectivos de sostibilidade medioambiental foron condicionantes dende os primeiros 

trazos e esbozos do novo plan, delimitándose dende o inicio tanto aqueles espazos 

que polos seus altos valores medioambientais deberían de quedar fora das labouras 

urbanizadoras, como aqueles outros espazos do patrimonio natural que se atopaban 

fortemente intervidos, degradados, con presións ou riscos, etc. E así xa nas primeiras 
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fases da andaina do Plan se obtivo unha primeira visión holística e integradora do 

conxunto do territorio de Vigo dende o punto de vista medioambiental; visión que 

marcou e provocou no proceso de elaboración que determinadas propostas 

urbanísticas se descartasen por provocar impactos non admisibles, ou se 

reformulasen evitando ou minimizando os impactos que puidesen producir. Por todo 

isto podemos recalcar que a avaliación ambiental do plan empezou dende o inicio da 

súa andaina e agora neste documento avaliamos o resultado final. 

Engadir que o obxectivo prioritario do ESAITP do PXOM de Vigo é o de complementar 

o Plan Xeral de Ordenación Urbanística, de modo que a regulación da utilización do 

territorio, a estrutura urbanística e os desenvolvementos previstos integren 

harmonicamente os usos do territorio cos valores paisaxísticos e ambientais do 

mesmo. 

E por último, o novo plan debe camiñar a mellorar o benestar social, económico e 

medioambiental dos habitantes da cidade de Vigo, a vez que a manter o potencial dos 

seus recursos naturais para garantir dunha forma razoable as necesidades previsibles 

das xeracións futuras evitando e ou minimizando os posibles efectos adversos que o 

usos e as actividades previstas no Plan poidan provocan sobre o medio ambiente. 

METODOLOXÍA E SISTEMÁTICA DA ELABORACIÓN  

A elaboración deste estudo responde a unha sistemática na que a modo de 

secuencias diversas e continuadas se acometen as seguintes tarefas básicas: 

- A primeira tarefa ten como fin o diagnóstico ambiental referido a todo o territorio e 

dende unha óptica o mais completa posible e utilizando as mellores técnicas e datos 

dispoñibles, que en moitos casos non existen cartografías temáticas a escalas 

superiores a escala 1:25.000 a mais utilizada. 

- A segunda tarefa consiste na análise global da sostibilidade do plan, apoiado nos 

estudos, análises e diagnósticos dos diversos documentos do plan e na avaliación 

continua do proceso, así como dos apuntamentos novos a integrar na avaliación. A 

esta tarefa correspóndese coa exposición, análise e ponderación dos obxectivos e 
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criterios xerais do planeamento, das determinacións estruturais e dos usos globais e 

infraestruturas a partir dos criterios xerais de sostibilidade; así como ó efecto da 

execución e desenvolvemento das determinacións do planeamento cara un 

desenvolvemento sostible. En gran medida, a avaliación da sostibilidade dun plan de 

ordenación é (como a maior parte da metodoloxía consultada sinala) un exercicio de 

comprobación da súa coherencia. Coherencia que debe manifestarse nos obxectivos 

do Plan e nas determinacións e as solucións concretas que contribúan, á consecución 

dun sistema urbano máis sostible. Para o cal analizamos se os contidos e propostas 

da planificación urbanística son coherentes cos principios propugnados polo 

desenvolvemento sostible; ademais de verificar se cumpren os limites de sostibilidade 

que marca a lei do solo galega e tamén sucintamente se os plans (infraestruturas 

ferroviarias, de estradas, saneamento,..) que lle afectan foron tidos en conta no novo 

plan.  

- A cuarta das citadas tarefas consiste na elaboración da capacidade de acollida do 

territorio para identificar e valorar os posibles impactos territoriais resultantes mediante 

a metodoloxía de análise multicriterio.  

- E finalmente todo o estudo e as previsións anteriores se complementan por unha 

banda coas medidas protectoras, correctoras e compensatorias que poidan 

entenderse adecuadas nunhas ou outras materias. 
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3. ESTUDO E ANÁLISE AMBIENTAL  

LOCALIZACIÓN 

Vigo sitúase o sur da provincia de Pontevedra, na ría do mesmo nome, limitando ó N 

con Redondela, ó S con Nigrán e Gondomar, ó L con Mos e Porriño e ó O coa ría do 

seu mesmo nome. O territorio vai dende o extremo norte na latitude 45º15’ (Teis) ata o 

sur 45º9’ (Zamáns). Dende o oeste en Saiáns (8º 48’ lonxitude W), exceptuando as 

Illas Cíes que se atopan máis o oeste (8º54’) ata as parroquias de Cabral e Candeán 

no extremo leste (8º39’ lonxitude W).  

Mapa 1: Localización e foto satélite 

<Double-click here to enter title>

5.000
m

 

CLIMA 

O termo municipal de Vigo caracterízase por un clima morno, con escasas xeadas, 

moderada amplitude térmica anual e diaria, suavidade das temperaturas, 

precipitacións elevadas e con certa seca estival. Podemos dicir que é un clima 

oceánico de transición ao mediterráneo. É xa que logo un clima privilexiado, común a 

Rías Baixas, tanto para o confort dos habitantes como para as especies vexetais que 

non ven apenas limitado o seu crecemento por mor do clima. 

A orientación que presenta a propia Ría de Vigo, cunha dirección sudoeste - nordeste, 
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facilita a entrada dos ventos do sudoeste de procedencia oceánica, traendo consigo 

importantes precipitacións e temperaturas suaves. 

As temperaturas medias anuais no conxunto dos tres observatorios oscilan entre os 

14,8º C de Vigo e os 11,1º C de Peinador. Os valores máis altos rexístranse nos 

meses de verán, xeralmente entre xullo e setembro, namentres que os máis baixos 

rexístranse nos meses de decembro e marzo. 

As precipitacións rexístranse durante todo o ano, sendo máis intensas nos meses de 

inverno e primavera e menos frecuentes nos meses de verán. A dinámica xeral 

presenta un descenso continuado das choivas dende xaneiro ata os meses do verán, 

sendo xullo e agosto os que teñen uns niveis máis baixos, para logo comezar a subir 

progresivamente ata o mes de decembro. 

A media de horas de sol é segundo datos recollidos no centro meteorolóxico de 

Galicia, de 2.392 horas de sol o ano. No mes de xullo aprovéitanse 10 horas diarias de 

sol (o máximo peninsular e pouco superior a 11 horas). No referente a radiación solar 

temos radiacións medias de 3.8 KWh/m2 media diaria anual (datos da estación de 

Peinador 1982-1991) que son datos nitidamente similares os rexistrados na mesma 

latitude no mediterráneo. En canto aos ventos pódese dicir que as maiores frecuencias 

anuais corresponden aos ventos de dirección S, seguidos dos de SW e do W. No 

inverno e outono o vento dominante é maioritario proveñen do S, en abril e maio os 

ventos dominantes son tanto os procedentes do N como do W e do S. En xuño e xullo 

son os ventos do W e do NW os que predominan e en agosto son os de W e o N e en 

setembro os do W e S. es de sinalar que as alineacións montañosas abrigan aos vales 

dos ventos dominantes, favorecendo en relación a outros fenómenos hídricos, as 

néboas as cales teñen sobre todo unha variabilidade espacial illada, isto é, non 

afectan ao todo o territorio. Sendo as néboas relacionadas cos fenómenos de 

investimento térmica no fondo do val e afectando fundamentalmente ás parroquias de 

Sárdoma e Castrelos, e as néboas en Puxeiros e en Peinador están asociados 

fundamentalmente a situacións de borrasca con fronte cálida procedentes do 

sudoeste. 

Os datos climáticos proceden dos observatorios meteorolóxicos de Vigo, Peinador e 
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as Illas Cíes, todos eles no termo municipal.  

Táboa 1: estacións  

 

 

 

Mapa 2 Temperatura media anual (ºC) 

Temperatura media anual
14-15

>15  

 

Mapa 3: Precipitación media anual (mm) 

Precipitación media anual
1200-1400
1400-1600
1600-1800
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E para rematar o clima engadir que os microclimas locais garda relación 

principalmente coa orientación aos ventos dominantes- SW, NW e NE e o relevo. A 

orientación ó sur e constituír ou non áreas pechadas, serán factores positivos para a 

ocupación mentres que o investimento térmica nos fondo do val provocan néboas 

persistentes, e como resultado os fondos do val son máis fríos e húmidos. 
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RELEVO 

3.1.1. Introdución 

Este apartado realízase coas ferramenta de análise dos sistemas de información 

xeográfica (XIS) tanto Vectoriais como rasteres. Para as implementacións destes 

estudos é necesario realizar un modelo dixital do terreo (en adiante mdt). Por modelo 

enténdese unha representación simplificada da realidade na que aparecen algunhas 

das súas propiedades (Joly, 1988). Xa que logo, da definición dedúcese que a visión 

da realidade que se realiza a través dun modelo pretende reproducir soamente 

algunhas propiedades do obxecto ou sistema orixinal, que xa que logo vese 

representado por outro obxecto de menor complexidade. Os mdt son modelos 

simbólicos, nos que o obxecto real que se pretende modelizar é a altimetría do terreo, 

e esta queda representada por unha simbolización matemática, neste caso, o ámbito 

de estudo divídese nunha malla e cada cela da malla toma o valor da altura sobre o 

nivel do mar o territorio ten nese punto. Os datos básicos que definen o modelo son as 

coordenadas xeográficas (X max, X min, E max, E min), o número de columnas e filas 

que compoñen a malla e o tamaño de cada cela (a resolución do modelo). No caso do 

modelo realizado para este estudo estes datos son:  

Táboa 2: Datos do mdt 

 
Outros datos que definen o modelo dixital son os datos de partida da altitudes que no 

caso do que nos ocupa son todas as curvas de nivel da cartografía 1:2.000 do 

Concello de Vigo e o método de interpolación das curvas de nivel no caso de Vigo é e 
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a través dun TIN (triangulated irregular network) que posteriormente se rasterizó na 

malla descrita.  

Mapa 4: Modelo mdt 

 
 

3.1.2. Características do relevo 

Un primeiro achegamento descritivo do territorio de Vigo obtense coa representación 

do modelo dixital en tres dimensións sobre un mapa elaborado a partir do modelo de 

iluminación e o mdt cunha paleta cuantitativa. 

A topografía do concello é moi variada e chea de contrastes, presentando unha 

orografía complicada sobre todo nas zonas altas do interior, onde aparecen fortes 

pendentes como na Madroa o en Candeán, parroquia asentada na vertente sur do 

monte Vixiador, ou o relevo arredor da aliñación dos cumios montañosos do Sur 

(monte Alba, Monte Cepudo e Galiñeiro) que producen áreas de escarpadas 

pendentes. As zonas altas do interior poderiamos enmarcalas como unha grande 

unidade da paisaxe. Outra unidade do relevo a grandes trazos son os vales 

destacando o principal que é o val do Fragoso, drenado polo río Lagares que percorre 

o municipio en dirección NL-SO, val moi disimétrico que na súa vertente norte está 

separada por unha dorsal que segue a mesma dirección do val e onde localizase gran 

parte da cidade compacta. Xunto o val do Fragoso temos no territorio o val de Zamáns 
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e os vales de Coruxo-Oia-Saiáns e de Teis. E a outra grande unidade do relevo é o 

litoral. A Ría de Vigo e os seus rebordes montañosos constitúen unha unidade 

macroespacial, onde se poden definir unidades xeomorfolóxicas ben diferenciadas. Os 

dous elementos definitorios da estrutura xeomorfolóxica son: a xeoloxía e a tectónico. 

Por unha banda a xeoloxía con dúas litoloxías clave: os afloramentos graníticos e os 

gneis de diferentes idades e natureza que no seu conxunto presentan unha 

disposición en bandas en dirección N. – S.  E por outra banda o outro elemento 

definitorio da estrutura é a tectónica. A Galicia meridional costeira está dentro nunha 

dirección tectónica dominante de SW a NE ligada en último termo a Oroxénese Alpina, 

que nos seus últimos impulsos reabriu fracturas polas que afundiu un gran bloque 

litoral que seguidamente o mar invadiu esta depresión en forma de funil (O final da Era 

Terciaria). O nivel do mar chegou a súa cota actual no pasado xeolóxico recente ó 

afundiren os xeos da última glaciación (entre 12000 e 5000 anos).  

Así os dous grandes elementos xeomorfolóxicos para entender a configuración do 

sector meridional das Rías Baixas Son o eixo SW-NE que favorece a apertura da Ría 

de Vigo e un eixo N-S que propicia a depresión Meridiana dende Pontevedra ata Tui. E 

todo este gran sistema de fallas está asociado a outras fallas de menor importancia e 

oblicuas as primeiras, que fan que exista sucesión de zonas elevadas e deprimidas 

sobre as que incidiu a erosión de maneira diferencial segundo o tipo de substrato 

rochoso e o drenaxe dos cursos fluviais.  

Con todo isto temos tres grandes unidades: A costa (Correspondese cá Ría), as 

Serras (Castiñeiras –Domaio na marxe norte da ría, A Serra Penide- Vixiador na 

marxe esquerda da ría a altura do estreito de Rande e A Serra do Galiñeiro e súas 

estribacións), e os vales do Fragoso e Miñor.  

No termo de Vigo temos illas a Illa de Toralla unida ao territorio insular por unha ponte 

e as Illas Cíes. As Illas Cíes constitúen un arquipélago de tres illas (San Martiño, 

Monteagudo e Monte Faro) situadas á entrada de ría de Vigo, a uns 9,5 Km do porto 

de Vigo. As Illas de Faro e Monteagudo atópanse unidas na súa vertente oriental por 

un cordón dunar e un pequeno lago, coñecido como “Lagoa dous Nenos”, que 

comunica permanentemente con o mar aberto. Están rodeadas de pequenos illotes e 
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zonas baixas. O seu relevo é moi accidentado sobre todo pola súa cara N e O, con 

cantís practicamente verticais; pola contra a cara L é de suaves pendentes.  

As Illas Cíes son un enclave paisaxístico excepcional. 

Ilustración 1 O arquipélago das Illas Cíes 

 

3.1.3. Altitudes 

O territorio presenta unha variación altitudinal que vai dende o nivel do mar ata os 

cumes do Galiñeiro con mais de 700 m de altitude.  
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Táboa 3: rangos de altitude 

 
Case que o 40 % do territorio está por debaixo dos 100 m, o 40% do territorio está 

entre 100 -300 m, o 14 % entre 300 - 400 m e o 6% restante por riba dos 400 m sobre 

o nivel do mar.  

Mapa 5: Altitudes 
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O mapa de altitude proporciónanos unha primeira imaxe de Vigo como un territorio 

cuxo limite interior confórmao un reborde montañoso que lle proporciona ao territorio o 

seu singular morfoloxía en hemiciclo cara ao mar. Esta imaxe exprésaa ben o seguinte 

perfil de Vigo no que a parte esquerda representa os cumios do Galiñeiro e na dereita 

o mar nas inmediacións de porto deportivo. 

Gráfico 1:Perfil dende o Galiñeiro ata o mar 

 



 PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009
 

 

 
 

Consul tora Galega S.L.                                                                   -  ESAITP -   31 

3.1.4. Pendentes 

O territorio presenta áreas de pendentes moi variadas, o cal ten unha grande 

importancia tanto polos usos do solo que determinan como polos procesos que 

desenvolven en combinación con outros factores (litoloxía, vexetación, etc.) e que 

orixinan vertentes estables ou inestables.  

Mapa 6: Mapa de pendentes 
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Táboa 4: rangos das pendentes 

 

A clase de pendente mais representada son as pendentes de 10 a 20%, cun mas de 

3800 hectáreas (36% do territorio) e ocupan as partes baixas das ladeiras dos vales e 
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en termos xerais nas medias ladeiras as pendentes son mais pronunciadas no rango 

de 20 a 30%. As maiores pendentes, (as superiores ó 50%), representan menos do 1 

% do territorio, situándose preferentemente nas partes altas das ladeiras. 

3.1.5. Exposición 

A exposición expresase no seguinte plano e táboas. 

Mapa 7: Orientacións 
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Táboa 5: Orientacions grados 

 
Táboa 6: Superficie e porcentaxe das orientacións  

 

XEOLOXÍA 

No concello diferéncianse claramente dous ámbitos, o oriental có dominio case 

absoluto de rochas metamórficas e o occidental coa presenza de rochas graníticas. As 

rochas máis abundantes son as metamórficas (gneis de diferentes tipos), seguidas das 

rochas graníticas.  

As rochas metamórficas sitúanse, en case que toda a zona oriental, chegando case 

ata Bouzas, entrando outra franxa en Alcabre, Samil no tramo de costa dende Punta 

Sobreira ata punta Priegue). Presentan unha distribución, que a grandes trazos, segue 

a franxas de dirección N-S. Ocupando máis do 50% do termino municipal. Temos 

paragneis e micaxistos que se caracterizan pola súa marcada esquistosidade, os 

gneises de biotita e os gneises de riebeckita que afloran nunha banda estreita e 

alongada dende A Guía ata o extremo sur do concello, na parte alta da ladeira 

setentrional do Galiñeiro, sendo esta rocha a responsable da súa abrupta forma de 

crista de galo, causa do seu nome. As rochas ígneas ocupan a práctica totalidade da 

área occidental do municipio de Vigo, agás na costa. Presentándose granitos de dúas 

micas e granitos de biotita. Ademais aparecen rochas filonianas na área meridional do 

municipio desenvolvéndose a favor das fracturas. E depósitos cuaternarios que son os 

seguintes: 

• Rasa costeira: de escasa superficie aparecen dous afloramentos: un na zona 



 PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009
 

 

 
 

Consul tora Galega S.L.                                                                   -  ESAITP -   34 

do vello matadoiro (Hoxe Museo do mar) e outro na costa de Oia. A súa orixe 

hai que buscala nunha vella terraza mariña que na actualidade pola acción 

conxunta da chuvia e o vento foi desmantelada, conservando só a súa 

morfoloxía semichán elevada xunto á liña. 

• Dunas: Ocupan as zonas de traspraia de Samil e o Bao. Son depósitos da 

orixe eólica de espesuras variables de 1 a 5 metros. Na actualidade as de Samil 

atópanse alteradas, polas sucesivas intervencións humanas (construción dunha 

estrada, aparcadoiros) quedando trala estrada unha zona de dunas fixadas por 

un piñeiral, (Duna fósil) e unhas pequena zona de dunas na traspraia de 

Fontaiña e do Bao.  

• Depósitos de praia: Son acumulos areosos de orixe mariña que salpican todo 

o litoral vigués. Destacando, as praias de Canido, Coruxo e Samil.  

• Depósitos aluviais: Están constituídos por materiais da orixe fluvial. Estes 

depósitos acumúlanse nas zonas deprimidas e case chans dos cursos fluviais. 

Están formados por areas de grosores variables (áreas-limosas, limos- areosos 

e arxilas).  

• Marismas: Son depósitos producidos pola acción conxunta do río e do mar. 

Sitúanse, nas zonas de desembocadura dos ríos, ocupando as áreas de 

traspraia. En Vigo, preséntanse en dúas zonas, unha na desembocadura do 

Lagares, e outra no Bao, aínda que esta última, pola construción de diversas 

infraestruturas perdeu a conexión directa có mar. 

Por último, destacar que a actividade construtiva e urbana provoca a aparición dunha 

serie de depósitos de orixe antropoxénica que en xeral clasifícanse en dous grupos:  

• Recheos: Son acumulos controlados e polo tanto estables, que se empregan 

como soporte de edificacións e obras públicas para nivelar o terreo. 

• Vertidos: Son acumulos incontrolados de residuos e refugos de natureza 

variable fundamentalmente urbanos, pero tamén industriais. 
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Mapa 8: Xeolóxico 
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HIDROLOXÍA 

3.1.6. A auga como recurso 

A auga é un recurso natural escaso, indispensable para a vida e para o exercicio das 

maioría das actividades económicas; é irreprazable, irregular na súa forma de 

presentarse no tempo e no espazo, facilmente vulnerable e susceptible de usos 

sucesivos. A auga ten unha enorme importancia dentro do conxunto dos recursos 

naturais, sendo os cursos fluviais e as zonas húmidas, uns dos principais elementos 

clave na biodiversidade dun territorio tendo unha gran importancia tanto como 

patrimonio natural, cultural, etnográfico, de recreo e económico.  

A auga é un recurso que debe estar dispoñible non so na cantidade necesaria senón 

tamén na calidade precisa e para elo a nova directiva marco da auga ten como 

obxecto preservar e mellorar a calidade do medio acuático da Comunidade Europea.  
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3.1.7. A rede Fluvial 

A rede fluvial do municipio é curta pero moi extensa. Son cursos de auga 

subsecuentes, e dicir, desenvólvense seguindo as liñas de mínima pendente. Sendo 

as direccións preferentes NE- SW, NW –SE e N-S. Os dous ríos principais son: o 

Lagares e o Miñor ou Amial. O Lagares como principal río do Val do Fragoso e o 

Zamáns u Amial como principal río do Val Miñor.  

Ademais do río Lagares e o Amial; a rede de ríos, regos, regueiros e regatos é moi 

ampla, sendo correntes permanentes medianas ou pouco abondosas, de leito estreito 

e pouco profundo, ademais de zonas húmidas, todas elas importantes sinais da 

biodiversidade e patrimonio natural.  

3.1.7.1. A identificación dos principais ríos e regatos: 

• Rego de Pugariño e Paraixal forman unha conca autónoma en Teis. O 

Paraixal está moi alterado e soterrado no seu trazado.  

• Rego Do Bao: rego que está formado principalmente polo rego do Carballosa 

e o rego do Bao que forman na súa confluencia a marisma do Bao.  Estes ríos 

baixan dos montes de Coruxo, e forman una pequena cunca hidrográfica 

ademais de alimentar ó humidal de O Bao. Os principais problemas ambientais 

danse polo soterramento no seu paso polo Club de Campo e gran fraxilidade 

que como todos os humidais ten a marisma e a difícil recuperación de impactos 

por redución da súa superficie e alteración do contorno. 

• Rego de Rochas que discorre polo lugar de Rochas e Mide. Este pequeno 

regato ten a peculiaridade de desembocar nas rochas do litoral nun codio 

(depósito de bolos) entre dos saíntes de rocha. 

• Rego do Charco, rego cuns tramos de vexetación de ribeira que desemboca 

na praia de Muíños. 

• Regato de Saiáns, regato máis ao oeste do concello, pertencente a conca 5 

cos dous anteriores. 
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• Río Zamáns ou Amial: É unha conca autónoma no concello pertencendo á 

conca do Val Miñor, presenta a singularidade do encoro de Zamáns. É unha 

obra de enxeñería hidráulica que se utiliza para o abastecemento e constitúe 

unha das paisaxes máis singulares do concello. Ademais o encoro e un recurso 

que utilizan os pescadores deportivos no couto de Zamáns. O rego do Fixón e o 

Regueiro Sendín son os seus principais tributarios. 

• Río Lagares: É o principal río do concello, discorrendo por nove parroquias 

dende o seu nacemento na zona de A Retorta, dende a lagoa Mol (no campo de 

golf) ata a súa desembocadura en Samil, pola marxe dereita temos como regos 

principais: o Rego Cernade, o Regato Do Rial, Rego Cambeses ou San 

Cristobo, Bagunda, Campelos e pola marxe esquerda, Grileira, Becerreira, 

Rego Sameiras, Río Eifonso cun tributario principal o regato de Riomao (este río 

presenta unha pequena fervenza no seu curso alto, o Río Barxa con tres 

tributarios principais: Rego De Quintián, Rego Lavadouros e Regueiro De 

Senra, o Rego Pereiró e o Regueiro De Rega con catro tributarios principais 

Rego de Presa, Regueiro de Cartas, Rego do Freixo e Río Seco. 
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Mapa 9: Mapa da rede fluvial 

 

3.1.8. Os humidais. 

Incluímos tanto os humidais existentes ou desaparecidos que aparecen no recollidos 

no Inventario de Humidais de Galicia (IHG) como o resto das zonas húmidas que foron 

descritas no estudio do medio rural do planeamento. E son as seguintes: 

• A lagoa Mol que é unha lagoa artificializada (na parte alta do lagares preto do 

seu nacemento, no seu paso polo campo de golf) a cal vese na actualidade 

afectada polo Plan da Ampliación do Aeroporto. 

• O encoro de Zamáns, que é un encoro de abastecemento de auga cun alto 

valor paisaxístico, medioambiental e recreativo. (Aparece no IHG) 

• Os pequenos humidais de Goberna e de Muíños, que son pequenas zonas 

húmidas asociadas ao Lagares no seu tramo baixo. 

• A Xunqueira do Lagares que podemos caracterizada como a xoia do 
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patrimonio natural do territorio peninsular de Vigo. Aparece no catalogo de 

Humidais de Galicia . 

• O Humidal do Bao que presenta unhas boas dimensións e un arborado de 

ribeira de interese e un gran valor estratéxico. 

• Cómpre sinalar a desaparición na actualidade da zona de A Gándara que 

aparece indicada no catálogo de Humidais de Galicia e na actualidade perdeuse 

pola nova urbanización en fase de execución de Navia.  

• A lagoa dos Nenos nas Illas Cíes (catalogado IHG). 

Mapa 10: Inventario de Húmidais de Galicia 
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3.1.9. As cuncas hidrográficas 

A partir do mdt e da capa de ríos da cartografía a escala 1:2000 calcúlase o mapa de 

cuncas hidrolóxicas do concello de Vigo. A principal cunca como non podería ser de 

outra maneira é a cunca do Lagares ocupando esta cunca máis do 60 % do territorio 

analizado, cuantitativamente séguelle a cunca chamada litoral que se definen por 
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exclusión posto que son ás áreas que verten as súas augas á ría sen intermediar 

ningún dos principais ríos, e que supón casque o 17 %, a terceira cunca en extensión 

(o 8.33%) e a cunca de Zamáns, que ten a peculiaridade de ser a única cunca que non 

leva a súas augas cara o val do Fragoso  senón que as leva cara o val do Miñor, o 

resto das cuncas ocupan menos do 2% e están asociadas á ampla rede de tributarios  

do lagares e pequenos ríos ou regatos que desembocan na costa viguesa tras uns na 

maioría uns curtos percorridos. Cómpre salientar que temos en Vigo dous ríos 

fronteirizos: O Pugariño que fai limite con Redondela e o que fai limite con Nigrán. 
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Táboa 7: Cuncas hidrográficas 

 
Mapa 11: Cuncas hidrográficas 
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3.1.10. As augas subterráneas  

As augas subterráneas, en xeral, utilízanse na súa maioría para o aprovisionamento 

de algunhas vivendas unifamiliares. En todo o territorio son moi comúns as minas e 

mananciais de carácter permanente. Estes mananciais, de distribución bastante 

dispersa, dan augas de calidade variable, potables e non potables. Ademais, os 

acuíferos dos que toman as súas augas son en moitos casos explotados polos veciños 
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das parroquias con pozos que adoitan non superar os 25 metros de profundidade.  

Si ben en canto a captacións e explotación non existen en Galicia unha estatística de 

captacións de augas subterráneas para poder establecer cales son os seus usos reais, 

os seus tipos, características, calidade e deficiencias. No que si todos os autores 

consultados coinciden é na extensa contaminación bacteriolóxica das augas 

subterráneas en todos os concellos de Galicia; polo que é necesaria a protección da 

calidade das augas das fontes públicas. En moitos casos o problema de 

contaminación débese a un mal estado da captación (comunmente as captación 

carecen dun selo que evite a entrada de augas de bota). E en xeral as captacións 

familiares non respectan as distancias mínimas ás fosas sépticas, o que facilita a 

contaminación das augas subterráneas coas augas residuais. Tampouco existen 

estudos da capacidade depuradora do terreo en Galicia. 

VEXETACIÓN 

3.1.11. O contexto bioxeográfico. 

O ámbito dende o punto de vista corolóxico atópase localizada na Rexión 

bioxeográfica Eurosiberiana, Provincia Cántabro-Atlántica, Sector Galaico-Portugués, 

e Subsector Miñense.  

Os bosques característicos (os bosques climácicos) nas terras litorais a occidente da 

Dorsal Galega seguindo o esquema sistémico da fitosocioloxía pertencen no subsector 

Miñense á asociación Rusco aculeati-Quercetum roboris, que é unha carballeira típica; 

estas carballeiras que deberían ser os bosques predominantes no territorio, están 

nembargante case que desaparecidas en toda a Galicia Litoral, pola fonda 

transformación levada a cabo dende antigo polas actividades e explotación humanas. 

Outros bosques corolóxicos e por tanto autóctono, neste territorio son os bosques 

ribeireños ou bosque riparios, asociados a humidade edáfica, e que pertencen a 

asociación Senecio bayonensis- Alnetum glutinosae. Ameneiral ripario, claramente 

termófilo e de influenza mediterránea, dos pisos termocolino e colino, con ombroclima 

subhúmido e hiperhúmido. E destes bosques apenas quedan restos. 
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Mapa 12: Vexetación potencial.   

Vexetación potencial
NOME

Rusco aculeati-Querceto roboris

 

Mapa 13: Subsectores bioclimáticos 
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3.1.12. A vexetación actual. 

Os arborados de piñeirais e eucaliptais son os protagonistas principais e destacados 

da paisaxe forestal e por tanto arbórea de Vigo, o mesmo ca paisaxe forestal dos 

concellos veciños, sendo moi escasos os bosques autóctonos.  

O arborado autóctono en Vigo casque atópase mais nas carballeiras de parques como 

por exemplo a carballeira do Parque de A Guía, de Castrelos ou a carballeira de San 

Roque, onde xa no último tercio do século XIX celebrábase unha romaría en dita finca, 

que nas masas forestais da coroa de montes, onde predominar os piñeiros e 

eucaliptos. Aínda que nos últimos anos as labores das comunidades de montes 

camiñan na maior parte das veces á mellora da biodiversidade dos montes e como 

exemplos os arborados dos parques forestais e as moitas parcelas con repoboacións 

de autóctonas como castiñeiros, nogueiras, carballos que as comunidades de montes 

veñen realizando. E tamén nas valgadas mais angostas atópanse restos de 

carballeiras mesturadas con arborado de ribeira, formando pequenas fragas como por 

exemplo na zona de Rego da Rega en Fragoselo (Coruxo - Vigo) e Chandebrito 

(Nigrán).  

Destacamos as seguintes unidades de vexetación que se poden atopar no concello: 
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• Carballeiras ou fragas. Os escasísimos restos de fragas que quedan no 

concello atópanse conectados os bosques riparios nos vales de certa pendente. 

Atópanse estes relictos de vexetación natural en serio risco de desaparición por 

proxectos de urbanización, creación de novos viarios, axardinamentos mal 

entendidos, talas, etc ... Sobresaíndo dous bosquetes: o primeiro en Zamáns e 

outro en Fragoselo. Ámbalas masas asociadas a valgadas angostas e 

recónditas no contexto municipal. A masa arbórea de Zamáns é un bosquete de 

carballos con amieiros, algúns bidueiros, salgueiros, e tamén arborado invasivo 

como robinias, salienta nesta masa un estrato medio de grandes abeleiras 

Corylus avellana na ladeira sur e unha masa continua de estripeiros Pyrus 

cordata na ladeira norte. E a outra masa arbórea de frondosas autóctonas a 

sinalar atopamola na Rega do Rego (Fragoselo), onde na valgada deste rego 

con orientación N e S, extendense por ámbalas ladeiras boas mostras de fragas 

onde os carballos, xuntanse coas árbores propias da ribeira e crean uns 

bosques cunha alta diversidade biolóxica e de gran interese; este bosque segue 

pola parroquia de Chandebrito no municipio veciño de Nigrán. Tamén aparecen 

restos de carballeiras en Teis, Comesaña e Saiáns, principalmente; así como en 

antigas herdades por todo o concello. E por último temos catro enclaves que 

contan con agrupacións de carballos centenarios: a Carballeira da Guía, a 

parcela de San Roque, o Parque de Quiñones de León e o Colexio Apostol 

Santiago. Por outra banda nas Illas Cíes atópanse Cerquiños Quercus 

pyrenaica.  

• Bosques de ribeira: As ribeiras ou ripisilvas son as formacións leñosas, 

arbóreas ou arbustivas, presentes nas marxes dos ríos e regatos, que están 

relacionadas coa presenza de auga, e por tanto, adaptadas a soportar grandes 

cheas, ou polo contrario períodos de seca. As ribeiras fluviais presentan unha 

frondosa vexetación e unha fauna que se distingue pola súa diversidade, con 

moitas especies de plantas de ambientes sombrizos e húmidos que necesitan 

destes ambientes temperados dos bosques para sobrevivir.  

• As repoboacións forestais. As especies principais nos montes de Vigo son: 

piñeirais, eucaliptais e masas mixtas. Os piñeirais son a principal formación 
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forestal do concello, xunto os eucaliptos. A maioría dos piñeirais presentan 

numerosos brizais de carballos, pereiras bravas, sanguiños, e outras árbores da 

fraga, que nos indican o sentido da evolución destas repoboacións se non 

existise a intervención humana. Así podemos ver estas formacións de coníferas 

coma unha etapa intermedia cara o establecemento do bosque autóctono, 

nalgunhas áreas. Por outra banda antigas repoboacións de doutras frondosas, 

os eucaliptos e as Acacia melanoxylon; son todas eles especies bioinvasoras no 

monte, invadindo terreos e colonizando e desprazando a outras especies, 

sendo especies sobre todo as acacias de difícil erradicación, sendo necesarios 

laboriosos traballos de silvicultura para facela desaparecen. 

• Outras repoboacións lévanse a cabo nas comunidades de montes cara a 

mellora da biodiversidade. O listado de especies é moi amplo destacando neste 

caso algunhas delas: castiñeiros Castanea sativa, carballos Quercus ruber, 

carballo americano Quercus rubra, nogueiras, cerdeiras... 

• As matogueiras: A maioría dos matos aparecen pola intervención humana, 

queimas, cortas, pastoreo, abandono de campos de cultivo, etc. Destacan as 

toxeiras: toxo Ulex europaeus e breixos Erica cinerea e Erica umbellata. E 

xesteiras en cultivos e prados abandonados . 

• Vexetación de Brañas ou turbeiras: As brañas son lugares húmidos, con 

maior ou menor cantidade de auga, que proceden ben dos ríos ou regatos, da 

chuvia, etc. Son lugares por tanto mal drenados, polo que a auga se acumula 

en depresións, e incluso nas épocas máis secas manteñen unha lámina de 

auga. Caracterizan as brañas a acidez, cun pH entre 4 e 5, e unha pobreza en 

nutrientes, polo que se denominan habitualmente lugares oligotrofos. Por outra 

banda manteñen unha temperatura máis baixa que a temperatura ambiente. Por 

todo isto as plantas que soportan vivir nestas condicións de acidez, pobreza en 

nutrientes e baixas temperaturas son específicas destes medios.Temos 

fundamentalmente tres exemplos de brañas no concello: as brañas en Chans 

de Humberto no monte Vixiador, outra zona de brañas de menor extensión nas 

proximidades do Galiñeiro e unha terceira zona aínda máis pequena augas 
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arriba da lagoa Mol. Nas brañas podemos atopar unhas das especies máis 

singulares da flora do concello, as orballinas ou rorellas; hai dúas especies a 

Drosera rotundifolia e Drosera intermedia. 

• Humidais: Destacan tres humidais no concello, todos de amplo interese 

natural. O humidal do Goberna, situado no curso baixo do Lagares, é un espazo 

de gran riqueza natural que convive nun entorno urbano marcado polos usos 

industriais e recreativos. O humidal do Bao presenta unha espadaneira densa 

que permite a nidificación de poboacións de alavanco real e galiña de río. E a 

xunqueira do Lagares que é unha pequena zona húmida costeira situada na 

desembocadura do río Lagares que a pesar da súa pequena dimensión acolle 

diferentes formacións vexetais únicas no concello como esparteiros, praderías 

salgadas, xuncos marítimos e outras comunidades palustres que se distribúen 

segundo o gradiente da influencia mariña. Utilizada a xunqueira do Lagares 

antano como saíña, hoxe constitúe o principal hábitat do concello para as aves 

migratorias. 

• Vexetación ruderal: asociada a baldíos, ermos, cunetas… 

• Vexetación de dunas e praias: Ata pasada a segunda metade do século XX o 

litoral vigués posuía extensos sistema dunares nos areais de Samil e o Bao; os 

cales foron alterados na súa totalidade, por mor da urbanización desas zonas. 

Con o resultado da destrución do sistema dunar e da súa vexetación asociada. 

Unha perda de patrimonio natural que na actualidade produce a mesma coraxe 

que outras perdas do patrimonio construído como por exemplo o edificio Rovira. 

Perdas ámbalas dúas que na actualidade sería impensable a súa destrucción. E 

tras este panorama de destrución acaecido no pasado recente únicamente 

queda no concello, a excepción das Illas Cíes, unha praia cun pequeno sistema 

dunar: a praia e dunas da Fontaíña, ao leste da praia do Bao, no lugar de 

Breadouro (Coruxo) onde sobrevive unha vexetación dunar grazas a un 

proxecto de recuperación e a un valado de protección no pequeno sistema 

dunar. Tamén destaca en Samil un piñeiral plantado nos anos 50 sobre o un 

cordón dunar máis alá da estrada, o que presenta un valor xeomorfolóxico ao se 
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converter nunha duna fosilizada. 

• Vexetación do litoral rochoso: Nos tramos máis abruptos do litoral rochoso 

conserva a característica vexetación de cantís: co especies como a Herba 

namoreira Armeria pubigera, fentos como o fento maritimo Asplenium marinum, 

nas fendas dos rochedos, abrigados do vento. Tamén os hábitats costeiros 

presentan unha flora bioinvasora como as a Arthotheca calendula ou Uñas de 

gato Carpobrotus edulis e C. Acinaciformes, plantas alóctonas e bioinvasoras 

ben coñecidas no litoral vigués no litoral tanto nos cantís como nas praias.  

• A flora ornamental do concello. O concello de Vigo destacase polo gran 

número de árbores singulares en todo o termo municipal. Nunha publicación do 

concello de Vigo catalóganse 226 especies máis 12 híbridos e un número total 

de exemplares que ascende a 4259. E isto é un número moi elevado, máxime 

se temos en conta os criterios de selección, que excluíron, salvo excepcións as 

plantas menores de 20 anos. Este número, como indican os redactores do 

inventario da idea da riqueza da flora ornamental de Vigo. Estas árbores 

singulares son parte do patrimonio natural do territorio e débese evitar a perda 

destas árbores insustituibles, sendo necesario unha revisión e actualización 

dese catálogo.  

FAUNA 

Vigo é unha das zonas de maior biodiversidade de Galicia en relación ca 

herpetofauna, como o proba que no seu territorio se encontran presentes un 78.57 % 

das especies de anfibios de Galicia, e un 54, 17 % das especies de réptiles galegos 

[Datos do Atlas de vertebrados de Galicia]. Tamén conta cunha variada representación 

de mamíferos (48.33% do total galego) e cunha abundante ornitofauna mariña.  

Como ecosistemas de gran importancia para a supervivencia da fauna, destacamos as 

Illas Cíes e as zonas húmidas como a Xunqueira do Lagares e o Humidal do Bao, e 

todos os ríos e regatos, o mesmo que os montes, o espazo agrícola e os parques 

urbanos, xa que todos e cada un acubillan representantes da fauna galega, 
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debéndose procurar o mantemento de corredores ecolóxicos entre os sistemas xerais 

de espazos libres e zonas verdes, os sistemas locais e os solos rústicos, fomentando 

a conectibilidade e tendo en conta que son sobre todo as infraestruturas lineais as que 

provocan maiores problemas de conectibidade de espazos e producindo barreiras á 

accesibilidade á hábitats o espazos e en resumo danos a fauna, en especial os 

anfibios e réptiles son moi vulnerables as barreiras, o mesmo que os mamíferos 

terrestres.  

OS USOS ACTUAIS DO SOLO 

Para a realización deste apartado teranse en conta, fundamentalmente, os datos 

extraídos do Mapa de Usos e Coberturas do Solo de escala 1:25.000, publicado no 

ano 2004 [SITGA XUNTA DE GALICIA], por entender que son os datos máis actuais 

de ámbito municipal para a análise da distribución da superficie territorial segundo 

usos e aproveitamentos.  

E nesta metodoloxía as clases defínense como unidades de superficie homoxéneas 

compostas por unha ou varias usos –coberturas. Cada clase pretende definir unha 

situación concreta e única dende o punto de vista agrolóxico, medioambiental e 

socioeconómico. A lenda do mapa de usos e coberturas presenta unha organización 

xerárquica estruturada en niveis asimilables ós do mapa CORINE- land-cover. As 

clases defínense segundo o tipo de uso e a cobertura, sendo o uso a actividade que 

se realiza nun espazo determinado e a cobertura a ocupación dunha superficie. 

Da totalidade do termo municipal (contabilizando as Illas Cíes), aproximadamente o 

41.34% forma parte da clase 1: zonas edificadas e minas, superficie que ascende ao 

43.06% se soamente se analiza o territorio peninsular de Vigo. O 22,18 é solo agrícola 

e o 34.59 % e solo forestal, o 1.5% son solos litorais e o 0.40% zonas húmidas e auga. 

Como se observa nas táboas seguintes:  
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Táboa 8: Clases de usos globais 

 
Gráfico 2: clases de solo Vigo 

 
Gráfico 3: Clases de solo Cíes 

 
Táboa 9: Clases de usos de solo 
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Mapa 14: Usos e coberturas 
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Fonte:  MAPA DE USOS E COBERTURAS.
SITGA 2004
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As clases definidas como unidades homoxéneas se describen nas seguintes táboas. 
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Os parámetros que se utilizaron para definir as clases son os seguintes:  

• Cobertura: Ocupación dunha superficie. 

• Uso: actividade que se está a realizar nun espazo determinado. Dentro deste 

apartado definíronse no termo de Vigo os seguintes tipos: agrícolas: agrícola de 

autoconsumo; forestais: madeireiro, cinexético, outros usos silvícolas,etc) ; 

relacionados coa pesca: marisqueo e cultivos mariños; relacionados coa 

poboación: residencial, industrial, comercial, servizos, recreativo.; mineiros: 

minas a ceo aberto e vertedoiros. 

A modo de información complementaria descríbense tres atributos máis: 

Estrutura: definida en tres formas:  

En función da distribución espacial: 

• Simple: Unidade onde a cobertura, composta por unha ou varias parcelas, é 

única e homoxénea en función da lenda 

• Mosaico: unidade composta por varias parcelas de diferentes coberturas en 

función da lenda non diferenciables á escala de traballo 

• Asociación: unidade de contén varias coberturas descritas na lenda 

distribuídas de forma heteroxénea. 

En función do “tamaño medio das parcelas” 

• Parcelas pequenas menores de 0.5 hectáreas, e maiores grandes. 

En función do grao de ordenación:  

• Irregular: presenza de infraestruturas viarias tradicionais 

• Regular: presenza de infraestruturas viarias en forma de malla. 

Observacións: calquera engadido que resulte de interese. 
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3.1.13. Descrición sistemática das clases homoxéneas 
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Unha maior profundidade no coñecemento da identificación e dos aproveitamentos 

dos recursos naturais e dos usos actuais deste territorio natural está contida nos 

documentos denominados Medio rural referido ao medio físico e natural do termo. 

INVENTARIO DAS ZONAS CON FRAXILIDADE AMBIENTAL 
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O territorio de Vigo conta cunha serie de recursos ambientais valiosos, ben de caracter 

físico natural - condicións de vexetación, xeomorfolóxicas, paisaxísticas, etc -, ben de 

caracter antrópico – actividades agropecuarias, actuacións urbanas, patrimonio 

cultural, etc -, que polas súas cualidades positivas teñen que ser obxecto dunha 

especial atención, dende o punto de vista da adopción de medidas encamiñadas a 

garantir os eu mantemento, conservación e protección. 

No primeiro dos casos tratase dos compoñentes físicos do territorio, aqueles que 

presentan unhas características singularidades ou valores específicos que resultan 

básicos na conservación dos hábitats naturais, da flora e da fauna silvestre e do resto 

dos elementos ambientais do territorio o mesmo que aqueles de veñan de accións 

humanas que dan significado á trama actual como poden ser os parques urbanos, ou 

sistema agrario que constitúen parte da mellor identidade do territorio.  

E tamén poñendo énfase en que estes ámbitos do termo municipal que presentan  

valores ambientais  son susceptibles de sufrir impactos ou agresións derivadas das 

determinacións urbanísticas, tanto dende o punto de vista ambiental como 

paisaxístico, son identificados a continuación. E por tanto definimos a súa fraxilidade 

en función do grao de vulnerabilidade que ten o medio a ser deteriorado ante a 

repercusión negativa de determinadas actuacións. 

A relación de recursos e ámbitos son: 

3.1.14. Os espazos naturais protexidos: 

Os espazos integrantes da Rede Galega de Espazos Protexidos presentan o mais 

elevado nivel de fraxilidade pola excepcionalidade dos seus valores. Pertencente ao 

concello de Vigo temos o arquipélago das Illas Cíes (2.658 ha marítimas e 433 ha 

terrestres) das 8.480 ha (7.285,2 marítimas e 1.194,8 terrestres) que ten o parque 

nacional das Illas Atlánticas galegas (que o conforman xunto o arquipélago das Illas 

Cíes, os arquipélagos de Ons, Sálvora e Cortegada). É o máximo expoñente da Rede 

Galega de Espazos Protexidos; sendo o único Parque Nacional con que conta Galicia, 

con data de declaración 1 de xullo de 2002 (Lei 15/2002). Pertence tamén a rede 
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Supranacional: ZEPA (Zonas de Especial Protección de Aves).  

3.1.15. Os Humidais  

• A conservación dos lugares húmidos, xunqueiras, brañas, humidais, zonas 

enchoupadas…, en último termo da auga, é recoñecido de importancia capital 

na actualidade, pola comunidade científica e política de todo o mundo 

(Conferencia de Río, 1992). É importante destacar este cambio de orientación, 

en relación ao considerado en décadas anteriores, onde o que imperaba era 

desecar as zonas húmidas, o facer infraestruturas e edificacións nas traspraias, 

o utilizar os cursos de auga e o litoral como vertedoiros dos residuos, etc. 

Dende a última década esta concepción cambiou e se valóranse os 

ecosistemas húmidos, cos graos máis altos de interese natural. Presentan 

sempre valores excepcionais: plantas especializadas capaces de vivir nestes 

medios e que aloxan a unha fauna moi diversa, patrimonio cultural asociado, 

etc.  

3.1.16. Os sistemas fluviais 

Os cauces fluviais constitúen valiosos elementos no territorio. As redes fluviais do 

municipio presentan grandes valores naturais con presenza de vales con alta calidade 

ambiental, onde nas abas de maiores pendentes presentan pequenas fragas e 

bosquetes riparios de interese. OS ecosistemas fluviais vigueses presentan diferentes 

especies de flora e fauna e son soporte de diversos hábitats naturais e especies cuxa 

conservación ten interese. 

Ademais as ripisilvas, os cursos de auga e as fragas interfluviais poñen en relación e 

conectan áreas de interese natural, facendo de corredores ecolóxicos, mellorando a 

conectibilidade dos espazos; en consecuencia o sistema hídrico contribúe 

decisivamente a manter a biodiversidade e a melloralas condicións medioambientais 

do territorio.  

A rede hídrica, co Lagares á cabeza, constitúe un dos recursos naturais más valiosos 
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do territorio, dando lugar a determinados ecosistemas fluviais de gran riqueza e 

biodiversidade, que constitúen o hábitats de numerosas especies animais e en torno a 

vexetación de ribeira. Ademais que a rede fluvial son corredores naturais da flora e 

fauna.  

3.1.17. O arborado autóctono 

Unha prioridade no ámbito da sostibilidade para a conservación da biodiversidade do 

territorio que nos ocupa é a protección destes espazos autóctonos de bosque ripario, 

que nalgúns casos casque convértense en fragas (como pode ser en Fragoselo). Os 

argumentos estrictamente biolóxicos abondarían para xustificar tal afirmación, máis a 

eles hai que engadir o efecto regulador do canle e de freo a erosión. Ademais unha 

característica que presenta a vexetación riparía en condicións naturais é a súa 

“continuidade” ó longo do curso fluvial, actuando de corredor lineal por onde se 

desprazan as especies, poñendo en comunicación os distintos treitos do río (González 

Tánago e García de Jalón, 1995). Dito corredor de vexetación riparía actúa de ecotono 

entre o medio terrestre das ladeiras e o medio acuático da canle. E outra función da 

vexetación ribeirega é que actúa coma filtro natural da contaminación difusa. 

O arborado autóctono na súa maioría ten relación estreita coa rede hídrica. Sendo o 

arborado de ribeira común en todo o territorio. Si ben a maioría do bosque de ribeira 

redúcese a unha franxa estreita; aínda así quedan no territorio algunhas masas 

arboradas autóctonas de interese:  

• Curso alto do Lagares: A zona de Molares Carballas e a zona de Riomao son 

dous exemplos onde o bosque de ribeira nos da testemuña dos fragmentos 

bosque riparío novo ben conservado. 

• Curso Baixo do Lagares: bosque ripario xunto ao antigo leito do río con 

amieiros, salgueiros, chopos e carballos.  

• Humidal do Bao: zona de elevado interese natural, é unha ampla superficie 

de terreo completamente chan salvo no borde oestes; atravesado por un regato. 

Son masas descontinuas de amieiros e salgueiros, na parte oeste hai varios 



 PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009
 

 

 
 

Consul tora Galega S.L.                                                                   -  ESAITP -   59 

carballos con castiñeiros, tamén aparecen plantas alóctonas invasoras: (Acacia 

melanoxylon e Robinia pseudoacacia…).  E un mosaico de campos e bosquetes 

e zona húmida valiosa, a súa situación tras das praias de Coruxo e Canido 

engádelle mais valor medioambiental e tamén maior presión urbanizadora. 

• Curso medio do río Barxa: Pequeno val xunto ó Vial Castrelos Universidade: 

con restos de bosque riparío moi maltratado e afectado polo vial Castrelos 

Universidade. 

• Relfás curso baixo do río Barxa: pequeno val cun bosque ripario, lineal na 

parte sur e mais amplo ó norte. É un espazo rico e valioso preto do río Lagares 

con moitas ameazas: invasión do leito por aterramentos, plantas alóctonas 

invasoras, presión urbanística. 

• Fraga da Rega Fragoselo: valgada do regato da rega xunto á estrada de 

Chandebrito. Onde aparecen restos ben conservados de bosque de galería ó 

longo do regato con carballos dispersos nas ladeiras. Cunha abondosa 

rexeneración baixo eucaliptos. Ë un espazo compartido co concello de Nigrán  

• Fraga de Zamáns: fondo do val xunto ao encoro, masa de carballos con 

amieiros, tamén eucaliptos e algúns bidueiros, salgueiros e robinias. 

Presentando un estrado medio de abeleiras que na ladeira sur forman unha 

masa continua (a maior de Vigo). Abondosa rexeneración natural. Espazo 

continua en Gondomar afectado pola autoestrada do Miñor. 

• Piñeiral de Samil : Piñeiral sobre duna fósil. 

Ademais destes formacións arbóreas naturais aparecen algunhas áreas ocupadas por 

un mosaico de cultivos, prados e emparrados, áreas agrícola sempre mesturada con 

edificacións residenciais mais ou menos dispersas e difusas polo territorio segundo as 

diferentes condicións topográficas de localización, de vinculacións a viais ou a 

núcleos, colmatacións dos entramados, etc; debéndose conservar as mellores 

unidades arbóreas… Ademais atopanse no territorio todo unha serie de unidades de 

vexetación que son pezas fundamentais da riqueza biolóxica dun territorio, 
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contribuíndo a unha maior diversidade e por suposto sendo prioritarias no ámbito da 

conservación, estámonos referindo a tódalas comunidades vexetais relacionadas coas 

xunqueiras, dunas, cantís costeiros, pasteiros...etc.  

3.1.18. A costa 

A condición de municipio costeiro confire a Vigo unha determinada calidade 

paisaxística e visual, que forma parte da imaxe percibida polos habitantes e os 

visitantes da cidade. 

No ámbito urbano o fronte litoral está ocupado polo porto e as súas instalacións; sendo 

o porto no seu conxunto un dos elementos máis representativos e identificativos da 

imaxe da cidade. 

E ademais do fronte litoral portuario, temos no territorio un litoral que podemos 

denominar costa non intervida, no territorio peninsular de Vigo, que comprende 

fundamentalmente o tramo dende o limite con Nigrán ata Bouzas e pequenos tramos 

na parroquia de Teis: Esta costa é por unha banda rochosa e por outra está salpicada 

de numerosas praias cun importantísimo uso recreativo todo o ano, non so no verán.  

Toda esta costa natural destaca por suas cualidades litolóxicas, xeolóxicas, faunísticas 

e de vexetación. Toda a costa presenta interese faunísticos, con importancia para as 

aves mariñas xunto a riqueza do litoral e a unha fauna xeneralista. Presenta un 

interese botánico: algas e liques na comunidades de rochedo litoral, mato, forestal, 

vexetación de ribeira, piñeirais sobre substrato areoso e interese xeomorfolóxico: 

praias e cantís, ademais de patrimonio histórico: muíños, ademais do interese 

paisaxístico, recreativo e didáctico que ten a costa. Cómpre sinalar que a costa non 

intervida é necesario protexela para preservar a biodiversidade e a paisaxe de costa. 

3.1.19. Os montes 

Os montes de Vigo teñen uns destacados valores pola súa condición de contribución á 

conservación dos recursos naturais e de calidade ambiental, cunha aptitude forestal 

importante cara ó bosque protector e creación de parques metropolitanos cunha alta e 
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gran relevancia paisaxística. Os montes ademais constitúen o fondo visual, espazos 

de relevo como contrapunto da Ría, teñen unha valoración, tanto como paisaxe 

nalgúns casos tamén como enclaves naturais como pola súa condición de montes 

produtivos de explotación forestal, pero sempre sen esquecer a súa capacidade e 

acollida de espazos susceptibles de lecer que contribúen ao benestar da sociedade 

polo seu carácter de Montes Periurbanos cuxo interese foi salientado na II Conferencia 

sobre Hábitat celebrada en Estambul en 1996. Os montes presentan un moi alto 

recurso turístico recreativo existente e a potenciar. Ademais de actuar tamén de 

conectibilidade cos espazos naturais dos concellos veciños, de conectibilidade dende 

a costa ata o monte mediante fundamentalmente a rede hídrica. Os montes presentan 

ademais interese faunístico por ser hábitats indispensables para especies con 

requirimento de hábitats vencellados a superficies, ademais de interese botánico, 

paisaxístico, ecolóxico, recreativo e patrimonio histórico e tamén un aproveitamentos 

silvícolas sostibles. Tamén resaltar que os montes presentan unha importancia natural 

e paisaxística a escala supramunicipal. E por exemplo o Monte do Galiñeiro é un punto 

de importancia natural e un fito paisaxístico a escala metropolitana. E o mesmo ou 

parecido podemos dicir do da Madroa, do Vixiador, Cotogrande, do Alba e do Cepudo, 

dos montes de Coruxo, etc…Ou pequenos outeiros como o Monte da Mina, o Monte 

da Serra, O Castro, A Guía que constitúen miradoiros naturais e por tanto son espazos 

de referencia paisaxística na cidade urbana como tamén o son os montes do contorno 

que pola súa configuración e preeminencia topográfica dótaos dun gran valor 

paisaxístico.  

3.1.20. Os espazos agrarios 

As áreas cultivadas presentan elevados valores socioambientais. A redución forte 

destes espazos dende atrás, sobre todo pola urbanización desordenada e polo 

abandono da actividade agrícola, fan que sexa necesario protexer os espazos agrarios 

que se preservaron ata o momento actual das accións degradadoras e por tanto se 

converten en espazos relicto cun valor cultural, paisaxístico, ecolóxico ademais do 

propio do recurso natural. Sendo necesario a protección destes espazos tanto polo 

seu significado cultural, de memoria histórica e cultura agraria asociada e de paisaxe 
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como polos valores ambientais ecolóxicos e produtivos que os solos agrícolas 

tradicionais teñen. 

3.1.21. Os parques  

Conta Vigo cunha rede de parques e xardíns na trama e tecido urbano de dotan á 

cidade da característica imaxe verde que posúe (O Castro, A Guía, A Alameda, etc...) 

Sendo unha boa parte deles herdanza do pasado histórico da cidade, e neste novo 

Plan incorpóranse novos espazos para completar e resolver as grandes carencias de 

espazos libres e zonas verdes que a cidade no seu pasado recente cos sucesivos 

crecemento foi adquirindo déficits de zonas verdes.  

As zonas verdes constitúen e representan un factor clave na calidade de vida e un 

verdadeiro valor no desenvolvemento das actividades de ocio e esparcemento da 

poboación. Xunto a que unha rede de espazos verdes produce outros efectos positivos 

na cidade: reduce a contaminación, mellora o microclima urbano, crea zonas de vida 

natural no interior do medio construido e proporciona o acceso ó medio natural os seus 

habitantes.  

Ademais nos montes están os parques forestais que son áreas recreativas de caracter 

periurbano, que conforman unha rede de espazos de ocio e esparcemento. . 

3.1.22. O patrimonio cultural, arqueolóxico e arquitectónico 

A cidade – na súa concepción mais ampla como termo municipal- conta coa existencia 

dunha serie de elementos _ sexan restos de caracter arqueolóxico e prehistórico, 

sexan edificacións ..., ben por constituír vestixios e mostras da historia e do pasado no 

noso entorno, ben por seu caracter de representatividade de determinadas épocas ou 

estilos artísticos ou arquitectónicos ou pola propia vida intrínseca dos mesmos 

constitúen un importante valor cultural que preservamos e mantemos como legado 

para as xerazóns vindeiras.  
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4. A SOSTIBILIDADE 

O CONTEXTO DA SOSTIBILIDADE  

A sostibilidade estase convertendo nun eixe vital e no motor dun novo modelo de 

planificación que progresivamente impregna as decisións dos gobernos da UE; así as 

políticas, os plans e programas integran cada vez con maior efectividade a prevención 

ambiental, a economía e o equilibrio social.  

Na década dos anos 80 do século 20, os organismos internacionais empézanse a 

preocupar polos signos evidentes de cambios ambientais globais (biodiversidade, 

auga, chan, atmosfera, paisaxe, saúde humana e a interacción de e todos) e estes 

cambios son resultado do conxunto de decisións de planificación e programación de 

actividades humanas ou da ausencia de planificación e programación. A ONU crea 

unha comisión de estudo en 1983 e en 1987 esta comisión presentou o informe “O 

futuro Común sobre o Cambio Global” (Coñecido como informe Brundtland) onde se 

recoñecía a necesidade así como a dificultade dun cambio no desenvolvemento 

económico e social fará facer fronte ás ameazas existentes. A partir deste momento 

empezou a cobrar forza o concepto de desenvolvemento sostible. 

O informe Brundtland, (1987) definiu desenvolvemento sostible como “aquel 

desenvolvemento capaz de satisfacer as necesidades da xeración presente sen 

comprometer a capacidade das xeracións futuras para satisfacer as súas propias 

necesidades”.  

No Cumio de Río (1992), se chegou por primeira vez ó compromiso internacional de 

impulsar un modelo de progreso compatible coa protección do medio ambiente.a 

interrelación: desenvolvemento, recursos e medio natural é un dos principais retos a 

afrontar. Debaténdose a necesidade da implicación das comunidades locais cara a 

sostibilidade. E o Documento da Axenda 21, outorga á planificación física a función 

prioritaria de protexer a base ambiental e dos recursos necesariamente para un 

desenvolvemento sostible. 
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E dende Río son moitas as definicións de sostibilidade e tendencias pero todas elas 

puxeron o acento sobre a necesidade de avanzar cara a reorientación da economía, 

dos modelos de producción e consumo, en base ó principio de precaución. Principio 

que di: Cando haxa perigo de dano grave ou irreversible, a falta de certeza científica 

absoluta non deberá utilizarse como razón para posterga-la adopción de medidas 

eficaces en función dos custos para impedi-la degradación do medio ambiente 

(Principio 15 da Declaración de Río e apartado 2 do artigo 174 do Tratado da 

Comunidade). E tamén como non podería ser de outra maneira ó principio de 
equidade (Equidade ecolóxica, económica, social e de xénero intra e 

interxeneracional), o principio de participación cidadán, por sinalar algúns. 

Neste mesmo sentido, a Unión Europea (UE), en liña coa tendencia internacional, 

considera como cuestións prioritarias o logro dun desenvolvemento sostible, e para iso 

iniciou unha serie de procesos que levan a elaborar a Estratexia da UE para un 

desenvolvemento sostible [COM(2001)264], e considerase os tres alicerces do 

desenvolvemento sostible en toda a súa acción política. E recentemente se elaborou 

unha estratexia temática para o medio ambiente urbano [COM(2005)718] na que 

recalca o papel importante que desempeñan as zonas urbanas no cumprimento dos 

obxectivos dos retos medioambientais. Nas cidades é onde o encontro entre as 

dimensións ambientais, económicas e sociais é máis palpable. Nas cidades 

concéntranse moitos problemas ambientais, pero tamén son o motor económico e 

centro de operacións dos negocios e o investimento. Catro de cada cinco europeos 

viven en cidades e a súa calidade de vida depende directamente do estado da 

contorna urbana. Unha elevada calidade desa contorna contribúe tamén a facer 

realidade a prioridade da estratexia de Lisboa [COM (2005)33]: “facer de Europa un 

lugar mais atractivo para traballar e investir”. E ese atractivo é o que conseguira 

realzar o seu potencial de crecemento e creación de emprego. E por outra banda a 

maior parte das cidades comparten unha serie de problemas ambientais tales como a 

deficiencia da calidade do aires, niveis elevados de circulación e conxestión, ruído , 

contorna construída de mala calidade, emisións de gases de efecto invernadoiro, 

crecementos urbanos desordenados e xeración de residuos e augas residuais. E as 

causas destes problemas que aquelan as cidades están relacionadas entre si:  
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E como di Paolo Bifani (1999): Toda concepción de desenvolvemento que propoña e 

oriente a actividade económica e social cara a determinados obxectivos, ignorando o 

contexto ambiental do sistema social, tarde ou cedo levará a un proceso de deterioro 

do medio natural que, no longo prazo, frustra o logro dos obxectivos socioeconómicos. 

Por conseguinte, as consideracións de orde ambiental non poden ser ignoradas so 

perigo de que o proceso de desenvolvemento véxase comprometido. Isto é o 

desenrolo harmónico das actividades humanas só se pode conseguir utilizando de 

modo racional os recursos naturais (porque estes non só son ou se constitúen como 

base, senón como lindeiro das propias actividades económicas). Xa que logo 

poderemos dicir que o obxectivo xeral da sostibilidade urbana é protexer e 

mellorar o medio ambiente urbano co fin de mellorar a calidade de vida, protexer 
a saúde humana e protexer os ecosistemas locais e mundiais (Marco de 

Actuación para o desenvolvemento urbano sostible na UE). 

A SOSTIBILIDADE NO PLANEAMENTO URBANÍSTICO 

É necesario dedicar os primeiros esforzos a sintetizar e aclarar que se entende por 

sostibilidade nun planeamento urbanístico.  

Sinalar primeiramente que o desenvolvemento sostible non debe entenderse como 

unha meta a acadar senón como un conxunto de condicións que deben ser 

respectadas nas decisións sobre as transformacións que sobre o territorio ten un 

planeamento urbanístico.  

E segundo que a sostibilidade require dun equilibrio dinámico entre a preservación do 

medio, a cohesión social e o desenvolvemento económico. Sendo o obxectivo final a 

protección da saúde humana e a conservación en cantidade e calidade, de todos os 

recursos que condicionan a vida: aire, auga, solo, paisaxe, clima, materias primas, 

hábitats, patrimonio natural e cultural. Isto é a mellora da calidade medioambiental.  

En conclusión o concepto de sostibilidade debe constituír o marco e a orientación 

básica para a aplicación deste estudio. A sostibilidade constitúe e propón unha nova 

forma de considerar o medio ambiente e, como consecuencia, os efectos que nel 
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teñen as accións humanas. 

Neste sentido, un plan urbanístico sostible non é só aquel que resolve eficazmente 

incidencias urbanas ou territoriais comúns. Ten que ser capaz de ir máis alá e previr 

futuros escenarios por aquel territorio, sobre a base que calquera tipo de 

desenvolvemento que comporte a destrucción ou o esgotamento dos recursos naturais 

que o fan posible, non se poderá manter e entrará en crise irreversible nalgún 

momento.  

Esta idea é avalada polo Grupo de Expertos sobre o Medio Ambiente Urbano afirma 

que: os sistemas de planificación espacial son esenciais para a aplicación de políticas 

urbanas de desenvolvemento sostible. Fai falta mellorar os sistemas de planificación 

espacial existentes cunha potenciación dos enfoques ecolóxicos e co abandono da 

concepción estricta dos usos do solo. Consecuentemente o planeamento territorial e 

urbanístico que incorpore adecuadamente os condicionantes ambientais, trazará un 

plan que contribuirá significativamente a mellorar a calidade de vida. Sendo o 

planeamento dende esta perspectiva un instrumento fundamental na xestión 

ambiental. Así, unha asignación dos usos do chan e das súas intensidades congruente 

coas condicións ecolóxicas do territorio é a forma máis eficaz de previr e canalizar os 

impactos ambientais dos plans e proxectos con incidente territorial. Con referencia a 

isto, recordar que un principio básico da actuación medioambiental establece que se 

debe priorizar as accións preventivas para evitar distorsións no medio ambiente máis 

que intentar corrixilas a posteriori. 

En resume, o planeamento é unha ferramenta de primeira orde para a sostibilidade no 

territorio ou tamén segundo o enfoque dos seus contidos pode acontecer graves 

degradacións motivo do cal acontece indispensable o control ambiental mediante 

instrumentos como este ESAITP ou a Avaliación Ambiental Estratéxica de planes e 

programas da lei 9/2006, procedemento ao que se someterá todo o planeamento de 

desenvolvemento deste novo PXOM. 

ELEMENTOS FUNDAMENTAIS NUN MODELO TERRITORIAL SOSTIBLE 
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Esquemáticamente pódese afirmar que un modelo territorial tenderá cara á 

sustentabilidade na medida que sexa enerxéticamente eficiente; permita o aforro e o 

uso sostible dos recursos naturais (entre eles o solo); minimice a producción de todas 

as formas de contaminación; conserve a diversidade biolóxica; e garanta a calidade de 

vida da poboación e a cohesión social. 

A partir destes principios poden definirse unhas pautas xerais que poden ser 

consideradas como os elementos fundamentais que han de orientar a planificación 

urbanística, desde a perspectiva da sostibilidade ambiental: 

• Utilización adecuada do solo mediante unha planificación sostible o 
mais compacta posible contribuirá a reducir a expansión incontrolada da 

edificación illada e á perda de hábitats. Posto que os modelos urbanos 

expansivos, dispersos o difusos implican un consumo elevado de recursos 

naturais cunha destrucción máis grande de solos rurais e de hábitats naturais, 

un desbaldir enerxético e, consecuentemente, uns niveis máis altos de 

contaminación. Consecuentemente fai falla centrar o desenvolvemento 
urbano priorizando o reciclaxe das áreas interiores sobre a extensión sen 
prexudicar cando resulte necesario da ocupación prudente de espazos 
periféricos. Os novos planeamentos de desenvolvemento coa estratexia de 

actuación melloran a compacidade, posto que esto presenta vantaxes cara o 

transporte, o gasto enerxético e por tanto disminue a utilización de recursos e 

aforra solo e por tanto diminúe a utilización de recursos per capita 

[COM(2005)670] 

•  

• Optimización dos tecidos ou tramas urbanas existentes: Fai falta poñen 

o énfase na revitalización dos barrios antigos, a recuperación de zonas 

degradadas e a renovación de áreas obsoletas. A rehabilitación e reutilización 

de zonas industriais abandonadas, así como a planificación do aforro de espazo 

co fin de minorar o selado de solos e asegurar un uso racional. 

• Adopción de densidades razoablemente altas: As tipoloxías de baixas 
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densidades edificatorias implican máis consumo de recursos, costos de 

mantemento moito máis elevados e non favorecen a cohesión social. Así 

densidades razoablemente elevadas, sen caer na conxestión, permitan 

tipoloxías urbanas máis eficientes e fomenten unha maior riqueza e diversidade 

nas relacións sociais e económicas. 

• Asignación flexible dos usos do solo: A optimización funcional da cidade 

require evitar unha excesiva especialización das súas áreas porque a 

coexistencia no espazo urbano dous usos que resulten compatibles permite 

mellorar o seu funcionamento, reducindo as necesidades de mobilidade 

obrigada. 

• Mobilidade sostible: O transporte motorizado é unha das principais causas 

do efecto invernadoiro e é un gran consumidor de recursos enerxéticos fósiles. 

O modelo urbano expansivo, difusos e/ou de baixas densidades e as 

distribucións ríxidas dos usos do chan, así como as carencias de espazos libres 

zonas verdes e equipamentos locais, provocan necesariamente un ´número moi 

superior de desprazamentos obrigados. Fai falta, polo tanto, un cambio de 

modelo de cidade, cunha planificación integrada dos usos do chan que busque 

minimizar a mobilidade obrigada, o que conduce a modelos urbanos compactos, 

densos, policéntricos e con mestura de usos, nos que é posible priorizar o 

transporte público e outras alternativas ao transporte motorizado. 

• Aforro e uso eficiente dos recursos enerxéticos: fomento da eficiencia 

enerxética e o uso de enerxías renovables. Así o libro verde sobre a Eficiencia 

enerxética [COM(2005)265] formula ampliar a edificios pequenos unha vez 

reformados a directiva relativa á eficiencia enerxético dos edificios [DIR 

2002/91/EC].   

• Uso sostible dos recursos naturais: Utilización, protección e disfrute dos 

recursos naturais coa máxima eficacia para reducir os impactos ambientais. 

Prevención e corrección de todas as formas de contaminación: A redución 

os diversos tipos de contaminación (das augas, do ambiente atmosférico, de 

sustancias, acústica, lumínica, electromagnética dos chans, etc.) ten que ser un 
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dos elementos a considerar na planificación do territorio. A lexislación actual 

sobre calidade do aire salienta a contaminación por partículas (PM10) que 

experimentan moitas cidades, procedentes principalmente da circulación viaria 

e das instalacións de combustión. A calidade do aire require dun enfoque 

integrado no transporte, nas calefaccións, seguimos recalcando a idea da 

necesidade de conter a cidade espallada e mudar a unha cidade  mais 

compacta... Outro problema é o ruído ambiental.  

• Prevención de riscos naturais e tecnolóxicos: Fai falta considerar 

adecuadamente as áreas de riscos na asignación dos usos do chan: zonas 

inundables, inestables, etc... 

• Conectibilidade, permeabilización e desfragmentación: É importante 

manter a conectibilidade, a permeabilidade ecolóxica do territorio, evitar a 

formación de barreiras e previr os procesos de fragmentación dos tecidos e das 

paisaxes. 

• Conservación da biodiversidade e do patrimonio natural: A conservación 

da diversidade biolóxica é un dos requisitos da sostibilidade. É importante 

garantir a conservación en redes de espazos con ecosistemas hábitats e 

especies de interese Igualmente é importante introducir o concepto de 

biodiversidade na planificación e o tratamento dos espazos verdes libres así 

como manter a conectibilidade.  

• Mantemento e mellora da identidade e a calidade paisaxística: Fai falta 

fixar vos obxectivos de calidade paisaxística para todos os tipos de paisaxe 

presentes no territorio e protexer as mostras e os elementos máis excepcionais 

e os que dan identidade ao territorio. 

• Fomento da construcción sostible: Mellora o rendemento enerxético 

axudando á reducción das emisións de CO2. É importante introducir a 

construcción sostible e así a Comisión anima aos estados membros, as 

autoridades rexionais e locais a desenvolver programas de fomento da 

construcción sostible nas cidades. Así as autoridades locais poden impulsar 
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formas sostibles de construcción mediante a sensibilización ao cidadán, fixando 

normas cando sexa posible a facendo propias as mellores practicas nos seus 

propios edificios e en aqueles cuia construcción adxudiquen a través de 

contratación pública respectuosa do medio ambiente. E tamén a rehabilitación 

de edificios xa existentes.  

• Reducción e valoración dos residuos: Ademais do que foi exposto no 

respecto no punto anterior, fai falta prever nos edificios e nos espazos urbanos, 

espazos adecuados, para as operacións e instalacións de recolleita selectiva, 

etc. 

• Cohesión social e mellora das condicións de vida tanto dos habitantes da 

cidade máis tramada como os habitantes da cidade máis difusa. Así tanto a 

configuración do modelo como a previsión de infraestructuras e de 

equipamentos e espazos libres, han de ir dirixidos a garantir uns niveis 

suficientes de calidade de vida nos ambientes urbanos e mais rurais e a 

fomentar a cohesión evitando a segregación social nos tecidos urbanos e 

propiciando a integración e as relacións e actividades colectivas. 

OBXECTIVOS DE SOSTIBILIDADE  

Existen moi diversas formas de abordar a definición e formulación das prioridades 

territoriais cos que comparar e avaliar os obxectivos do Plan. Estas prioridades deben 

derívanse dos obxectivos do desenvolvemento sostible, adaptándoos á casuística do 

Plan e do ámbitos afectados. (Oñate et Al, 2002).  

Así os obxectivos da sostibilidade urbana que, partindo dos principios e elementos da 

sostibilidade e dos documentos de estratexias globais, poden trasladarse ao ámbito do 

plan de Vigo para protexer e mellorar o medio ambiente urbano e avaliar si concirnen 

ao modelo urbano elixido e a súa dotación de infraestructuras, servizos, equipamentos 

e sistemas xerais.  
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Táboa 10: Obxectivos de sostibilidade 

 
 

OBX 1 Moderación no consumo de recursos. Ocupación do solo: O Solo como 

recurso; a ocupación de novo solo debe suscitarse con sumas cautelas, o que implica 

que, en primeiro lugar, deba superarse a idea da ocupación sen límites como 

paradigma do desenvolvemento urbano, para suscitar outra forma de usar a cidade 

(Prats, 1997). Por tanto o obxectivo xeral será e é evitar o consumo do solo e 
racionalizalo seu uso, de acordo a un modelo territorial globalmente coherente e 
eficiente. Mediante a ordenación urbanística do territorio, mediante a asignación de 

usos sen exceder a capacidade de acollida do mesmo, mediante a preservación da 

biodiversidade e do patrimonio natural, mediante medidas de rehabilitación e 

restauración, mediante a programación do solo... (tratarase mais polo miúdo no 

apartado da compacidade). Neste punto parécenos importante engadir que a nova 

secuencia de programación do PXOM acadada cuns novos criterios de 
programación (período de programación, programación dos sistemas xerais, a 
xustificación do dimensionamento, o dimensionado das demandas de solo para 
vivenda e o dimensionado para actividades económicas o programa do primeiro 
cuatrienio, está sobre a base do obxectivo 1 da sostibilidade de aforro de solo.  
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OBX 2 Necesidade de vivenda, proximidade e tipoloxía de vivendas: a grandes 

liñas, gran parte do incremento na ocupación do chan nas cidades prodúcese pola 

gran demanda de vivendas existente. A necesidade de proporcionar vivenda ás 

persoas que realmente necesítana para vivir é un obxectivo primordial dun plan 

urbanístico sostible. Para o cal un indicador fácil de comprobar é a porcentaxe de 

destino do chan á construcción de vivendas con algún tipo de protección. Si ben este 

indicador é por lei xa que a lei obriga a un 20% de casas con algún tipo de protección. 

Englobamos neste obxectivo a proximidade posto que é un valor primordial, evitar a 

dispersión ou espallamento da edificación, á hora de reducir as necesidades de 

transporte, ou moderar o consumo de solo, ou incremento da accesibilidade. Parece 

claro, que os formatos de cidade compacta son capaces de ofrecer proximidade como 

un dos seus elementos definitorios, ao contrario que o seu oposto, a cidade dispersa 

(Rueda, 1996 CCE, 2004). Pero unha cidade de deseño compacto debe tamén 

apoiarse noutro concepto importante, o de equidistancia no acceso a servizos e 

equipamentos. Tamén a tipoloxía é un principio intimamente relacionado coa elección 

dun determinado modelo urbano - disperso ou compacto - , determinará a tipoloxía das 

edificacións que resultarán. Ademais a tipoloxía de residencias colectivas, asociadas a 

modelos compactos de cidade, posúen un mellor comportamento enerxético porque 

posúen menos superficie en contacto co ambiente o que provoca que o intercambio de 

calor co exterior sexa menor. Do mesmo xeito increméntase a eficiencia dos procesos 

constructivos debido ao aforro de materiais nas obras de urbanización e nas obras de 

construcción de vivendas. Así mesmo a residencia colectiva facilita o deseño de 

equipamentos enerxéticos colectivos, moito máis eficientes, e, sobre todo, maximizan 

a eficiencia e rendabilizan moitos servizos municipais (recollida de residuos, limpeza 

de rúas, redes de abastecemento de auga e enerxía, etc.). 

OBX 3 Cohesión social e mellora das condicións de vida. Calidade e 

racionalización dos sistemas xerais e locais de espazos libres e equipamentos. 

Calidade ambiental, vertebración do sistema con criterios ecolóxicos que axuden a 

mellorar o patrimonio natural así como á cohesión social e en resumo, en resumo un 

bo sistema xeral de espazos libres e equipamentos contribúe a unha maior calidade de 

vida. E esta mellora ten que ser tanto na cidade mais consolidada como na cidade 

máis difusa. Así tanto a configuración do modelo como a previsión de infraestructuras 
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e de equipamentos e de sistemas xerais e xunto cos equipamentos e espazos libres e 

zonas verdes locais, han de ir dirixidos a garantir uns niveis suficientes de calidade de 

vida nos ambientes urbanos e mais rurais, fomentando a cohesión e evitando a 

segregación social nos tecidos urbanos e propiciando a integración e as relacións e 

actividades colectivas. 

OBX 4 Conservación da biodiversidade e do patrimonio natural. A conservación e 

uso sostible da diversidade biolóxica é un requisito básico cara a sostibilidade en xeral 

e a sostibilidade territorial e urbana. O obxectivo ten que ser preservar e mellorar a 

biodiversidade territorial e asegurar un uso sostible do patrimonio natural, para o 

preservase solos como rústicos e algúns deles acadan tamén a converterse en 

sistemas xerais de zonas verdes e espacios públicos.  

OBX 5 Protexer o ciclo da auga. A auga é un recurso natural, limitado e renovable, 

que é un elemento indispensable para o desenvolvemento de calquera actividade. Por 

elo o planeamento ten que racionalizar os uso e compatibilizar o planeamento no ciclo 

natural da auga. Racionalizar o uso e o recurso no marco dun modelo globalmente 

eficiente. Debendo o plan de prever os riscos hidrolóxicos, protexer o recurso, 

minimizar o consumo, preservar e mellorar a calidade das augas.  

OBX 6 Prever e corrixir a contaminación acústica, lumínica e electromagnética, 
mellorar a calidade do aire e a xestión dos residuos. Reducir á poboación exposta 

a niveis acústicos non permitidos polo lexislación. Limitar a contaminación lumínica, 

ordenar adecuadamente as instalacións de radiocomunicación e transporte de enerxía 

eléctrica, para a minimización do seus efectos sobre os seres vivos e a paisaxe. 

Minimizar o efecto do plan sobre a calidade do aire e o cambio climático en xeral, 

reducindo ao máximo as inmisións de sustancias contaminantes. Incorporar a 

problemática dos residuos. 

OBX 7 Integrar a paisaxe nos procesos de planeamento urbanístico dende unha 
perspectiva de sostibilidade. Por tanto débense de conservar e ou mellorar a 

calidade da paisaxe na totalidade do territorio, ao tempo que protexer, mellorar e 

recuperar elementos e ambientes paisaxísticos de interese e por último os cambios na 

paisaxe provocados polos procesos de urbanización e ou de infraestructuras e 
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servizos deberan ser tidas en conta nos procesos en si, para garantir que os cambios 

provocados sexan harmónicos.  

OBX 8 Promover dende o plan urbanístico a mobilidade sostible. Mediante 

propostas de mobilidade sostible, tanto dende a cuestións de itinerarios alternativos 

aos motorizados (carrís bici, peonís) como dende medidas disuasorias, de apoio, etc. 

OBX 9 Facilitar a participación cidadán. A participación social xoga un papel 

destacado na sostibilidade. A participación debe ser entendida como o mecanismo que 

leva á cidadanía organizada a poder influír nos procesos de toma de decisións que 

leva a cabo a Administración e, xa que logo, a participar na elaboración dos plans e 

programas. Neste sentido, a sociedade ten dereito, non só a coñecer as principais 

liñas dun plan cando este está en fase avanzada da súa tramitación, senón a coñecer 

o proceso de planificación desde que este iníciase e a intervir nas súas fases de 

elaboración. Para o cal nos procesos de participación pública, debe poñerse o máximo 

esforzo, en canto ao seu deseño, para que a cidadanía poida expresar as súas 

opinións e para que esas opinións poidan ser tidas en conta nos procesos de 

planificación. 

OBX 10 Impulsar relacións holísticas, integradas e sostibles para a economía e o 
emprego. E para finalizar este decálogo de obxectivos cara un plan urbanístico 

sostible non podería faltar a economía, tanto na breve análise da dotación de 

infraestructuras e servizos económicos para as necesidades locais como o fomento 

das relacións coa eurorexión ou a reducción dos impactos ambientais das actividades 

económicas. 

ANÁLISE ESTRATÉXICA DOS OBXECTIVOS DO PLAN 

O primeiro abordaxe da análise estratéxica das propostas contidas nos documentos do 

novo Plan comeza cunha comprobación da inclusión da sostibilidade como un dos 

seus obxectivos principais. E neste punto comprobamos como nos obxectivos do 

planeamento aparece explicitamente a necesidade do equilibrio entre a preservación 

do medio e o desenvolvemento urbanístico: 
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A consecución dun equilibrio harmónico entre a preservación do medio natural e o 
desenvolvemento urbano que se ten que dar en todas as partes da cidade (a cidade 
compacta, a súa ampliación e conformación futura, e a cidade espallada), equilibrio que 
se consegue non só pola exclusión da urbanización en todas aquelas áreas e 
elementos que deben ser protexidos por mor dos valores que neles se atopan, senón 
tamén, pola introducción da natureza dentro do propio medio urbano e a eliminación de 
efectos nocivos do propio devalar urbano.  

Centrando as prioridades na cuestión cardinal da mellora da calidade de vida. 

Polo mesmo, o planeamento debe perseguir con énfase parello a mellora do benestar 
social, económico e cultural dos habitantes e o mantemento do potencial de recursos 
naturais que posibilite e garanta razoablemente as previsibles necesidades das futuras 
xeneracións, salvagardando a capacidade de soporte do ar, do solo e dos ecosistemas, 
evitando, remediando ou minorando os posibles efectos adversos de usos e de 
actividades humanas sobre o medio.E este posicionamento do plan, froito do 
convencemento da necesidade de que o desenrolo harmónico das actividades 
humanas só se pode conseguir utilizando de modo racional os recursos naturais 
(porque estes non só son ou se constitúen como base, senón como lindeiro das propias 
actividades económicas), constituíu norma para o Equipo Redactor dende os inicios da 
xa longa andaina no labor de redactar o documento de ordenación urbanística de Vigo. 
Porque o obxectivo da sostibilidade urbana non pode ser outro que o de protexer e mellorar o 

medio ambiente urbano co gallo de mellorar a calidade de vida, de protexer a saúde humana e, 

por descontado, os ecosistemas locais. 
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Táboa 11 Obxectivos estratéxicos do Plan Xeral de Ordenación Urbana de Vigo 
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COHERENCIA DOS OBXECTIVOS DE SOSTIBILIDADE COS ESTRATÉXICOS DO 
PLAN 

Neste apartado avalíase si o Plan integra a sostibilidade dentro dos seus obxectivos 

principais, é dicir, - o plan de ordenación como ferramenta técnica fixo propios os 

obxectivos da sostibilidade, as limitacións ao desenvolvemento que esta impón e as 

oportunidades que brinda. Sen esquecernos en todo momento que a sostibilidade é un 

concepto transversal, que implica necesariamente o concurso de políticas e actuacións 

na cidade e no territorio en moitos outros ámbitos.  

Na seguinte matriz de coherencia obsérvase a coherencia do plan cos obxectivos de 

sostibilidade. E comprobase como os obxectivos de sostibilidade están presentes e 

son as pautas xerais que orientaron a planificación urbanística, posto que como xa se 

dixo anteriormente o novo plan de Vigo incorporou primeiramente os condicionantes 

ambientais nas primeiras andainas do plan xunta as pautas xerais que foron 

consideradas como os elementos fundamentais na orientación da planificación 

urbanística, desde a perspectiva da sostibilidade ambiental. E por elo o resultado é 

que os obxectivos estratéxicos do plan son todos eles obxectivos do desenvolvemento 

sostible. Como se comproba na matriz seguinte, onde se observa como moitos 

obxectivos estratéxico son coherentes con varios obxectivos de sostibilidade como 

lóxicamente ten que ocorrer.  

Táboa 12: Matriz de coherencia 
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ACCIÓNS QUE CUMPREN OBXECTIVOS DE SOSTIBILIDADE 

• O PXOM perfila unha estructura racional e equilibrada dos diversos usos 

Globais, con criterios de diversidade e complementariedade, a procura da 

compacidade nos novos solos de desenvolvemento intenta poñer freo ao 

proceso de diseminación da urbanización no territorio do Vigo espallado 

minimizando o consumo de solo e racionalizando o seu uso, así mesmo que 

intenta achegar infraestructuras, zonas verdes e equipamentos a todo o 

territorio, ademais de por suposto compactar os baldíos urbanos e todo isto 

conducirá a unha disminución dos costos dos sistemas de transporte e 

infraestructuras.  

• O dimensionamento do plan. O programa do plan defínese en tres 

cuatrianios. Cómpre sinalar o gran número de actuacións que “re-urbanizar” e 

“re-equipar” o territorio facendo cidade compacta no que hoxe é cidade difusa e 

cidade do borde urbano che ade carencias de equipamentos, servizos e 

infraestructuras.  

• A localización racional de usos industriais, que se dispoñen sobre a máis 

importante e nova infraestructura de comunicación prevista como é o treito do 2º 

Cinto, é de Usos Comerciais e Terciarios, en zonas estratéxicas do Centro, 

Samil e, no contorno de Liñeiriños. 

• Preserva os valores naturais mediante solo rústico e sistemas xerais 

entendidos como estructura ordenadora do conxunto de Vigo. Así próximo ao 

40% do solo está especialmente protexido.  

• Protección e posta en valor do litoral mediante rústico de protección e 

sistemas xerais e locais de zonas verdes. 

• Protección e posta en valor da canle e ribeiras do Río Lagares mediante a 

creación do sistema xeral do Lagares e das súas conexións cos sistemas locais 

e rústicos. 
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• A consideración de a coroa de montes forestais como sistemas territoriais, 

mediante rústicos de especial protección forestal e sistemas xerais de zonas 

verdes. 

• A estructuración das infraestructuras de comunicación, cunha peza 

artelladora, a Ronda de Vigo, eixo vertebrador das dúas cidades: a central, 

“compacta” ou tramada, e a exterior ou das parroquias, “espallada”; así como os 

novos accesos ao Aeroporto, etc. Un deseño das redes estructurantes 

intermedias, que permitan o desenvolvemento e a promoción da capacidade de 

conexión e integración da totalidade do Territorio Municipal e, xa que logo, dos 

territorios de todas e cada unha das parroquias. 

• Novas concepcións de utilización dos espazos, como a Cidade do Deporte, a 

oferta doutros equipamentos importantes no eido sanitario, cultural, etc., o 

desenvolvemento dun parque terciario nas zonas altas de Cabral, capaces de 

facer de Vigo unha cidade con máis forza e competitividade, tanto a respecto da 

estructura de cidades de Galicia, como da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal 

e do Arco Atlántico, ou o mellor tratamento das potencialidades mal 

aproveitadas, como a primeira liña de Samil, onde os usos básicos deben ter 

carácter terciario e nomeadamente hosteleiros. 

• Cohesión social mediante a ampliación da porcentaxe de vivendas 

protexidas en todos e cada un dos ámbitos e sectores. 

A COMPACIDADE 

Introducimos un novo apartado cara a explicar polo miúdo o tratamento da 

compacidade no PXOM de Vigo. Primeiramente lembrar novamente de que a cidade 

de Vigo presenta unha dinámica tendencial cara un modelo de cidade espallada; tendo 

na actualidade aproximadamente un 1/3 da súa poboación vivendo nesta cidade 

espallada, cidade que comprende dende o borde difuso da cidade compacta ata as 

parroquias máis alonxadas da cidade tramada; e todo este gran espallamento das 

vivendas provoca un espacio difuso carente maioritariamente de espacios libres e 
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zonas verdes públicas, deficitario de equipamentos e con deficiencias en moitos casos 

graves de infraestructuras e servizos; ademais esta cidade espallada é 

enerxéticamente moi deficiente; así como encarece fortemente o transporte público.  

Por todo elo, este Vigo espallado é un modelo non eficiente, de gran consumo 

enerxético, que non facilita o contacto social, nin a comunicación, que degrada solo e 

que require grandes custos para levar a esta cidade espallada os servizos básicos. 

E con estas vimbias o novo PXOM debe de ser capaz de facer un cambio de 

paradigma e planificar cara un novo modelo de cidade máis sostible, sendo necesario 

“reurbanizar e reequipar” o territorio para ter unha cidade máis compacta na súa 

organización, máis eficiente nos seus fluxos metabólicos e que estea máis 

cohesionada socialmente.  

Así os novos desenvolvementos urbanísticos previstos no PXOM teñen en boa parte a 

necesidade de trocar este modelo de “urban sprawl” e crear cidade e centralidade 

neste Vigo espallado; creando novos espacios públicos, aforrando solo e recursos e 

conxugando as necesidades de crecemento que ten Vigo como a primeira cidade de 

Galicia (crecemento residencial, industrial, terciario) coa preservación dos recursos 

naturais deixando case que o 40% do territorio como solo rústico de protección e coa 

estructura dos sistemas xerais de zonas verdes e na medida do posible cos sistemas 

locais de zonas verdes tendo en conta criterios de biodiversidade e de sostibilidade. 

Reiteramos a aposta forte pola compacidade do PXOM como se observa no 

incremento das densidades medias nos novos desenvolvementos, en relación a 

cidade difusa, co fomento da diversidade tipolóxica, ademais do pulo pola tipoloxía de 

bloque fronte a vivenda unifamiliar na maioría dos casos, ou o esforzo pola 

incorporación das novas infraestructuras e servizos de acordo co plan de etapas e das 

actuacións prioritarias. 

Tamén podemos distinguir por unha banda a compacidade nos ámbitos mais 

estrictamente urbanos e compactos tendentes a crear novas ordenacións enchendo os 

baleiros urbanos, e a vez crean novos espacios públicos e equipamentos na trama 

mais densa e urbana; e por outra banda a compacidade no ámbito mais periurbano 
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onde resulta obrigado para poñer freo ós procesos de diseminación mediante a 

creación de novos solos que servan para articular centralidades exteriores 

(policentros) nas parroquias, así como mediante a creación de solos industriais e 

terciarios para manter o crecemento do emprego e as demandas dos secatores 

terciarios e industriais actuais e previstas, e outras cuestións que o plan trata de 

priorizar como son o tratamento integral do litoral, o desenvolvemento do parque 

urbano do Lagares, ....  

Ademais tódolos ámbitos propostos están caracterizados mediante a capacidade de 

acollida do territorio que avalía a aptitude e o impacto para cada uso que se pretende 

implantar neses ámbitos ou sectores, podendo dicir que tódolos usos residenciais e 

industriais teñen a máxima aptitude e o menor impacto posible.  

En resumo, a compacidade é un eixo da sustentabilidade do plan de Vigo e a 

ordenación da cidade, dos núcleos rurais e das novas implantacións urbanas fanse 

con criterios de compacidade, posto que se tende a unha expansión mediante a 

remodelación e densificación dos baleiros urbanos, da remodelación dos barrios de 

baixa densidade para convertilos en barrios do século 21 con equipamentos, 

infraestructuras e zonas verdes.  

A ESTRATEXIA DO PROGRAMA 

Por todo elo o planeamento de desenvolvemento segue pautas de prioridade para 

incorporar os ámbitos ou sectores ó tecido urbano incorporando unha secuencia de 

programación que se xustifíca en tres cuatrienios. Na actualidade, estase a 

desenvolver 16 actuacións ocupando unha superficie de 271 ha.  
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Mapa 15: Secuencia de programación 

 

Tódolos desenvolvementos buscan a eficiencia, a optimización do espacio gallo de 

saca-lo máximo partido para aforrar solo e conxugar as necesidades de crecemento 

residencial, industrial e terciario coa preservación por unha banda dos recursos 

naturais (neste plan protexese o 40% dos solos como rústicos ) e por outra coas 

necesidades de sistemas xerais tanto de infraestructuras e servizos como de zonas 

verdes e equipamentos. 

A ORDENACIÓN DOS ESPAZOS NATURAIS E SISTEMAS AMBIENTAIS 
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4.1.1. A clasificación do solo 

A clasificación urbanística do solo como solos rústicos garantiza a protección dos 

solos con valores intrínsecos naturais, ambientais, paisaxísticos, productivos, 

arqueolóxicos, científicos, culturais, de carácter productivo, educativos ou recreativos 

ou calesquera outros que os fagan merecedores de protección ou por outra os terreos 

ameazados de riscos naturais ou tecnolóxicos, incompatibles coa súa urbanización, ou 

a concorrencia dun proceso de degradación dalgún dos valores, o mantemento do 

recursos naturais.  

Así o solo como recurso natural vital e na escala humana non renovable que está 

sometido a unha presión cada vez maior, e por tanto para poder garantir un 

desenvolvemento sostible é necesario protexelo o máis posible da acción 

urbanizadora e por tanto a clasificación de solos rústicos é unha boa maneira de 

protexelos. Aínda que non é a única posto que os sistemas xerais e locais de zonas 

verdes e espazos libres tamén se seguen criterios de sostibilidade serven para 

protexer o solo.  

Así para empezar sinalar que neste PXOM o 39.44% do territorio está clasificado 
como solo rústico que conforme se dispón no artigo 15 da Lei 9/2002, os solos 

rústicos son aqueles “que deban ser preservados dos procesos de desenvolvemento 

urbanístico”.  
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Mapa 16: Clasificación do solo 

 
Gráfico 4: Superficies dos diferentes solos 
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Táboa 13: Superficie e porcentaxes da clasificación do solo 

CATEGORIA SUPERFICIE (HA) % 
RPAC 346.06 3.14% 

RPAP 424.79 3.85% 

RPC 571.53 5.18% 

RPEN 369.45 3.35% 

RPF 2,107.64 19.09% 

RPI 464.10 4.20% 
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RPO 40.39 0.37% 

SNR 187.71 1.70% 

SUBZDE 1,442.69 13.07% 

SUBZND 157.07 1.42% 

SUC 3,657.46 33.13% 

SUNC 1,269.27 11.50% 

Táboa 14 Superficies e porcentaxes agrupados clasificacion 

  HA % 

SOLOS URBANOS 4,926.73 44.84 

SOLOS NÚCLEO RURAL 187.71 1.71 

SOLOS URBANIZABLES 1,599.76 14.56 

SOLOS RÚSTICOS 4,273.40 38.89 

O solo rústico subdivídese, de acordo os criterios establecidos polo Plan e pola lei en 

diferentes categorías. A descrición das categorías dos chans rústicos e as actividades 

que se poden realizar ven nas NNUU no capitulo 3.5 Réxime do chan rústico. E 

delimita as recollidas no Artigo 12.0.3 do Título XII das NNUU e a regulación adecuada 

de cada unha destas Categorías establécese nos diferentes Capítulos do citado Título 

XII. Estas categorías, establecéronse, no Plan Xeral, agrupando condicións de 

protección de xeito tal que sempre prime aquela que outorgue maior protección. E no 

que atinxe á clasificación protectora do solo rústico, precedentes se estructura en 

cinco grandes clases (Solo rústico de Protección Especial Agrario-Paisaxístico, Solo 

rústico de protección forestal, Solo rústico de protección do litoral mariño e áreas 

intermareais, Solo rústico de Protección de Enclaves Naturais) ademais dos rústicos 

de protección de infraestructuras e o rústico de protección dos xacementos 

arqueolóxicos.  

En conclusión destacar quen o actual PXOM caseque o 40% do solo do termo 

municipal de Vigo é especialmente protexido.  

Mapa 17 Categorías de solo rústico 
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VALORACIÓN DAS PROPOSTAS EN MATERIA DE ESPAZOS LIBRES E 
EQUIPAMENTOS  

4.1.2. Os Sistemas Xerais de Espazos Libres e Zonas Verdes 

4.1.2.1. Diagnóstico da situación actual de espazos libres e zonas verdes 

Como se dixo no Avance do Plan, Vigo é unha cidade na que, por razóns atribuíbles á 

complexa relación mantida co seu planeamento o longo de ducias de anos do século 

que ven de rematar, non se completou unha verdadeira e acaída estructura dun 

Sistema Xeral de Espazos Libres e Zonas Verdes. E esta carencia de zonas verdes no 

enclave urbano da cidade de Vigo fai que sexa un dos grandes desafíos do novo plan 

corrixir esa importante eiva da cidade de Vigo.  

4.1.2.2. Funcións  
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Os sistemas xerais de espazos libres e zonas verdes configúranse como unha peza 

estructúrante moi importante, que incide de forma relevante na calidade de vida das 

cidadáns ao proporcionar espazos accesibles e de uso público para o lecer e con 

calidade ambiental. Engadimos a reflexión de que os espazos libres e zonas verdes 

presentan todo un conxunto de beneficios sociais como lugares de encontro, 

recreativos, de contribución a cidades máis saudables, de revalorizar zonas urbanas 

con mellora da imaxe, etc. Os espazos libres e zonas verdes deben de ter en conta o 

mantemento da calidade ambiental en todo o termo municipal e permitir o acceso a 

todos e todas ó gozo e contemplación da natureza. 

Mapa 18: Sistemas xerais de zonas verdes e solos rústicos 

 

4.1.2.3. As principais cuestións vertebradoras dos s.x de espazos libres e zonas 

verdes proposto:  

• A conformación dun grande eixo verde, cal é o do sistema xeral do Lagares 

(en toda a súa andaina, dende o nacemento ata a desembocadura), que serve 
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como elemento vertebral estructúrante de enorme significado para a 

conformación da extensión da cidade tramada aos lindeiros. 

• A preservación do espazo litoral non portuario, con accións de enorme 

calado como a recuperación medioambiental do complexo dunar de Samil, que 

debe ir parello a ese outro desenvolvemento urbano desta zona da cidade. 

• A recuperación como espazo público de grande magnitude dese outro 

elemento de tanta importancia medioambiental como é a Xunqueira do Bao, 

esencial para o novo desenvolvemento urbano desta parte do litoral vigués.  

• A conversión en sistema xeral verde (ligado ao desenvolvemento urbanístico 

previsto en Oia e Saiáns) de toda a fronte litoral aínda non afectado pola 

urbanización. 

• A preservación como sistemas territoriais da coroa de montes de Vigo e, 

sobre todo á previsión de corredores ecolóxicos (conectibilidade) entre estes 

sistemas e o sistema litoral. 

4.1.2.4. Superficie ocupada 

O Plan oferta un sistema xeral de Espazos Libres e Zonas Verdes cunha magnitude 

aproximada de 634 Ha, o que supón gran incremento primeiramente cuantitativo das 

zonas verdes e segundo cualitativo e que representan o 6% de todo o territorio 

municipal. 

4.1.2.5. As características 

A rexeneración ambiental dos sistemas fluviais e en especial do Lagares garante a súa 

integración harmónica co medio. Creándose un gran parque fluvial urbano, onde é 

necesario moitas accións de valorización e rexeneración  que en cada tramo do río se 

necesiten, para a recuperación ambiental e incorporación ó disfrute público. Tamén 

tendo en conta que os acondicionamentos para o uso público nestes espazos de 

ribeira ou nas zonas húmidas teñen que ser coherentes coa súa dinámica e cos 

valores ambientais que se pretende protexer. Así todas as labores de recuperación 
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deberan deseñarse e executarse de forma que se favoreza a diversidade biolóxica e a 

mellora da calidade paisaxística, a recuperación e aumento dos bosques autóctonos, a 

restauración das zonas húmidas degradadas, compatibilizando sempre a 

funcionalidade hidráulica cos usos recreativos tanto nos entornas fluviais, como nos 

entornas de costa ou de zonas húmidas evitando a interferencia cas dinámicas 

naturais. Así como nas zonas degradadas deberanse acometer traballos de 

restauración ambiental e de recuperación de ecosistemas de interese en risco como é 

o caso da praia de Samil. 

Tamén os espazos libres e zonas verdes existentes e propostos posibilitan a 

conectibilidade (continuidade espacial), dos ecosistemas valiosos dende a costa ata o 

monte, facer continuos de espazos verdes, optimizando os corredores naturais que 

son os ríos e regatos. 

E por último resaltar no tocante os sistemas xerais de montes a importancia da 

integración dos parques forestais e do monte da Madroa, os que impulsaran á 

progresión natural dos bosques autóctonos. 
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Mapa 19: Sistemas xerais de espazos libres e zonas verdes 
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Táboa 15: SUPERFICIES sistemas xerais de espacios libres e zonas verdes 

 
Gráfico 5: Superficie en hectáreas dos 17 SX de espazos libres e zonas verdes 

 

A continuación móstranse as fotografías aéreas dos 17 sistemas xerais existentes e 

previstos no novo PXOM.  
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 SX1 ELZV A GUÍA 

 
SX 2 ELZV A ROTEA 
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 SX 3 ELZV A RIOUXA 

 
 

SX 4 ELZV A MADROA 
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SX 5 ELZV PRAZA COMPOSTELA AREAL 

 
 

 SX 6 ELZV O CASTRO 
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SX 7 ELZV ALCABRE SAMIL 

 
SX 8 ELZV AVDA CASTELAO EUROPA 
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 SX 9 ELZV LAGARES  

 
 
 

 SX 10 EL ZV PARQUE DE CASTRELOS 
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SX 11 EL ZV A MINA 

 

SX 12 EL ZV MARISMA DO BAO HERMIDE 
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SX 13 ELZV COSTA DE OIA SAIÁNS 

 
SX 14 ELZV PARQUES FORESTAIS 
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SX 15 ELZV PARQUE BOTÁNICO 

 

SX 16 ELZV A BOUZA 
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SX 17 EL ZV MONTE DA SERRA 

 

4.1.3. Os sistemas locais de espazos libres e zonas verdes 

Os parques públicos ademais de desenvolven as funcións tradicionais de espazo 

recreativo contribuíndo a un territorio máis saudable, presentan un forte valor social 

como lugar de encontro tanto para nenos como para maiores; os parques e zonas 

verdes revalorizan a calidade do concello, ademais de que os parques presentan un 

valor simbólico para os cidadáns. Asemade ás zonas verdes se poden achegar ao 

cumprimento destas funcións mediante un enfoque ecolóxico. No cal se terá en conta 

na ubicación e deseño das novas zonas verdes, tanto o patrimonio natural, a 

permeabilidade ecolóxica, a posible función de corredor ecolóxico, etc... Este enfoque 

non só se traduce na conservación da vida silvestre e por tanto da biodiversidade 

senón que implica a reducción dos custes de mantemento das zonas verdes.  

Con carácter xeral a proposta de espazos libres destaca a ubicación en entornos con 

elementos naturais ou patrimoniais de valor: bosquetes, ríos, regatos, etc. A propia 
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presenza destes debe entenderse estreitamente relacionado co criterio de 

mantemento da biodiversidade o patrimonio natural. É mais o desenvolvemento de 

ditos espazos se converterá nunca oportunidade para a recuperación e mellora de 

estes e de outros elementos naturais e patrimoniais. Cuantitativamente estes se 

analizan no apartado de limites de sostibilidade. 

No seguinte mapa observase a reserva de zonas verdes segundo tamaño . 

Mapa 20: reservas de zonas verdes segundo tamaño 

 

4.1.4.  Sistemas Xerais de Equipamentos. 

En canto a equipamentos as propostas estratéxicas do Plan poden resumirse así: 

Primeiramente sinalar o moi exhaustivo tratamento das necesidades e disposición da 

oferta de dotacións equipamentais que fai o Novo Plan; dende o ESAITP analizamos 

se este sistema xeral de equipamentos cumpre coa sostibilidade no referente a 
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cohesión social destes equipamentos necesarios para o conxunto do territorio e para o 

modelo de cidade sostible. E as propostas feitas considéranse moi acertadas, pois 

constitúen un xeito eficaz de achegar a toda a poboación, e ademais da busca da 

mellor funcionalidade das dotacións equipamentais, o plan tamén ten moi en conta o 

carácter e significación que adquiren os espazos onde se localizan esas dotacións, 

sendo lugares de encontros de toda a comunidade e como di a memoria “neses 

lugares, onde teñen lugar os encontros dos membros de toda comunidade: fóra do 

fogar e/ou do centro de traballo a xente atópase: no centro de estudio, nos centros 

onde se ofrendan servizos sanitarios, onde se practica deporte ou onde este devén en 

espectáculo, nas bibliotecas, museos e centros socioculturais, nos centros 

administrativos, nos lugares de práctica relixiosa ou nos establecementos comerciais”. 

E segundo a diversidade de equipamentos propostos que parecen cumprir coas mais 

esixentes necesidades.  

Mapa 21: sistema xerais dotacionais  
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Mapa 22: Sistemas xerais servizos 
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Mapa 23: sistemas xerais de infraestructuras 

 

4.1.5. Os sistemas locais de equipamentos 

Mentres que as necesidades equipamentais básicas (escola infantil e primaria, centro 

de saúde, lugar onde practicar deporte, centro de asistencia para nenos (gardería) ou 

lugar de atención a persoas maiores e a grupos marxinais, lugares de culto relixioso, 

etc. etc.) deben ter unha situación próxima aos lugares de residencia, para atender 

unha poboación localizada nun barrio ou parroquia, sendo este tipo de equipamentos 

coñecidos como equipamentos ou dotacións urbanísticas de carácter local, e 

teñen que estar presentes na proporción que demande a poboación do barrio, 

parroquia, distrito etc.s magnitudes cuantitativas e cualitativas fixada uns estándares 

que como mínimo teñen que se situar nos establecidos na lei urbanística. E que se 

analizará no capítulo seguinte.  
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Mapa 24: reservas de equipamentos segundo tamaño 

 

4.1.6. Os limites de sostibilidade 

No conxunto do solo urbano non consolidado, prodúcese unha sobreoferta tanto de 

sistemas locais de zonas verdes como de equipamentos e prazas de aparcamento.  

Na seguinte táboa vemos como en tódolos distritos ofértase máis superficie verde da 

obrigada pola lei; dende a menor porcentaxe (2.8%) que se da no distrito 3 e que 

resulta de 8.223 m2 de zonas verdes ata o 19.4% no distrito 1 que representa 5517 m2 

de mais sobre a superficie exixida neste distrito.  

Táboa 16: Reservas espazos libres e zonas verdes por distritos 
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A descrición dos distritos está na memoria xustificativa.  

 

Táboa 17Reservas de equipamentos por distritos 

 

En canto a dotacións de aparcamentos ofertados polo PXOM observase na seguinte 

táboa no que se cumpre co estándar en todos e cada un dos distritos. 
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Táboa 18: reserva aparcamentos exixidas e ofertadas 

 

 

Como se pode observar, por todo o anterior o PXOM ofrenda uns estándares de 

calidade de vida e sostibilidade verdadeiramente notables que, dadas as 

peculiaridades da situación actual da parte da cidade “a medio construír”, semella un 

conquerimento sobresaínte. E para cadros máis pormenorizados de índices por uso e 

distrito e índices por sectores ir a o documento correspondente do PXOM. 

A ADECUACIÓN DAS NOVAS INFRAESTRUCTURAS E SERVIZOS 

Este Plan Xeral coincide cunha importante fase de planificación e de execución de 

novas infraestructuras do sistema de comunicación tanto no que respecta á 

infraestructuras viarias como no referido á ferroviaria. A coordinación, integración e 

incardinación destas coas propostas de estructura e desenvolvemento do plan 

garanten a funcionalidade e capacidade das mesmas, así como a súa calidade e 

axeitada integración na estructura urbana e territorial. 

4.1.7. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS  
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4.1.7.1.  A Ronda de Vigo 

A principal infraestructura viaria nova que proxecta o novo plan é a creación dunha vía 

intermodal: A Ronda de Vigo, para resolver requisitos do tráfico e comunicación entre 

diferentes parroquias e sectores da cidade. A Ronda ten a función de estructurar o 
crecemento urbano de Vigo na súa periferia urbana máis inmediata, de forma que 

configura un viario distribuidor do tráfico de acceso a Vigo, e unha vía para a 

interconexión desa periferia inmediata, independente do viario interior xa existente na 

propia cidade. O trazado de Ronda articula un territorio, xa na actualidade 

parcialmente colmatado, e carente de viario específico e de capacidade, sendo unha 

actuación viaria integrada nas operacións de transformación urbanística coa prioridade 

de conseguir un viario distribuidor que complemente o viario actual de penetración á 

trama consolidada da cidade; a xeración dun viario humanizado de alta capacidade 

que resolva os problemas de mobilidade actual e futura dentro da cidade. Xa que logo 

o vial de Rolda serve de transición entre o viario xeral exterior á cidade, e o viario 

específico da trama urbana consolidada, permitindo a distribución dos tráficos entre 

ambos aneis ou escalas estructurais e mellorando a funcionalidade e flexibilidade das 

penetracións viarias á cidade.  

Aínda que non sexan propias do planeamento urbanístico o plan entende que de nada 

han valer medidas de deseño se non van ir acompañadas de políticas de transporte e 

mobilidade acaídas (Obxectivo de sostibilidade). 

Ademais proxectase outras novas vías ou melloras das existentes, sendo as 

principais: 

1. Cinto litoral 
2. Estación de RENFE 
3. Vía parque da universidade 
4. Accesos ao aeroporto 
5. Avenida de Madrid. 
6. Enlaces da A-9 
7. Buenos Aires Torres de Padín 
8. Val Miñor-Estrada da universidade 
9. Viais de Teis 
10. Primeiro cinto 

Todas elas para acadar melloras na mobilidade da cidade, mediante a humanización 

de vías, que repercuten moi positivamente na mellora da calidade paisaxística e 
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medioambiental de toda a cidade.  

Complementariamente é necesario a consecución dunha mobilidade urbana sostible, 

cuestión de grande relevancia para reducir a contaminación e aumentar a 

racionalidade enerxética. Neste sentido o PXOM tivo moi en conta a mobilidade dende 

xa o documento de avance.  

4.1.7.2. Plan Infraestructuras estatal: O novo acceso Vigo Porriño. 

O Plan xeral no que respecta ás infraestructuras de acceso Vigo Porriño das opcións 

de trazado previstas no Estudo Informativo en curso que o Ministerio de Fomento 

sacou a información pública, as opcións de trazado previstas no Estudo Informativo en 

curso, o Concello alegou respecto diso tanto pola afección medioambiental que 

considera crítica, como polo punto de conexión que considera insuficiente, e sobre un 

vial xa sobresaturado. E por todo elo o novo Plan crea unha solución que consiste en 

estender a rede viaria cara ao centro da cidade, nun trazado ao oeste do Lagares, e 

conectando co primeiro cinto mediante un túnel curto, que conecta na zona de Finca 

do Conde, co viario xeral previsto nas distintas unidades de desenvolvemento ao sur 

da Gran Vía. 

4.1.8. Sistema ferroviario 

Os trazados previstos para a implantación da Infraestructura do tren de Alta 

Velocidade e os de corrección e soterramento do trazado son: A saída norte 

ferroviaria,a saída Sur e conexión a Portugal.  

A remodelación estación ferrocarril A saída norte foi suscitada polo Ministerio de 

Fomento en Estudo Informativo, dentro das actuacións de Alta Velocidade no corredor 

Atlántico, decidíndose polas condicións orográficas, deseñar unha nova entrada desde 

Redondela, en túnel ata Teis, e a partir de aí, á altura da pérgola ferroviaria sobre a 

AP-9 suscitar un acceso polo corredor actual ata Vigo. Xusto o tramo de acceso ata 

Vigo, está desglosado respecto ao resto do estudo, e foi obxecto de nova análise máis 

detallado, por parte do Ministerio, con obxecto de que se suscite unha actuación 

global, homoxénea e coordinada neses dous kms longos que se suscitan sobre o 
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corredor actual. Logo da incorporación de técnicos do ministerio, Concello e equipo do 

PXOM, resólvese por parte do Ministerio suscitar unha solución paralela á AP-9, 

integrada no territorio, e no seu maior parte soterrada, aínda que exime a resolución 

mediante estructura tanto da bagoada de Frián como de Isaac Peral. O propio 

soterramento das vías á entrada á estación de Vigo en Urzaiz, esixe a transformación 

de tódalas vías, que se reduce ás necesarias nunha estación de viaxeiros. A actuación 

da Estación conforma un área de desenvolvemento integral moi ambicioso, onde se 

integran nunha mesma plataforma loxística, o ferrocarril de longo e curto percorrido, o 

autobús interurbano e urbano, taxis, e zonas de aparcadoiro, unido a unha zona 

comercial e de servizos.  

A saída sur, neste ultima proposta de planeamento desaparece a estación en 

Sárdoma e suscitase que vaia totalmente soterrada as vias do tren cara o Porriño, polo 

trazado da alternativa 2 do ministerio de Fomento.  

4.1.9. Plan director do aeroporto. 

É un plan auspiciado pola Dirección Xeral correspondente, do Ministerio de Fomento, 

que quedou desfasado xa que as previsións establecidas en canto ao tráfico víronse 

superadas pola realidade. O plan director avanzaba sobre os terreos do bordo oeste, 

con obxecto de ampliar a terminal terrestre, e os seus servizos anexos; así como 

suscitábase unha lixeira ampliación de pista, e a creación na marxe oeste dunha pista 

de rodadura paralela á despegue. Tamén de forma anexa suscítase unha 

reordenación viaria con obxecto de facilitar a conexión AP-9 Aeroporto, e a 

interconexión da rede de interese xeral, unha vez executada a ampliación do sistema 

aeroportuario. 

4.1.10. Abastecemento 

As fontes actuais de subministro de auga a cidade de Vigo e o seu contorno proveñen 

do río Oitaven, do río Zamáns e de mananciais e traídas veciñais. O principal caudal 

de auga provén do río Oitaven regulado polo encoro de Eiras de 22 Hm3. A auga da 

presa de Eiras é traída a través dunha condución duns 27 km, construída en boa parte 
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en aceiro de carbono e de diámetro de 1.500 mm. ata a ETAP de Casal e na ETAP 

depurase, tratase, almacenase e regulase o abastecemento. A ETAP de Casal  

situada a cota 136 constitúe a base da infraestrutura de distribución de auga potable 

aos municipios de Vigo, Cangas e Moaña. A estación depuradora ten unha capacidade 

de tratamento de 1300 l/s, cun depósito cunha capacidade de 132.000 m3. E a 

captación do encoro de Zamáns, depurase na estación de Valadares. Vigo conta 

ademais uns 70 km de rede de fibrocemento de máis de 30 anos que ocasiona a maior 

parte de roturas e problemas de servizo para os cidadáns, distribuídos por distintos 

barrios e parroquias. 

En canto á infraestructura de almacenamento, Vigo dispón dunha capacidade de 

almacenamento total de 183.327 m3 distribuídos en 20 depósitos pero cunha 

particularidade de que tan só 23.850 m3 dos anteriores (un 13%) están por enriba da 

cota 200. A extracción de augas dos subsolo faise mediante pozos. No subsolo de 

Vigo hai unha gran cantidade de mananciais como o confirma as 350 fontes públicas 

que analiza mediante catro controis anuais o Laboratorio Municipal, dependente da 

Concellería de Sanidade e Consumo.  A auga das fontes non se considera potable se 

unha soa análise dá resultados negativos. E considerase que a auga dunha fonte é 

potable cando tódolos parámetros cumpren a regulamentación vixente nas catro 

analíticas realizadas no ano. Establecese como non potable cando algunha das catro 

analíticas realizadas no ano incumpre o parámetro microbiolóxico, tanto de coliformes 

totais e fecais, ou químico a través dos nitratos.   alto porcentaxe de fontes non 

potables debese fundamentalmente a contaminación difusa polos nitratos usados na 

agricultura e pola contaminación polos pozos negros. 

A xestión da auga en Vigo realizase mediante contrata coa empresa Aqualia, xestión 

integral del auga, S.A  

A auga da cidade destínase basicamente a uso doméstico, industrial ou comercial e a 

servizos municipais como o rego e a limpeza de rúas. A rede de distribución conduce a 

auga dende os orixes ata os puntos de consumo. Na actualidade é necesario ampliar a 

rede de abastecemento e para elo está en proxecto a curto prazo o peche da rede 

perimetral e a longo prazo o peche completo. 



 PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009
 

 

 
 

Consul tora Galega S.L.                                                                   -  ESAITP -   113 

4.1.10.1. Plan Director de Abastecemento de Auga 

A empresa concesionaria do servizo de abastecemento, suscitou un avance do Plan 

Director, que foi presentado e adaptado ás esixencias do PXOM. Neste plan, 

avanzábase a necesidade de reforzar a capacidade de depuración (ao dobre que a 

actual; sita en Cotogrande), e xérase unha rede de anel alta, unido a un sistema de 

depósitos perimetrais que servían como depósitos reguladores de cabeceira, respecto 

de a rede actual. A proposta de rede e depósitos prevista no avance, incorpórase 

como proposta de rede nos planos do PXOM. Devandito avance está sendo 

desenvolvido nestes momentos por AQUALIA. O documento prevé as actuacións que 

sobre o servizo de subministro será recomendable realizar para aseguralo bo 

abastecemento durante os vindeiros 30 anos. Coas seguintes propostas: Construcción 

dunha rede de alta capacidade que, partindo da ETAP de Casal mediante un bombeo 

chegue ao depósito de Sampaio. Desde este punto proponse unha conducción en 

carga para chegar ata a nova ETAP de Santa Mariña. Desde aquí unha nova 

impulsión conducirá a auga ata Cotogrande desde onde partirá unha condución todo 

por gravidade polas inmediacións do termo municipal, subministrando a puntos 

estratéxicos ata chegar a Saiáns. Esta liña de alta capacidade se propón cunha 

capacidade máxima de transporte de 1.500 l/s. Renovación das redes de distribución 

de fibrocemento por redes novas. E deseño e construcción de 6 novos depósitos de 

almacenamento, situados en lugares estratéxicos pola súa cota e proximidade aos 

puntos de demanda de auga. Estes se localizarían entre as cotas 213 e 326, nos 

lugares de (Cotogrande, Campaneiro e Saiáns). O volume de almacenamento que se 

propón construír nos tres lugares mencionados é dun total de 105.000 m3. 

4.1.11. Saneamento e depuración 

A rede de saneamento está na actualidade incompleta, estando en curso as obras de 

mellora de saneamento o longo do río Lagares e a extensión da rede no rural (Plan de 

Saneamento do Rural). A rede de saneamento transporta cara as depuradoras as 

augas pluviais e residuais da cidade e en caso os de fortes chuvias pódese desbordar 

a capacidade do sistema o que provoca inundacións en superficie e descargas 

directas.polo que para controlar estas variacións de caudal construíronse varios 
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tanques de tormentas o longo da rede de saneamento. As estacións depuradoras na 

actualidade son tres: EDAR de TEIS, EDAR do río Lagares e EDAR de Gondomar.  E 

mediante o Plan Especial de Saneamento Integral da Ría de Vigo está en marcha o 

proxecto para a construcción dunha nova depuradora ubicada sobre a actual EDAR do 

Lagares.  

4.1.11.1. Plan especial de Saneamento Integral de Vigo 

Trátase dun planeamento de principios dos noventa, xa practicamente executado, 

onde se suscitaba as actuacións do colector de marxe de ría, o sistema de aliviaderos, 

e o colector do Lagares, así como a posta en marcha dunha nova depuradora no 

Lagares.  

4.1.12. A Protección da Auga 

Os ríos e as súas ribeiras están clasificación de solos como rústicos cando pasan pos 

solos rústicos, ademais moitos deles solos son sistemas xerais de espazos libres e 

zonas verdes tanto cando pasan por rústico como por urbano. 

Por outra banda nas novas implantacións propostas presentan sempre que no seu 

ámbito haxa calquera tipo de curso de auga, estes quedarán libres  de edificación 

formalizados como parques fluviais ou ordenados axeito de corredores naturais. 

4.1.13. Respecto ós valores patrimoniais 

As determinacións do PXOM inciden positivamente na conservación, recuperación e 

revalorización do patrimonio cultural do municipio. As respecto ao patrimonio histórico, 

arqueolóxico e etnográfico inclúese un catálogo.  
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Mapa 25: Protección do patrimonio cultural 
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4.1.14. Respecto á Conectividade  

A conectibidade é un obxectivo da sostibilidade, e para elo que por unha banda a 

consideración dos solos rústico de protección de valores naturais, onde destacamos a 

considerable extensión forestal do municipio onde mantéñense uns valores naturais e 

paisaxísticos. Os montes presentan unha característica de miradoiro natural e 

escenario paisaxístico sendo espacios de lecer básicos para poboación e por outra 

banda son conectores da conectividade e da biodiversidade do municipio. Os sistemas 

fluviais en Vigo que pasan a discorrer polo interior da cidade nunha parte da cidade 

que no val do fragoso de importantes actuacións de renovación urbana , e onde o A 

rede fluvial do Lagares afianzase como un dos novos grans parques urbanos dentro 

dunha importantes actuacións de recuperación ambiental cunha incorporación ó 

disfrute público. O mesmo poderiamos dicir do Xunqueira do Bao cun obxectivo de 

rexeneración ambiental para conseguir un uso público tendo por suposto en conta a o 
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seu caracter inundable a fraxilidade das zonas húmidas. Este solo rústico de enclaves 

naturais conectara cun sistema xeral de zonas verdes cara os montes de Coruxo. 

E como complemento a estas accións de corredores ecolóxicos está o obxectivo de 

que os espacios verdes zonas verdes locais na medida do posible permitan conectar 

estes cos sistemas xerais e a súa vez cos solos rústicos.  

E por último deixar constancia de que os acondicionamentos para uso público teñen 

que ser coherentes coa súa dinámica e cos seus valores naturais que se pretenden 

protexer. 

Mapa 26: Conectibilidade dos solos rústicos, da rede fluvial cos sistemas xerais de espazos libres 
e zonas verdes e tamén os sistemas locais verdes existentes 

 

4.1.15. Respecto á Protección da Atmosfera 

O transporte de contaminantes a longas distancias, a chuvia ácida, a destrucción da 

capa de ozono estratosférico e a acumulación de gases con «efecto invernadoiro» son 

as manifestacións máis significativas das emisións antropoxénicas de substancias 
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contaminantes. O estado do ambiente atmosférico é un dos problemas máis presentes 

da nosa época.  

O convenio marco das Nacións Unidas sobre o cambio climático, adoptado na 

Conferencia de Río de Xaneiro de 1992, constitúe un fito fundamental para aborda-los 

problemas do medio ambiente atmosférico desde unha necesaria perspectiva global e 

baixo a óptica do desenvolvemento sostible.  

Asignando no ano 1997 o Protocolo de Qioto entre 84 países, para tratar de deter os 

cambios que está sufrindo o clima, alomenos na parte orixinada pola actividade 

humana, establecendo unha serie de acordos para rebaixa-las emisións da atmosfera 

dos gases de efecto invernadoiro (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs e SFs) dado que se 

cree que son os causantes dos cambios no clima.  

A loita contra o Cambio Climático constitúe un dos retos ambientais, sociais 

económicos mais importantes que afrontan as nosas sociedades pero tamén é unha 

oportunidade para cambia-la dirección do actual modelo de desenvolvemento e polo 

tanto da repercusión da actividade humana no medio. 

A calidade do aire na cidade referímonos entre outras cousas a calidade do aire que 

respiramos e a un nivel de ruído aceptable. Para garantir esta calidade son necesarios 

sistemas de vixilancia do medio atmosférico que permitan a vixilancia e a previsión da 

contaminación e o control da contaminación acústica. E dende o planeamento é 

necesario prever o maior ou menor risco da mingua na calidade ambiental pola 

emisión de ruídos, olores, fumes ou gases polo usos e actividades derivados das 

determinacións do planeamento.  

4.1.16. Respecto á Enerxía  

A estructura do consumo enerxético en Vigo é similar á que posúe calquera das 

principais cidades do seu entorno poboacional. Esta caracterízase por un consumo de 

enerxía primaria esencialmente proveniente de combustibles fósiles que serán 

consumidos, ben directamente (gasolinas, gasóleo ou gas licuado) ou ben de forma 

secundaria en forma de electricidade. É farto difícil obter datos de consumo primario 
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de combustibles fósiles a escala municipal polo que non foi posible reflectir neste 

traballo cifras directas deste consumo. 
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4.1.16.1. Plan especial de infraestructura eléctrica de Vigo 

Unión Fenosa presentou ao longo dos últimos anos un estudo con obxecto de ordenar 

a previsión respecto do crecemento da rede de fornezo eléctrico dentro da cidade e a 

periferia. Neste estudo fíxanse as liñas de acceso, así como o emprazamento teórico 

das novas subestación, que centradas, deberán abastecer tanto á malla urbana 

existente, como á futura prevista polo PXOM. En todo caso, devandito avance non foi 

tramitado dentro do Concello, e o PXOM ademais establece uns condicionantes claros 

para a execución da infraestructura técnica de acceso dentro da malla consolidada ou 

nos urbanizables. Todo o esquema da rede proposta incorpórase nos planos, a 

efectos de información, non para a reserva de corredores, nin establecemento de 

restriccións urbanísticas, parámetros que deberán concretarse en estudos específicos 

que se realicen por parte da empresa distribuidora, sobre o concepto global da rede 

previsto. 

4.1.17. Respecto ó ruído 

O ruído é das perturbacións ambientais que de xeito máis importante afectan ás 

persoas das cidades. O nivel de ruído a que está sometida unha poboación resulta da 

combinación de diversos axentes xeradores de ruído. Entre as actividades productoras 

de ruído máis habituais no atopamos as industrias, as obras públicas, o ocio e o 

tránsito de vehículos. Así as fontes de ruído na cidade son principal o tráfico o ocio e a 

industria. As medidas para combater e minimizar este contaminante son tanto 

preventivas mediante a educación, a lexislación, a planificación e ordenación territorial, 

etc como medidas correctoras tanto técnicas na fonte: pavimentos reductores; no 

medio: pantallas acústicas; ou no receptor: illamento das edificacións, xunto a medidas 

e plans de acción de diverso índole tales como regulación de tráfico, peatonalizacións, 

traslado de industria ruidosa da trama urbana consolidada, etc. 

A Directiva 2002/49 sobre Avaliación e xestión do ruído ambiental ten como obxectivos 

determinar os niveis sonoros ambientais aos que se atopan sometidos os cidadáns 

para o cal obriga a antes do 30 de Xullo de 2007 ter elaborados as cidades de mais de 

250000 habitantes Mapas acústicos, así como informar a poboación dos niveis 
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sonoros que padece e seus efectos e establecer plans de acción encamiñados a 

prever e reducir o ruído ambiental. Directiva que está trasposta na LEI 37 /2003 de 17 

de novembro del ruído. 

A calidade do aire e a minimización dos ruídos son criterios de sostibilidade do que ten 

en conta o Plan Xeral.  Así as accións do Plan deben de manter un alto nivel de 

calidade do aire; así como previr, vixiar e corrixir a contaminación atmosférica no 

marco da nova lei de protección ambiental lei 8/2002 do 18 de decembro, de 

Protección do Ambiente atmosférico de Galicia e da lei de protección contra o ruído lei 

7/1997 de protección da contaminación acústica.  

Na táboa seguinte se expresa os valores limite tanto de Inmisión como de Emisión. 

Tendo en conta que defínese o ruído de inmisión como o ruído transmitido ao interior 

dos locais (vivendas, centros docentes, sanitarios,...) que se avalía mediante o Nivel 

de Recepción Interno e pode ser xerado pola actividade da industria, dos locais de 

ocio e das instalacións de climatización situadas nos edificios ou nos arredores. E 

defínese ruído de emisión é o ruído transmitido ao exterior dende un foco industrial, 

ocio, instalacións de climatizacións. 

E por tanto ningunha fonte sonora (instalación, establecemento, actividade,...) poderá 

transmitir o medio ambiente exterior (emitir) niveis de ruído superiores os indicados na 

seguinte táboa, e ningunha fonte ningunha fonte sonora (instalación ,establecemento, 

actividade,...) poderá transmitir a locais colindantes exteriores  niveis de ruído 

superiores os indicados nas seguintes táboas tanto de Lei 7/1997 de Galicia e da 

Ordenanza Municipal de Protección do Medio contra a Contaminación Acústica e o 

seu manual de procedementos no concello de Vigo. 
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Táboa 19: Lei 7/1997 de ruído e Ordenanza de Vigo da materia 

 
 

4.1.18. A mobilidade 

Na análise da mobilidade temos que ter en conta o feito de que Vigo sexa o núcleo 

dunha área metropolitana en formación e de que se localice no centro xeográfico do 

Eixo Atlántico o cal é unha condicionante de primeira orde en calquera proposta do 

plan pero sen dubida na mobilidade este feito é fundamental. 
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O transporte de mercancías e persoas é o responsable dun tercio aproximadamente 

das emisións globais de gases de efecto invernadoiro e a principal funte de emisións 

de NOx e CO e outros contaminantes gasosos nos países industrializados, segundo 

todos o estudios da UE. Os vehículos producen conxestión do tráfico e perigosidade 

vial, ademais de que o tráfico e unha das principais fontes de ruído nas cidades. E no 

estudo realizado en Vigo sobre contaminación acústica [Campaña acústica da Cidade 

de Vigo 2000-2001. Universidade de Vigo] todas as medicións estaban por riba dos 65 

dBA e o lEG medio das 610 medicións estaba en 74.0 dBA e ademais non había 

grandes diferenzas entre o día e a noite e por tanto o tráfico é un gran xerador de 

contaminación acústica xunta a atmosférica. 

Por todas estas razóns a reducción do tráfico de vehículos particulares na cidade é un 

obxectivo de sostibilidade de primeiro orde. 

Na actualidade para Vigo referente a mobilidade se estiman en 2,5 viaxes por persoa e 

día e o 40% destes desprazamentos son inferiores a dous quilómetros, por tanto 

poderíanse realizar facilmente a pé. Cada día laborable estímanse para Vigo 315.000 

desprazamentos en vehículo privado e hai 538 vehículos cada 1.000 habitantes. 

Sendo unha das causas do abusivo uso do vehículo particular o deseño das cidades 

pensado nos coches, o que supón a perda de espazo para as persoas, altos niveis de 

ruído, contaminación atmosférica e risco de atropelos. 

O Plan intenta na medida das posibilidades responder a mellora da mobilidade, cun 

estado de equilibrio posible a medio e longo prazo, que corrixa dende a planificación a 

actual dinámica dexenerativa.  Para o cal o Plan aporta as seguintes reflexións: 

• Poñer en marcha unha política de mobilidade que se fixe tanto no 

desprazamento como no estacionamento e que se inscriba sempre na 

perspectiva da mellora do espazo público, da calidade de vida, da protección 

dos barrios residenciais, conseguible se supoñen en marcha infraestructuras de 

transferencias modais do coche cara outros modos de desprazamento. 

• Instaurar unha política de xerarquía do viario de circulación marcando 

nitidamente a súa función. 
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• Asegurar a accesibilidade dos residentes, dos visitantes da zona ás 

diferentes funcións da cidade, co gallo de permitirlles a participación na vida 

económica, social e cultural do concello. 

• Contribuír a respectar os compromisos internacionais; especialmente Qioto, 

Xénova, Viena... 

• Xestionar de xeito sustentable a demanda de mobilidade, loitando contra o 

fenómeno do vehículo de pasaxeiro único, a traveso de modos de transporte 

alternativos e actuando sobre as estructuras urbanas para minorar a demanda 

de desprazamentos motorizados. 

• Protexer as zonas residenciais en beneficio da tranquilidade e da seguridade 

dos residentes. 

O Plan cree necesario para acadar unha mobilidade máis sustentable incidir en 

accións concretas como: 

• As estructuras urbanas e a súa xerarquía. 

• Potenciar os desprazamentos peonís. 

• Circulación en medios non motorizados, como a bicicleta, alí onde sexa 

posible. 

• Acondicionamento do espazo público e da súa continuidade (especialmente 

sobre os“camiños” urbanos e a malla verde). 

• Sobre a concepción integrada do transporte. 

• Sobre a reducción da circulación motorizada. 

• Sobre a reducción do estacionamento no viario. 

4.1.19. Os residuos 
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A problemática dos residuos urbanos abórdase nos últimos anos dende a óptica de 

incorporar e promover políticas de recollida selectiva e reciclaxe, desenvolvendo 

actuacións para sensibilizar á poboación e incidindo na importancia da segregación en 

orixe, sendo moito o resultados acadados nos últimos anos, coa implantación de 

recollida selectiva, o peche do vertedeiro do Zondal, a posta en marcha da 

empacadora de Guixar. 

Na actualidade segundo a proposta realizada na revisión do Plan de Xestión de 

Residuos Urbanos de Galicia 2004 -2010 da  Xunta de Galicia, (Vigo presenta un 

índice de 6.24 sendo  URBANOS os Concellos con indicadores con valores entre 1 e 

10); o segundo en importancia tras A Coruña.  O Plan de Residuos Sólidos Urbanos de 

Galicia  constitúe o instrumento de planificación e  expresión dos criterios dados polas 

institucións do Goberno de Galicia e  pretende ser o marco a través do cal conflúan 

harmoniosamente todas as administracións implicadas e todas as forzas sociais, co fin 

de alcanzar unha solución adecuada ao problema dos RSU en Galicia. Neste senso o 

novo Plan urbanístico coherente coa necesidade de dunha xestión avanzada dos 

residuos, sinala unha serie de equipamentos de puntos limpos que se ubican en  

polígonos industriais ou actuacións urbanísticas importantes para servir ós cidadáns 

como centro de achega voluntaria para a recollida selectiva dos residuos producidos 

no ámbito domiciliarios. Os sectores onde se planifican os puntos limpos especifícanse 

no seguinte plano 



 PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009
 

 

 
 

Consul tora Galega S.L.                                                                   -  ESAITP -   125 

Mapa 27 Puntos limpios 
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5. IMPACTO TERRITORIAL 

INTRODUCCIÓN 

O termo impacto aplícase á alteración que introduce unha actividade humana no seu 

entorno. Polo tanto no impacto ambiental implícanse dous elementos dialecticamente 

contrapostos o entorno (medio ambiente) e as accións previstas no novo PXOM 

susceptibles de altera-lo medio ambiente. 

Para a avaliación o impacto ambiental cómpre coñecer (valorar) o medio ambiente 

antes da acción e coñecer o tipo, magnitude e localización de ditas accións para 

prevelos cambios que se producirán coas interaccións. 

UNIDADES AMBIENTAIS 

5.1.1. Introducción 

A situación inicial do medio, o estado pre-operacional, é unha imaxe valorativa do 

medio. Para a súa obtención estúdianse tódolos elementos do medio nos seus 

diferentes apartados do medio abiótico e do medio biótico e establécese e 

cartografase un conxunto de unidades ambientais nas que se agrupan o conxunto do 

territorio de Vigo. 

Para a realización das unidades ambientais tivéronse en conta, fundamentalmente, os 

datos extraídos das unidades de clase do Mapa de Usos e Coberturas do solo a 

escala 1:25.000, publicado no ano 2004 pola Consellería de Política Agroalimentaría e 

Desenvolvemento Rural da Xunta de Galicia, por entender que son os datos máis 

actuais a nivel municipal. As cuestións relacionadas con esta cartografía trátanse polo 

miúdo no capitulo 2 do presente informe. 

5.1.2. Unidades ambientais  
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Ó Mapa de usos e coberturas se lle engaden a rede hidrográfica (os ríos cunha banda 

de protección de 25 m en cada ribeira e de 5 m en solo urbano independentemente de 

si presentan o non vexetación de ribeira), o encoro de Zamáns, Humidal do Bao e a 

Xunqueira do Lagares, extraídos da cartografía base do concello, estes espacios se 

engaden pola súa importancia ambiental xa que na cartografía de usos do solo debido 

a súa escala non os reflicten de forma axeitada. Tamén se asocian, de acordo a 

exposto na seguinte táboa, algunhas das unidades do mapa de usos e coberturas, por 

considerar que ós efecto da valoración a realizar ían ter similares características. 

Reclasifícandose as clases do solo nas seguintes unidades ambientais : 
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1 Clasificación unidades ambientais 

 
Mapa usos e coberturas Nº unidade Nome unidade ambiental 
Tecido urbano continuo 
Núcleos de poboación 
Urbanizacións 
Zonas industriais comerciais e de servicio 

Unidade 1 Tecido urbano continuo 

Urbanización agrícola difusa Unidade 2 Urbanización agrícola difusa 
Cultivos anuais en maioría viñedo Unidade 3 Zonas agrarias 
Mato 
Mato pasteiro 

Unidade 4 Mato 

Mato pasteiro con rocha unidade 5 Mato pasteiro con rocha 
Mato e especies madeireiras unidade 6 Mato e especies madeirables 
Piñeiro 
Eucalipto e piñeiro 

unidade 7 Eucaliptos 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 
unidade 13 Z húmidas  

unidade 14 Sis. De ribeira 
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5.1.3. Cartografía das unidades ambientais. 

Mapa 28 Plano de unidades ambientais 
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6. VALORACIÓN DAS UNIDADES AMBIENTAIS 

INTRODUCCIÓN 

A partir das unidades ambientais establecidas en apartados precedentes, trátase neste 

capítulo de obter unha valoración operativa das diferentes unidades que nos permita 

ordenarlas polo seu valor natural. 

A metodoloxía valorativa que empregaremos extráese dos traballos realizados por 

Meaza 1994, Ormaetxea1 993, e Cadiñanos, 1998  

O método consideramos que é coherente, rigoroso e práctico, baseado en pautas 

sinxelas flexibles e claras. 
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METODOLOXÍA 

O valor das unidades ambientais calibrase en función de criterios de orde natural e 

cultural, seleccionados en función non só da súa efectividade diagnóstica, senón 

tamén, da súa aplicabilidade real na escala de traballo deste estudio. 

Por criterios de orde natural, entendemos aqueles que se fundamentan en parámetros 

de orde intrínseco, que informan dos atributos intrínsecos da fauna e da vexetación e 

da súa relación co resto dos elementos do ecoxeosistema. 

Os de carácter cultural, tratan de cuantificar o valor etnobotánico, percepcional e 

didáctico do medio. 

A metodoloxía global amósase no seguinte organigrama: 
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Do conxunto das unidade ambientais non se consideran na valoración as unidades de 

carácter sinantrópicos é dicir aquelas unidades conformadas por elementos 

constructivos. 

6.1.1.  Cálculo do interese intrínseco global 

6.1.1.1. Aspectos teóricos 

Os criterios intrínseco, estiman carácteres propias das comunidades vexetais e 

animais asociadas a cada unidade ambiental. 

Para o seu cálculo considéranse os seguintes parámetros: 

• Diversidade (DIV): En sentido estrito, mide a relación ponderada entre 

riqueza e abundancia, con todo, por criterios valorativos consideramos só o súa 

acepción de riqueza, é dicir, a valoración cualitativa do número de especies 

presentes na unidade. Debido á carencia dun inventario botánico e faunístico e 

da imposibilidade materia realizar un inventario dado a extensión do territorio 

esta estimación  realízase supoñendo un grado óptimo en cada unidade. 

Emprégase unha escala de 6 niveis: 

Táboa 20:Código de valores 

VALOR CÓDIGO 
Non aplicable 0 
Moi baixa 1 
baixa 2 
media 3 
alta 4 
Moi alta 5 

 

• Representatividade (REP): Este criterio que avalía en que medida a unidade 
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analizada é paradigma do óptimo da agrupación á que representa, 

independentemente da súa posición no tren sucesional. A estimación do valor 

realízase analogamente ao caso anterior cunha escala de 6 niveis: 

• Madurez (MAD):Trátase dun valor de gran importancia por iso é polo que se 

pondere o doble que o resto de criterios. Este valor, esta ligado á teoría da 

sucesión na súa versión policlimax segundo a cal son mais maduras as 

comunidades máis próximas ao máximo biolóxico entendido este como a súa 

proximidade ao clímax . 

• Rexenerabilidade (REX): Este criterio valora a capacidade de recuperación 

intrínseca dunha determinada unidade trala súa hipotética degradación ou 

desaparición por causas naturais ou antrópicas. Como é lóxico, este índice 

prima ás unidades con menor capacidade de recuperación espontánea que son 

as menos adaptadas ás condicións actuais e/a influencia antrópica, e de 

estructuración mais complexa, ou o que é o mesmo, presume unha maior 

facilidade de rexeneración nas menos estructuradas, mais estendidas e 

coniventes co home e as súas actividades. Estas ultimas, serán xa que logo 

penalizadas na avaliación. Empregase unha escala de avaliación similar ás 

anteriores. 

• Interese intrínseco global (IINTG): Este parámetro é o resultado de sumar as 

calificacións obtidas nos catro criterios valorativos anteriores considerando a 

ponderación dobre de criterio madurez. Esta relación, responde á seguinte 

formulación matemática, nela entre parénteses exprésanse os valores mínimo e 

máximo teóricos. 

IINTG (5 a 25) = DIV (1a 5) + REP (1a 5) + 2 x MAD (2 a 10) + REG (1 a 5) 
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6.1.1.2. Interese intrínseco 

Táboa 21 Interese intrínseco 

 Unidades ambientáis 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 4 Mato 2 3 4 2 11 
unidade 5 Mato pasteiro con rocha 4 4 8 2 18 
unidade 6 Mato e especies maderables 2 2 6 2 12 
unidade 7 Eucaliptos e piñeiro 3 5 8 2 18 
unidade 8 Eucalipto piñeiro e caducifolia 4 4 8 4 20 
unidade 9 Vertedoiro 1 1 2 1 5 

unidade 10 Praias dunas e areais 5 5 10 4 24 

unidade 11 Rochedos costeiros 5 5 10 5 25 

unidade 12 Encoro 5  8 5 23 

unidade 13 Z humidas 5 5 10 5 25 

unidade 14 Sis. De ribeira 5 5 10 4 24 

 

 

 

6.1.2. Cálculo do interese funcional global: 

6.1.2.1. Aspectos teóricos 

Os criterios funcionais avalían a contribución das unidades ambientais a protección, 

equilibrio e estabilidade do medio en que radican. Propóñense cinco parámetros 

correspondentes ás funcións xeomorfoloxías, climáticas, hidrolóxicas, edáficas e 

faunísticas.  

Todos estes parámetros están estreita e completamente relacionados entre si. 

As valoracións asígnanse nunha escala de 5 puntos, considerando un sexto para 

aquelas unidades non aptas para o parámetro que se avalía. 
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Táboa 22 taboa de codigos 

VALOR CÓDIGO 
Non 
aplicable 0 

Moi 
baixa 1 

Baixa 2 
Media 3 
Alta 4 
Moi alta 5 

 

• Función Xeomorfolóxica (XEO). Este índice calibra o papel da vexetación 

como elemento de interferencia e protección, minimización de riscos e 

optimizador do equilibrio e estabilidade do sistema fronte a procesos erosivos. É 

un factor sumamente importante, sobre todo, como é o caso, en medios 

vinculados con cursos de auga. Enténdese que posúen un alto valor nas 

comunidades ben desenvolvidas formadas por especies autóctonas ou do grado 

máximo de sucesión na unidade que se avalía. 

• Función climática. (CLIM) Calibra o papel que exerce as comunidades 

vexetais na regulación da atmosfera e o clima, fundamentalmente a escalas 

locais, sobre todo microclimáticas., xerando un ambiente interno e peculiar para 

as biocenoses que se desenvolven nas diferentes unidades ambientais. 

• Función hidrolóxica (HIDR) Valora o papel que exerce a vexetación nas 

características físicas, químicas e biolóxicas das augas, no mantemento dos 

recursos hídricos, na regulación e moderación da escorrenta, na infiltración do 

auga no solo e consecuentemente na optimización da calidade da auga. 

• Función edáfica.(EDAF) Este índice calibra o papel que exerce a vexetación 

na xeración e evolución da interface edáfica, e xa que logo, nas súas 

características e calidades fisicoquímicas. 
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• Función faunistica (*FAU) Este índice valora o papel que exerce a vexetación 

como elemento protector e minimizador de riscos para a fauna (soporte, refuxio 

ou hábitat e reservorio trófico) esta función da vexetación redunda naturalmente 

na optimización do equilibrio e estabilidade do sistema. 

• Interese mesolóxico global (INMESG) Este parámetro é o resultado de sumar 

as calificacións obtidas nos cinco criterios valorativos anteriores. Esta relación 

responde á seguinte formulación matemática, nela entre paragrafos, 

exprésanse os valores mínimo e máximo teóricos. 

INMESG ( 5 a 25) = GEO (1 a 5) + CLIM (1 a 5) + HIDRO (2 a 10) + EDAF (1 a 5) + 

FAU (1 a 5) 

6.1.2.2. Interese mesolóxico global  

Táboa 23 Interese mesolóxico global 

  XEOM CLIM HIDRO EDAF FAUN INMESG 

U A 1 Tecido urbano 
continuo 0 0 0 0 0 0 

U A 2 Urbanizacion agrícola 
difusa 2 2 2 2 3 11 

U A 3 Zonas agrarias 2 2 2 5 4 15 
U A 4 Mato 3 2 3 2 3 13 

U A 5 Mato pasteiro con 
rocha 5 2 3 3 3 16 

U A 6 Mato e especies 
maderables 3 2 3 2 3 13 

U A 7 Eucaliptos e piñeiro 4 3 3 3 3 16 

U A 8 Eucalipto piñeiro e 
caducifolia 4 3 3 4 4 18 

U A 9 Vertedoiro 4 2 1 1 1 9 

U A 10 Praias dunas e areais 5 2 5 5 5 22 

U A 11 Rochedos costeiros 5 2 1 4 5 17 

U A 12 Encoro 5 3 5 1 5 19 

U A 13 Z húmidas 5 3 5 5 5 23 

U A 14 Sis. De ribeira 5 3 5 5 5 23 
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6.1.3. Interese natural global (INNAT) 

6.1.3.1. Introdución 

De acordo á metodoloxía explicada na introdución deste capitulo o Interese Natural 

Global é a suma do Interese Intrínseco Global e o Interese funcional Global. 

Esta relación responde á seguinte formulación matemática, nela entre parénteses 

exprésanse os valores mínimo e máximo teóricos. 

INNAT (10 a 50 )= IITRG (5 a 25) + INMESG (5 a 25) 

6.1.3.2. Cálculo do interese natural global  

Táboa 24  Interese natural global 

 Interese natural IITRG INMESG INNAT 
U A 1 Tecido urbano continuo 0 0 0 
U A 2 Urbanización agrícola difusa 11 11 22 
U A 3 Zonas agrarias 15 15 30 
U A 4 Mato 11 13 24 
U A 5 Mato pasteiro con rocha 18 16 34 
U A 6 Mato e especies maderables 12 13 25 
U A 7 Eucaliptos e piñeiro 18 16 34 
U A 8 Eucalipto piñeiro e caducifolia 20 18 38 
U A 9 Vertedoiro 5 9 14 

U A 10 Praias dunas e areais 24 22 46 

U A 11 Rochedos costeiros 25 17 42 

U A 12 Encoro 23 19 42 

U A 13 Z húmidas 25 23 48 

U A 14 Sis. De ribeira 24 23 47 
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6.1.4. Cálculo do interese cultural global 

6.1.4.1. Aspectos teóricos 

En xeral, os criterios de carácter cultural nas metodoloxías clásicas foron esquecidos 

quizais, por un exceso de reduccionismo naturalístico con todo hoxe en día unha 

proposta de avaliación do territorio que non considere estes valores sería claramente 

incompleta. 

A valoración realízase de forma similar ás realizadas nos apartados precedentes é 

dicir cunha escala de 5 valores ao que se engade un sexto valor que expresa a non 

compatibilidade da unidade co valor. 

Táboa 25 Codigo 

VALOR CÓDIGO 
Non aplicable 0 
Moi baixa 1 
Baixa 2 
Media 3 
Alta 4 
Moi alta 5 

Avalianse os seguintes parámetros que calibre o interese cultural das unidades ambientais: 

• Valor etnográfico (ETNOG): Este parámetro calibra os aspectos etnoculturais 

(históricos, arqueolóxicos, relixiosos, mitolóxicos, simbólicos, recreativos) das 

biocenoses da unidade ambiental. A súa valoración faise en relación á 

potencialidade de asentar eses valores propios da tradición galega. 

• Valor percepcional (PER): Valora a relación perceptiva (escénica, estética, 

sensitiva) do ser humano con respecto á unidade. É, xa que logo, é un valor con 

indubidable subxectividade pero que resulta inescusable o seu avaliación. 

• Valor didáctico (DID): Calibra o interese pedagóxico da unidade tanto nos 

seus aspectos naturais como históricos – culturais, como exemplo vivo dunha 
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cultura en interacción co medio. 

• Valor recreativo (RECRE) Valora a interese recreativo, real ou potencial, da 

unidade para as actividades lúdicas, de espallamento  etc. 

• Valor Interese cultural global Este parámetro é o resultado de sumar as 

cualificacións obtidas nos catro criterios valorativos o interese cultural. Esta 

relación responde á seguinte formulación matemática, nela entre parénteses 

exprésanse os valores mínimo e máximo teóricos. 

INCULG (4 a 20) = ETNO (1 a 5) + PER (1 a 5) + DID (1 a 5) + RECRE (1 a 5) 

 

6.1.4.2. Interese cultural global  

 

Táboa 26 Interese cultural global 

 Interese natural ETNO PER DID RECRE INCULG 
U A 1 Tecido urbano continuo 0 0 0 0 0 
U A 2 Urbanización agrícola difusa 2 2 2 3 9 
U A 3 Zonas agrarias 3 4 3 3 13 
U A 4 Mato 2 3 2 3 10 
U A 5 Mato pasteiro con rocha 2 4 2 4 12 
U A 6 Mato e especies maderables 2 3 2 3 10 
U A 7 Eucaliptos e piñeiro 2 3 2 4 11 
U A 8 Eucalipto piñeiro e caducifolia 2 4 2 4 12 
U A 9 Vertedoiro 1 2 3 0 6 

U A 10 Praias dunas e areais 4 5 5 5 19 

U A 11 Rochedos costeiros 4 5 5 4 18 

U A 12 Encoro 3 5 5 5 18 

U A 13 Z húmidas 5 5 5 5 20 

U A 14 Sis. De ribeira 5 5 5 5 20 
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6.1.5. Cálculo do valor global 

6.1.5.1. Introducción. 

O valor global das unidades ambientais é a suma do Interese natural Global e o 

Interese cultural Global. 

Esta relación, responde á seguinte formulación matemática, nela entre parénteses 

exprésanse os valores mínimo e máximo teóricos. 

VAGLO (14 a 70)= INNATG (10 a 50) + INCULTG (4 a 20) 

Para a estimación do valor global establécese a seguinte escala: 

Táboa 27 Escala de valoración do valor global  

VALOR GLOBAL RANGO CÓDIGO DE 
COR 

Non aplicable 0 0 
Moi baixa 14 a 25 1 
Baixo 26 a 37 2 
Medio 38 a 49 3 
Alto 50 a 61 4 
Moi alta 62 a 70 5 

6.1.5.2. Interese de valor global 

Táboa 28 Interese valor global 

 UNIDADES AMBIENTAIS INNATG INCULG VAGLO VALOR 
U A 1 Tecido urbano continuo 0 0 0 Non 

aplicable 
U A 2 Urbanización agrícola difusa 22 9 31 Baixo 
U A 3 Zonas agrarias 30 13 43 Medio 
U A 4 Mato 24 10 34 Baixo 
U A 5 Mato pasteiro con rocha 34 12 46 Medio 
U A 6 Mato e especies maderables 25 10 35 Baixo 
U A 7 Eucaliptos e piñeiro 34 11 45 Medio 
U A 8 Eucalipto piñeiro e caducifolia 38 12 50 alto 
U A 9 Vertedoiro 14 6 20 Moi bajo 
U A 10 Praias dunas e areais 46 19 65 Moi alto 
U A 11 Rochedos costeiros 42 18 60 Moi alto 
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U A 12 Encoro 42 18 60 Moi alto 
U A 13 Z húmidas 48 20 68 Moi alto 
U A 14 Sis. De ribeira 47 20 67 Moi alto 
 

6.1.6. Cartografía de valor global das unidades ambientais 

 
 

 

 

Mapa 29: Plano de valoración das unidades ambientais 
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7. ESTUDIO DO IMPACTO TERRITORIAL 

METODOLOXÍA 

O presente estudio baséase nas capacidades de análise dos Sistemas de Información 

Xeográficos (SIX) que permiten a realización de estudios multicriterio. 

Os estudios multicriterio ponderar diversos factores do territorio con criterios lóxicos e 

de forma xeorreferenciada. 

A análise multicriterio baséase na  teoría da decisión que a súa vez fundaméntase na 

lóxica. O método trata de seleccionar e posteriormente avaliar un conxunto de criterios 

previamente xeorreferenciados e, por medio de procedementos lóxicos, obter un mapa 

que expresa a interacción de ditos criterios. Para iso, emprega a análise a través de “a 

combinación lineal ponderada (WLC)” que permite o emprego da lóxica difusa, é dicir, 

as variables empregadas non responden a criterios de apto ou non apto, si non que 

prevé unha escala de aptitude continua dende moi apto a non apto, que se acerca 

máis á variación real do criterio. Por exemplo, a pendente non determina a posibilidade 

da construcción si non que establece unha graduación onde resulta máis apto 

construír en pendentes suaves que en pendentes abruptas. 

Este tipo de análise esixe establecelos criterios de análise e ponderalos pesos de cada 

criterio en relación cós demais. 

O análises desenvólvese de acordo ás seguintes fases 

7.1.1. Establecemento dos criterios da análise  

Distínguese dous tipos criterios 
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7.1.1.1. Restriccións: 

Unha restricción representa unha limitación taxativa provocada por un determinado 

factor. É polo tanto unha análise booleana (Si ou NON) sen valores intermedios, 

responde a preguntas que só se poden responder en termos de Si ou Non  

7.1.1.2. Factores: 

Un factor é un criterio non taxativo, é dicir, que permite establecer unha escala de 

aceptación (dende moi adecuado ata inadecuado, pasando por tódalas respostas 

intermedias). 

Para introducir os factores no análises é necesarios que estes atópense 

estandarizados, é dicir, que todos os factores teñan o mesmo rango de variación (0 – 

255) e que este rango represente a adecuación do factora ao obxectivo do análises  

O proceso de estandarización realizase por medio de funcións matemáticas que 

permiten a adecuación dos factores aos obxectivos da escala de aceptación desexada 

As funcións mais comúns son: 

 

• Sigmoide,  
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• J-Shaped  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lineal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2. Ponderación dos factores 
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O procedemento permite establecer que criterio pesa máis á hora de decidir. Por 

exemplo, si un sitio é apto segundo o tipo de pendente pero inadecuado dende o punto 

de vista da distancia ás carreteiras principais. A ponderación dos pesos realiza polo 

procedemento de ponderación de pares seguindo a lóxica desenvolta por T. Saaty por 

medio do proceso xerárquico analítico. Nel, os pesos son comparados por parellas e a 

suma total dos pesos deben sumar a unidade. 

7.1.3. Realización da combinación lineal ponderada  

Nesta fase todos os factores son multiplicados por factor de ponderación e divididos 

polo numero de factores analizados. Por ultimo, multiplícase o resultado pola imaxe 

booleana que contén as restriccións (valores de “0” no caso do ámbito da restricción e 

“1” para o resto) dado que “0” multiplicado por calquera cifra é igual a “0” a restricción 

sempre toma o valor mínimo e para as zonas que non son restriccións ao multiplicar 

por “1” mantense o valor inicial. 
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DETERMINACIÓN DOS CRITERIOS AMBIENTAIS 

7.1.4. introducción 

O obxectivo fundamental deste traballo é determinar que zonas do concello teñen 

maior capacidade de acollida para ser urbanizadas e, polo tanto, cales presentarían 

peores características para ese fin.  

De acordo á metodoloxía explicada no capítulo precedente trátase na primeira fase do 

determinar que factores do medio e de que forman interveñen para determinar a 

capacidade de acollida do territorio.  

Na determinación da capacidade de acollida intervén dous factores contrapostos, por 

unha banda esta o valor ambiental do territorio, que en se mesmo proporciónanos 

unha idea do impacto, atendendo a que se unha zona de alto valor ambiental e 

transformada o cambio induciría un gran impacto e o contrario, e por outro a aptitude 

do territorio para ser urbanizado,  que representa as vantaxes da estructura e 

conformación do territorio para ser urbanizado, simplificando a idea trata se de que un 

territorio que presente características favorables á urbanización (por exemplo ter 

poucos desniveis, estar ben comunicado etc) si ademais non presenta ningún valor 

ambiental (por exemplo é un terreo ruderal, sen valor botánico ou faunístico de ningún 

tipo) constituiría un terreo con gran aptitude para o proceso de urbanización e 

viceversa.  

Na práctica os territorio presentan valores intermedios en ambos sentidos. E doutra 

banda un mesmo factor do territorio puiden ter un valor ambivalente xa que a súa 

consideración pode protexer os valores naturais do territorio e á vez determina unha 

boa aptitude para a urbanización. Por exemplo o factor distancia ás edificacións, que 

analizaremos mais adiante, presenta esa conducta, xa que por unha banda urbanizar 

areas cércanas a zonas xa urbanizadas rebaixa os custos da urbanización ao acceder 

con facilidade ás infraestructuras básicas, e doutra banda diminúe a ocupación do 

territorio preservando o chan para usos vinculados por poñer un exemplo á actividade 



 PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009
 

 

 
 

Consul tora Galega S.L.                                                                   -  ESAITP -   148 

rural ou de lecer etc. 

Precisamente, por todo isto, o método elixido da análise borrosa, que permite 

considerar aspectos intermedio en cada factor no proceso de toma de decisións 

resulta ao noso xuízo óptimo para determinar a capacidade de acollida.  

7.1.5. Restriccións 

Considérase como restricción os lugares conformados por unidades de alto valor 

ambiental de acordo cos criterios de valoración das unidades ambientais. 

Táboa 29 Unidades de alto valor ambiental 

Nº DA UNIDADE NOME DA UNIDADE 

Unidade 10 Praias dunas e areais 

Unidade 11 Rochedos costeiros 

Unidade 12 Encoro 

Unidade 13 Z húmidas 

Unidade 14 Sistemas de ribeira 

 

A condición de restricción non crea en se mesmo unha categoría de capacidade de 

acollida, senón que ten por función destacar, no proceso da análises de capacidade de 

acollida, a presenza desa unidade de alto valor , cá finalidade de obrigar a estudar que 

medidas se arbitraran para preservar ese espazo. Isto é, un solo urbanizable pode ter 

no seu interior unha unidade de alto valor ambiental (por exemplo un río caso mais 

probable) pero para evitar impactar ese espazo debe considerlo solo rústico de 

protección de augas e canles (SRPAC) adscrito a ese solo urbanizable ou integrarllo 

nun Sistema Xeral ou Local de Espazos e Zonas Verdes, é dicir, en definitiva 

preservalo da actividade constructiva propiamente dita e manter e mellorar as súas 

condicións ambientais  
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7.1.6. Factores 

7.1.6.1. Proximidade a zonas construídas 

• Fomenta a diminución do consumo de solo: Introduce na análises da 

capacidade de acollida o obxectivo 1 de sostibilidade “Moderación non consumo 

de recursos”deste PXOM (apartado 3.4 do estudo de sostibilidade) xa que este 

factor tende a corrixir o alto consumo de solo que produce un sistema de 

asentamento diseminado ó ponderar positivamente ou agrupamento dás 

vivendas.  

• Fomenta a conservación da biodiversidade e do patrimonio natural: Introduce 

o obxectivo 4 de sostibilidade “Conservación dá biodiversidade e do patrimonio 

natural” xa que permite un desenvolvemento sostible ou concentrar as 

infraestructuras (viarias e de servizos) aforrando ou importante impacto 

ambiental asociado á construcción deste tipo de infraestructuras. 

• Tende a abaratar vos custos de creación e instalación de infraestructuras de 

servizos ás novas edificacións xa que ao fomentar a concentración evita alargar 

innecesariamente a rede de infraestructuras con o consecuente aforro de custos 

do erario publico. 

Como base para a elaboración deste factor considéranse as edificacións do concello 

extraídas dos planos E: 1/2000 dá ultima cartografía municipal. A partir de esta 

información, calculase la distancia euclidiana dás edificacións en relación a superficie 

de Vigo e se estandariza o factor a través dunha función lineal decrecente, do tal 

forma que os zonas colindantes con edificacións tomen valor 255 (máxima aptitude) e 

as zonas mais afastadas valor 0 (mínima aptitude). 
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7.1.6.2. Distancia ás vías de comunicación 

Que as novas urbanizacións tendan a situarse preto das vías de comunicación ten 

unha compoñente ambiental importante, posto que tende a evitar a construcción de 

novas estradas co aforro dos constes ambientais, sociais, e económicos que a súa 

construcción conleva.  

Para a realización deste apartado consideráronse as vías de comunicación existentes 

no concello excluíndo, dunha banda, os camiños e estradas menores (pistas forestais 

ramais asfaltados e outras de pequena entidade) e doutra as autopistas e o chamado 

“Segundo Cinturón” atendendo á súa escasa permeabilidade e alto nivel sónoro que 

provocan. 

Para a súa consideración como factor se calculó a distancia euclidiana das vías 

consideradas no ámbito de Vigo e se estandarizó o factor cunha función linealmente 

decrecente de tal forma que a partir de los 400 m de distancia dunha estrada presente 

o valor mínimo de aptitude. 

Este tipo de estandarización responde á seguinte función: 
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7.1.6.3. Valor ambiental das unidades ambientais 

Como xa se comento, as unidades con valor ambiental moi alto consideráronse 

restriccións, pero ademais, é necesario introducir o valor do resto das unidades no 

cálculo da capacidade de acollida do territorio. Para iso, hai que estandarizar o valor 

das unidades na escala empregada (varia de 0 a 255) pero, a diferenza do resto dos 

factores analizados, este é de tipo discreto, é dicir, presenta só 5 categorías (Moi 

baixo, baixo, medio, alto, moi alto) polo que é necesario darlle a cada categoría un 

valor numérico comprendido na escala de estandarización. No caso que nos ocupa se 

estandarizó de acordo aos valores expresados na seguinte táboa. 

 
Táboa 30Estandarización do factor valor ambiental 

Valor ambiental das unidades 

ambientais 
Valor de estandarización Significado 

Moi baixo 255 Aptitude moi alta 

Baixo 192 Aptitude alta 

Medio 128 Aptitude media 
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Alto 64 Aptitude baixa 

Moi alto 0 Aptitude mínima 

7.1.6.4. Restriccións xeolóxicas á construcción: 

 

O Instituto Xeolóxico e Mineiro de España elaborou na súa serie “xeoloxía ambiental” 

en 1987 un Mapa Xeotécnico e de riscos xeolóxicos da cidade de Vigo. 

Este traballo abordou o estudio dos factores ambientais que considerou con incidencia 

na actividade constructiva. Para dito traballo os factores considerados foron: 

 

• Factores físicos (climatoloxía, morfoloxía, hidrolóxica) 

• Bosquexo xeolóxico (estratigrafía, tipo de pena, tectónica, historia xeolóxica) 

• Sismoloxía 

• Xacementos e estordegóns de materiais utilizados na construcción 

Con estes dados debidamente cartografados a escala 1: 25.000 elaborouse un 

conxunto de cartografía temática da que para este apartado utilizamos O Mapa de 

Características Xeomecánicas e Condicións Constructivas, no que a través dun código 

de cores establece catro niveis de restriccións á construcción. 
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Mapa 30: de restriccións á construcción 

 
A partir deste mapa se estandarizou analogamente o factor anterior de acordo á 

seguinte táboa: 

 
Táboa 31 Estandarización do factor restriccións a construcción 

Restriccións Valor de estandarización Significado 

Restriccións moi baixas 255 Aptitude moi alta 

Restriccións baixas 170 Aptitude media 
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Restriccións media 85 Aptitude baixa 

Restriccións altas 0 Aptitude mínima 

7.1.6.5. Factor pendente 

 

A pendente do territorio representa un factor de restricción á urbanización pois, en 

pendentes forte, é necesario realizar importantes movementos de terra para poder 

construír. Estes movementos de terra provocan importantes impactos ambientais 

fundamentalmente relacionados coa calidade visual da paisaxe e co drenaxe das 

augas. Ademais, os movementos de terras en fortes pendentes poden producir, 

dependendo dos materiais, problemas de estabilidade en ditos taludes.  

Para avaliar o factor pendente considérase a seguinte función J-Shaped 

 

 
 

 
Este función establece un óptimo en pendentes nulas e unha caída de aptitude rápida 

ata alcanzar un mínimo en pendente iguais ou superiores ao 30 %. 
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PONDERACIÓN DOS PESOS DOS FACTORES 

De todos os factores, consideramos necesario dar unha maior preponderancia ao 

factor valor ambiental das unidades ambiental co fin de garantir unha mellor 

preservación dos valores naturais, polo que lle damos a este factor un peso dobre que 

aos demais  

Táboa 32: Factores de ponderación 

FACTOR PESO 

Proximidade a zonas construídas 0.16 

Distancia ás vías de comunicación  0.16 

Valor ambiental das unidades ambientais 0.33 

Restriccións xeolóxicas a construcción 0.16 

Factor pendente. 0.16 

 

Coeficiente de consistencia = 0.00, Polo tanto a consistencia é aceptable. 
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CÁLCULO DA CAPACIDADE DE ACOLLIDA 

De acordo co exposto en capítulos precedentes o calculo de capacidade de acollida 

realízase por medio da seguinte expresión matemática: 

Capacidade de acollida =[(Fac. Edif.) + (Fac. Viais) + 2 x (Fac V ambi,)+( fac restric) + 

(Fac pen)]x Restric/:5 

En aplicación desta formula obtense un mapa de capacidade de acollida con valores 

estandarizados de 0 - 255. Polo que, é necesarios discretizar devanditos valores nas 

seguintes cinco categorías de capacidade de acollida 

Táboa 33: Rangos de capacidade de acollida 

Capacidade de acollida Rangos 

Presencia de cursos de auga 0 

Capacidade de acollida moi baixa > 0 - 88 

Capacidade de acollida baixa 88 - 130 

Capacidade de acollida media 130 - 172 

Capacidade de acollida alta 172 - 214 

Capacidade de acollida moi alta 214 - 255 

 

Con esta reclasificación obtense o seguinte mapa de capacidade de acollida para 

urbanizar. 
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Mapa 31: Plano capacidade de acollida 
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IMPACTO TERRITORIAL 

7.1.7. Metodoloxía 

O impacto territorial identifícase superpoñendo a localización das accións con gran 

significación territorial.ao mapa de capacidade de acollida. No caso dun PXOM, estas 

accións están ligadas ás actividades propias do proceso urbanizador e estes procesos 

concéntranse territorialmente nos solos que o PXOM cualifica como urbanizables e 

urbanos non consolidados. 

Xa que logo, se superpoñemos os dous tipos de solo ou plano de capacidade de 

acollida e analizamos a superficie destes solos incluída en cada rango de capacidade 

de acollida obteremos unha primeira aproximación á magnitude do impacto.  

Esta primeira estimación é con todo insuficiente para unha avaliación en detalle, que 

permita identificar os impactos ca suficiente precisión, para permitir a determinación 

das medidas correctoras 

Polo tanto é necesario establecer unha valoración do impacto por unidade de 

actuación (é dicir por ámbito en SUNC ou por sector en solo urbanizable.)  

Para elo proponse a seguinte metodoloxía: 

• Calcular a superficie de cada sector desagregada por rango de capacidade 

de acollida. 

• Estimar un valor que permita a comparación por unidade do impacto, neste 

caso tomamos o valor da media da superficie de cada categoría de capacidade 

de acollida. 

•  
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Onde: 

 

FX = Frecuencia de superficie por categoría 

N = Superficie total  

 

• Estandarizar ese valor a unha variable continua dende o valor mínimo o 

máximo do impacto  

• V estándar = M / 5 

• Esto establece un distribución da media nunha escala continua de 0 a 1 

• Establecer os seguintes rangos de impacto. 

 

Táboa 34: Rangos de impacto 

Tipo Rango 

Impacto compatible 0.75 - 1 

Impacto moderado 0.50 – 0.74 

Impacto severo 0.25 – 0.49 

Impacto Critico 0 – 0.25 

 

7.1.8. Impactos dos solos urbanos non consolidados 

7.1.8.1. Estimacións xerais 

Se cruzamos o mapa de capacidade de acollida cos terreos cualificados como SUNC 

obtense o seguinte mapa, cuxa análise de superficie nos sirve para obter una primeira 

valoración do impacto. 
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Mapa 32: Capacidade de acollida SUNC 

 
 

De este mapa se extrae os seguintes datos. 

Táboa 35: Afección global a capacidade de acollida 

Rango de acollida Hectareas % 

Restriccions MA 7.01 0.55% 

Moi baixa 0.00 0.00% 

Baixa 0.58 0.05% 

Media 79.84 6.29% 

Alta 636.21 50.14% 

Moi alta 545.34 42.97% 

Non aplicable 0.00 0.00% 
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Total 1,268.99 100.00% 

 

Antes de pasar a facer unha primeira consideración e preciso puntualizar que en 

aplicación da lexislación de augas considéranse unha banda de protección de policía 

de 5 m en todos ou cursos de auga e que este requisito recollese non articulo 12.4.1 

dá nova normativa do plan xeral non que se di: “Comprende esta Categoría todas as 

canles naturais que discorren polo territorio municipal, as súas ribeiras, zonas 

húmidas, e terreos inundables, aínda que non estivesen grafiados nos Planos de 

Clasificación Xeral do Chan e Categorías do Chan Rústico, con clave RPAC 

abarcando unha primeira franxa a cada banda de cinco (5) m. en correntes continuas e 

descontinuas. Esta franxa ten ademais o carácter de protección paisaxística.” 

A superficie que aparece afectado Restriccións ambientais correspóndese 

exactamente coa unidade sistemas de ribeira que recollían non só urbano 5 m a 

ambas marxe se e 25 m nos solos rusticos (ver definición das unidade ambientais) 

Por elo non pódense considerar afectadas polo proceso urbanizador. Pero ademais, 

ou novo Plan considera nas ribeiras do lagares unha superficie inda maior como só 

rústico ordinario a que cualifica como sistemas xeral de zonas verdes.(a descrición 

polo miúdo deste espacio fíxose no apartado 3.72 do capítulo 3) que en resumo e 

referido ou tema de impacto ambiental garante a protección do Lagares e espacio 

adxacentes dos principais cursos de auga no ámbito urbano. 

A táboa permítenos facer una primeira estimación do impacto, nela se pode apreciar 

que inicialmente o impacto territorial do Solo Urbano non Consolidado é moi baixo, xa 

que as zonas de solo urbano non consolidado (SUNC) sitúanse en solos clasificados 

con capacidade de acollida moi alta ou alta en mais do 93 % do solo; e o 6.29 % en 

solos con capacidade de acollida media, ficando só o 0.05 % en solos de baixa 

capacidade de acollida. 

7.1.8.2. Estimacións por ámbito de actuación. 

Aínda que globalmente a análise efectuada nos sitúa ante un impacto territorial 

pequeno é necesario considerar os diferentes ámbitos de actuación no SUNC para 
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identificar con mais precisión a magnitude dos impactos e a localización das 

actuacións susceptibles de provocar maiores impactos. 

Na seguinte táboa se recollen cada ámbito de actuación en relación cos m2 incluídos 

en cada categoría de capacidade de acollida. 

 

Táboa 36: Capacidade de acollida en SUNC por ámbitos de actuación 

 
 
 Restriccions MA Moi baixa Baixa Media Alta Moi alta Non aplicable Total 

14 3,840 0 0 18,976 27,152 23,120 0 73,088 

A-1-01 0 0 0 96 11,872 8,448 0 20,416 

A-1-02 0 0 0 0 12,384 0 0 12,384 

A-1-04 0 0 0 0 3,232 3,328 0 6,560 

A-1-05 0 0 0 288 42,736 8,752 0 51,776 

A-1-06 0 0 0 896 24,496 53,264 0 78,656 

A-1-07 0 0 0 0 8,560 13,008 0 21,568 

A-1-08 0 0 0 224 2,016 8,656 0 10,896 

A-1-09 0 0 0 2,656 2,976 3,104 0 8,736 

A-1-10 0 0 0 128 7,840 320 0 8,288 

A-1-11 0 0 0 16,832 35,840 6,384 0 59,056 

A-2-01 0 0 0 0 24,048 26,432 0 50,480 

A-2-02 0 0 0 0 544 30,560 0 31,104 

A-2-03 0 0 0 0 0 11,904 0 11,904 

A-2-04 0 0 0 0 0 43,920 0 43,920 

A-2-05 0 0 0 0 624 29,056 0 29,680 

A-2-06 0 0 128 3,744 912 0 0 4,784 

A-2-07 0 0 0 0 1,904 76,000 0 77,904 

A-2-08 0 0 0 0 9,664 12,816 0 22,480 

A-2-09 0 0 0 0 11,568 27,584 0 39,152 

A-2-10 0 0 0 0 0 24,512 0 24,512 

A-2-11 0 0 0 0 10,096 52,736 0 62,832 

A-2-12 0 0 0 0 14,864 61,856 0 76,720 

A-2-13 0 0 0 0 528 36,000 0 36,528 

A-2-14 0 0 0 0 8,256 9,760 0 18,016 

A-2-15 0 0 0 2,688 3,408 42,688 0 48,784 
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A-2-16 0 0 0 0 208 32,864 0 33,072 

A-2-17 0 0 0 0 6,816 0 0 6,816 

A-2-18 0 0 0 0 0 27,024 0 27,024 

A-2-19 0 0 0 0 16,112 8,352 0 24,464 

A-2-21 0 0 0 0 304 6,848 0 7,152 

A-2-22 0 0 16 1,488 19,520 5,760 0 26,784 

A-2-23 0 0 0 1,936 69,984 10,688 0 82,608 

A-2-24 0 0 0 864 21,536 1,024 0 23,424 

A-2-25 0 0 0 784 26,864 8,928 0 36,576 

A-2-26 5,840 0 0 18,432 97,264 10,112 0 131,648 

A-2-27 288 0 0 8,496 130,032 1,584 0 140,400 

A-2-28 0 0 0 0 12,240 0 0 12,240 

A-2-29 0 0 0 160 16,208 3,728 0 20,096 

A-2-30 0 0 0 0 11,344 44,768 0 56,112 

A-2-31 0 0 0 0 10,336 27,072 0 37,408 

A-2-32 0 0 0 0 16,704 10,592 0 27,296 

A-2-33 0 0 0 0 10,336 9,776 0 20,112 

A-2-34 0 0 0 0 3,248 12,416 0 15,664 

A-2-35 1,664 0 0 5,568 9,472 5,792 0 22,496 

A-2-36 0 0 0 0 23,696 15,184 0 38,880 

A-3-01 0 0 0 0 3,760 144 0 3,904 

A-3-02 0 0 0 0 2,960 3,088 0 6,048 

A-3-03 0 0 0 0 128 3,664 0 3,792 

A-3-04 0 0 0 0 416 1,872 0 2,288 

A-3-05 0 0 0 0 368 5,616 0 5,984 

A-3-06 0 0 0 0 0 960 0 960 

A-3-07 0 0 0 0 0 2,896 0 2,896 

A-3-08 0 0 0 0 0 18,800 0 18,800 

A-3-09 0 0 0 0 0 1,744 0 1,744 

A-3-10 0 0 0 0 4,464 12,896 0 17,360 

A-3-11 0 0 0 0 1,424 4,304 0 5,728 

A-3-12 0 0 0 0 41,824 68,576 0 110,400 

A-3-13 0 0 0 0 10,080 118,096 0 128,176 

A-3-14 0 0 0 0 2,416 101,648 0 104,064 

A-3-15 0 0 0 0 1,936 17,936 0 19,872 

A-3-16 0 0 0 0 16,016 76,432 0 92,448 

A-3-17 0 0 0 0 176 14,176 0 14,352 



 PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009
 

 

 
 

Consul tora Galega S.L.                                                                   -  ESAITP -   164 

A-3-18 0 0 0 0 12,336 93,872 0 106,208 

A-3-19 0 0 0 0 3,728 3,792 0 7,520 

A-3-20 0 0 0 0 1,360 5,568 0 6,928 

A-3-22 11,360 0 0 0 89,328 29,488 0 130,176 

A-3-23 0 0 0 0 416 13,008 0 13,424 

A-3-24 0 0 0 0 10,832 17,792 0 28,624 

A-3-25 0 0 0 0 17,680 40,336 0 58,016 

A-3-26 0 0 0 0 15,808 17,392 0 33,200 

A-3-27 0 0 0 0 7,200 0 0 7,200 

A-3-29 0 0 0 11,648 4,176 0 0 15,824 

A-3-30 0 0 0 6,032 23,792 23,040 0 52,864 

A-3-31 0 0 0 0 57,840 51,920 0 109,760 

A-3-33 0 0 880 28,688 72,000 12,560 0 114,128 

A-3-34 0 0 32 14,768 24,272 1,120 0 40,192 

A-3-35 0 0 0 0 7,104 26,096 0 33,200 

A-3-36 0 0 0 0 2,512 5,008 0 7,520 

A-3-37 0 0 0 0 3,280 9,504 0 12,784 

A-3-38 0 0 0 0 41,056 12,400 0 53,456 

A-3-39 0 0 0 288 20,288 4,400 0 24,976 

A-3-40 1,664 0 0 8,864 28,160 0 0 38,688 

A-3-41 16 0 2,096 19,856 48,192 1,216 0 71,376 

A-3-42 0 0 992 14,272 56,816 2,640 0 74,720 

A-3-43 3,184 0 0 12,816 25,968 144 0 42,112 

A-3-45 0 0 0 0 0 3,408 0 3,408 

A-3-46 0 0 0 0 14,848 68,752 0 83,600 

A-3-47 0 0 0 0 2,400 12,416 0 14,816 

A-3-49 0 0 0 0 0 3,680 0 3,680 

A-3-50 0 0 0 0 0 4,880 0 4,880 

A-4-01 0 0 0 0 6,944 16,608 0 23,552 

A-4-03 0 0 0 0 3,632 1,008 0 4,640 

A-4-04 0 0 0 0 19,104 40,320 0 59,424 

A-4-05 0 0 0 0 912 20,736 0 21,648 

A-4-06 0 0 0 0 0 38,144 0 38,144 

A-4-07 0 0 0 0 7,568 39,664 0 47,232 

A-4-08 0 0 0 0 6,160 2,160 0 8,320 

A-4-09 0 0 0 0 0 6,464 0 6,464 

A-4-10 0 0 0 0 0 5,216 0 5,216 
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A-4-12 0 0 0 0 0 7,520 0 7,520 

A-4-13 0 0 0 0 0 72,960 0 72,960 

A-4-15 0 0 0 0 5,936 39,216 0 45,152 

A-4-16 0 0 0 704 5,728 960 0 7,392 

A-4-17 0 0 0 0 0 28,848 0 28,848 

A-4-18 0 0 0 0 0 12,480 0 12,480 

A-4-19 0 0 0 0 0 7,056 0 7,056 

A-4-20 0 0 0 32 58,416 0 0 58,448 

A-4-21 0 0 0 112 16,848 0 0 16,960 

A-4-22 2,816 0 0 4,000 47,792 38,000 0 92,608 

A-4-23 3,632 0 0 0 24,656 53,760 0 82,048 

A-4-24 0 0 0 0 0 5,936 0 5,936 

A-4-25 0 0 0 0 9,536 43,792 0 53,328 

A-4-26 0 0 0 240 19,712 8,848 0 28,800 

A-4-27 0 0 0 0 0 19,760 0 19,760 

A-4-28 0 0 0 0 1,056 9,280 0 10,336 

A-4-29 0 0 0 0 33,120 45,552 0 78,672 

A-4-30 272 0 0 0 53,024 50,784 0 104,080 

A-4-31 0 0 0 0 38,976 0 0 38,976 

A-4-33 0 0 0 3,552 75,408 51,168 0 130,128 

A-4-34 16 0 0 32 30,288 80,560 0 110,896 

A-4-35 0 0 0 0 240 16,448 0 16,688 

A-4-36 0 0 0 0 16,240 40,592 0 56,832 

A-4-37 0 0 0 0 106,688 146,832 0 253,520 

A-4-38 0 0 0 0 5,456 12,896 0 18,352 

A-4-39 0 0 0 176 31,168 12,288 0 43,632 

A-4-40 1,920 0 0 4,912 38,000 59,312 0 104,144 

A-4-41 0 0 0 0 48,080 15,392 0 63,472 

A-4-42 0 0 0 0 4,912 36,160 0 41,072 

A-4-44 9,856 0 0 0 62,432 44,048 0 116,336 

A-4-45 5,760 0 0 0 38,640 76,160 0 120,560 

A-4-46 0 0 0 256 1,136 25,888 0 27,280 

A-4-47 0 0 0 0 3,344 18,048 0 21,392 

A-4-48 3,456 0 0 1,840 36,240 30,096 0 71,632 

A-4-49 2,112 0 0 0 2,736 20,096 0 24,944 

A-4-51 4,240 0 0 0 2,256 42,656 0 49,152 

A-4-52 0 0 0 128 54,672 64,416 0 119,216 
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A-4-57 2,336 0 0 12,656 136,096 18,624 0 169,712 

A-4-58 1,984 0 0 0 29,856 18,464 0 50,304 

A-4-60 0 0 0 0 40,096 58,736 0 98,832 

A-4-61 768 0 0 0 16,512 52,864 0 70,144 

A-4-62 0 0 0 0 60,624 34,624 0 95,248 

A-4-63 0 0 0 112 15,024 2,224 0 17,360 

A-4-64 0 0 0 11,344 51,568 13,424 0 76,336 

A-4-65 0 0 0 0 20,640 12,368 0 33,008 

A-4-66 0 0 0 6,864 13,504 11,568 0 31,936 

A-4-67 0 0 0 432 21,488 3,568 0 25,488 

A-4-68 0 0 0 0 11,168 14,544 0 25,712 

A-4-70 0 0 0 0 0 17,424 0 17,424 

A-4-71 0 0 0 0 10,432 0 0 10,432 

A-4-72 16 0 0 0 32,336 9,632 0 41,984 

A-4-73 0 0 0 0 3,888 3,104 0 6,992 

A-4-74 0 0 0 0 2,800 3,968 0 6,768 

A-4-76 0 0 0 0 32,832 25,024 0 57,856 

A-5-01 0 0 0 464 10,192 6,272 0 16,928 

A-5-03 0 0 0 8,928 36,464 7,168 0 52,560 

A-5-04 864 0 0 29,632 71,152 45,744 0 147,392 

A-5-05 0 0 0 0 60,896 40,272 0 101,168 

A-5-06 0 0 0 2,448 23,632 26,816 0 52,896 

A-5-07 0 0 0 1,856 31,232 21,776 0 54,864 

A-5-08 0 0 0 0 26,400 47,808 0 74,208 

A-5-09 0 0 0 0 30,896 17,248 0 48,144 

A-5-10 0 0 0 1,280 42,848 12,096 0 56,224 

A-5-11 0 0 0 0 576 72,992 0 73,568 

A-5-12 0 0 0 0 0 65,104 0 65,104 

A-5-13 0 0 0 0 33,504 16,992 0 50,496 

A-5-14 0 0 0 0 68,672 5,584 0 74,256 

A-5-15 0 0 0 9,808 25,056 0 0 34,864 

A-5-16 0 0 0 0 17,904 133,280 0 151,184 

A-5-17 0 0 0 0 768 11,616 0 12,384 

A-5-18 0 0 0 0 0 5,184 0 5,184 

A-5-19 0 0 0 5,568 23,232 58,784 0 87,584 

A-5-20 0 0 0 0 0 18,352 0 18,352 

A-5-21 0 0 0 0 18,224 3,712 0 21,936 
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A-5-22 0 0 0 0 1,024 14,784 0 15,808 

A-5-23 0 0 0 0 12,240 33,760 0 46,000 

A-5-24 0 0 0 0 5,920 9,584 0 15,504 

A-5-25 0 0 0 5,248 47,200 416 0 52,864 

A-5-26 0 0 0 0 4,416 16,256 0 20,672 

A-5-27 0 0 0 0 6,432 5,856 0 12,288 

A-5-28 0 0 0 0 0 15,712 0 15,712 

A-5-29 0 0 0 0 6,752 33,792 0 40,544 

A-5-30 0 0 0 1,344 21,200 208 0 22,752 

A-5-31 0 0 0 14,912 113,376 1,152 0 129,440 

A-5-32 0 0 0 0 0 16,688 0 16,688 

A-5-33 0 0 0 0 0 12,000 0 12,000 

A-5-34 0 0 0 0 0 14,928 0 14,928 

A-5-35 0 0 0 4,592 12,624 1,280 0 18,496 

A-5-36 0 0 0 0 29,888 12,272 0 42,160 

A-5-37 0 0 0 13,008 32,336 11,904 0 57,248 

A-5-38 0 0 0 0 3,472 46,352 0 49,824 

A-5-39 0 0 0 0 2,688 33,712 0 36,400 

A-5-40 0 0 0 0 480 2,000 0 2,480 

A-5-41 0 0 0 0 32 12,384 0 12,416 

A-5-42 0 0 0 0 64 3,488 0 3,552 

A-5-43 0 0 0 0 14,896 41,440 0 56,336 

A-5-44 0 0 0 0 18,096 368 0 18,464 

A-5-45 0 0 0 10,544 73,568 9,568 0 93,680 

A-5-46 0 0 0 24,512 28,144 0 0 52,656 

A-5-47 0 0 0 0 8,112 16,224 0 24,336 

A-5-48 0 0 0 0 0 12,208 0 12,208 

A-5-49 0 0 0 0 0 5,696 0 5,696 

A-5-50 0 0 0 0 0 4,192 0 4,192 

A-5-51 0 0 0 0 1,248 27,728 0 28,976 

A-5-52 0 0 0 0 9,136 17,008 0 26,144 

A-5-53 0 0 0 0 12,464 12,384 0 24,848 

A-5-54 0 0 0 0 4,016 6,080 0 10,096 

A-5-55 0 0 0 0 0 17,680 0 17,680 

A-5-56 0 0 0 0 37,328 3,168 0 40,496 

A-5-57 0 0 0 13,072 26,160 656 0 39,888 

A-5-58 0 0 0 0 160 4,016 0 4,176 
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A-5-59 0 0 0 0 7,504 12,896 0 20,400 

A-5-60 0 0 0 0 32,464 160 0 32,624 

A-5-61 0 0 0 0 7,840 0 0 7,840 

A-5-62 0 0 0 2,912 23,984 2,848 0 29,744 

A-5-63 0 0 0 784 27,600 0 0 28,384 

A-5-65 0 0 0 0 19,088 5,664 0 24,752 

A-5-66 0 0 0 0 16,832 1,728 0 18,560 

A-5-68 0 0 0 64 7,600 0 0 7,664 

A-5-71 0 0 0 0 3,248 2,928 0 6,176 

A-5-72 0 0 0 0 0 880 0 880 

A-6-01 0 0 0 640 35,136 15,232 0 51,008 

A-6-02 0 0 0 0 4,400 25,360 0 29,760 

A-6-03 0 0 0 9,056 23,840 17,312 0 50,208 

A-6-05 0 0 0 1,232 6,672 3,184 0 11,088 

A-6-07 0 0 0 304 14,080 3,808 0 18,192 

A-6-08 0 0 0 7,392 15,840 5,216 0 28,448 

A-6-09 0 0 0 0 9,760 31,360 0 41,120 

A-6-10 0 0 1,280 14,272 13,392 2,640 0 31,584 

A-6-12 0 0 0 4,752 86,064 24,448 0 115,264 

A-6-15 0 0 0 128 22,880 40,896 0 63,904 

A-6-17 0 0 416 7,808 3,008 400 0 11,632 

A-6-19 0 0 0 1,232 18,816 0 0 20,048 

A-6-20 0 0 0 112 8,928 3,680 0 12,720 

A-6-21 0 0 0 0 0 8,000 0 8,000 

A-6-22 0 0 0 8,752 24,592 0 0 33,344 

A-6-23 0 0 0 0 13,120 0 0 13,120 

A-6-24 0 0 0 0 1,088 13,408 0 14,496 

A-6-25 0 0 0 0 8,896 3,648 0 12,544 

A-6-28 0 0 0 0 8,704 0 0 8,704 

A-6-29 0 0 0 9,280 20,560 0 0 29,840 

A-6-31 0 0 0 5,168 14,304 3,776 0 23,248 

A-6-32 0 0 0 1,024 166,112 36,480 0 203,616 

A-6-34 0 0 0 0 59,984 4,192 0 64,176 

A-6-35 0 0 0 0 16,816 6,736 0 23,552 

A-6-36 0 0 0 0 8,192 5,584 0 13,776 

A-6-37 656 0 0 0 3,360 10,368 0 14,384 

A-6-38 0 0 0 0 0 12,048 0 12,048 
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A-6-39 0 0 0 8,592 28,240 5,088 0 41,920 

A-7-02 0 0 0 0 44,720 29,632 0 74,352 

A-7-03 0 0 0 0 6,384 3,856 0 10,240 

A-7-04 0 0 0 0 880 13,552 0 14,432 

A-7-05 0 0 0 688 32,304 2,160 0 35,152 

A-7-06 0 0 0 0 0 6,080 0 6,080 

A-7-07 0 0 0 0 1,440 18,832 0 20,272 

A-7-08 0 0 0 0 49,536 416 0 49,952 

A-7-09 0 0 0 0 16,288 6,160 0 22,448 

A-7-13 0 0 0 0 13,984 0 0 13,984 

A-7-15 0 0 0 0 41,216 28,096 0 69,312 

A-7-16 0 0 0 832 17,152 8,480 0 26,464 

A-7-17 0 0 0 0 23,904 6,512 0 30,416 

A-7-18 0 0 0 0 0 24,864 0 24,864 

A-7-19 0 0 0 24,576 27,872 2,496 0 54,944 

A-7-20 0 0 0 288 21,968 0 0 22,256 

A-7-22 0 0 0 0 432 12,576 0 13,008 

A-7-23 0 0 0 0 5,840 4,816 0 10,656 

A-7-24 0 0 0 1,520 10,816 5,312 0 17,648 

A-7-25 0 0 0 0 14,576 0 0 14,576 

A-7-27 0 0 0 0 4,752 39,600 0 44,352 

A-7-28 0 0 0 0 0 17,776 0 17,776 

A-7-29 0 0 0 0 0 8,608 0 8,608 

A-7-30 0 0 0 0 960 13,296 0 14,256 

A-7-32 0 0 0 12,864 8,096 4,560 0 25,520 

A-7-34 0 0 0 192 17,728 0 0 17,920 

A-7-35 0 0 0 1,760 30,720 4,608 0 37,088 

A-7-37 0 0 0 23,840 64,528 3,152 0 91,520 

A-7-38 0 0 0 12,832 10,816 5,296 0 28,944 

A-8-02 0 0 0 224 47,424 38,784 0 86,432 

A-8-03 0 0 0 20,032 42,576 0 0 62,608 

A-8-04 0 0 0 0 21,344 33,696 0 55,040 

A-8-05 0 0 0 0 1,136 10,368 0 11,504 

A-8-06 0 0 0 0 768 13,648 0 14,416 

A-8-07 0 0 0 0 19,440 0 0 19,440 

A-8-08 0 0 0 2,928 50,256 0 0 53,184 

A-8-11 0 0 0 256 19,824 176 0 20,256 
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A-8-14 0 0 0 96 21,488 3,952 0 25,536 

A-8-16 0 0 0 5,056 42,704 0 0 47,760 

A-8-17 464 0 0 9,488 45,712 0 0 55,664 

A-8-18 0 0 0 0 31,904 0 0 31,904 

A-8-19 0 0 0 14,848 58,976 0 0 73,824 

A-8-20 0 0 0 3,040 28,848 832 0 32,720 

A-8-23 0 0 0 39,648 59,008 1,904 0 100,560 

A-8-25 0 0 0 0 20,800 13,968 0 34,768 

A-8-26 0 0 0 0 13,328 0 0 13,328 

A-8-27 0 0 0 20,736 25,264 0 0 46,000 

A-8-28 0 0 0 848 63,680 9,328 0 73,856 

A-8-30 0 0 0 28,064 33,632 1,632 0 63,328 

A-8-31 0 0 0 6,000 29,792 0 0 35,792 

A-8-33 0 0 0 0 29,136 31,696 0 60,832 

A-8-34 0 0 0 0 30,736 976 0 31,712 

A-8-35 0 0 0 0 24,208 1,248 0 25,456 

A-8-37 0 0 0 144 19,760 0 0 19,904 

A-8-38 0 0 0 7,504 11,664 0 0 19,168 

A-8-39 1,040 0 0 0 26,288 91,328 0 118,656 

A-8-40 0 0 0 7,952 64,912 0 0 72,864 

A-8-42 0 0 0 832 18,336 3,504 0 22,672 

A-8-43 0 0 0 18,960 84,272 0 0 103,232 

A-8-44 0 0 0 47,200 29,264 0 0 76,464 

A-8-45 0 0 0 0 11,632 0 0 11,632 

A-8-49 0 0 0 0 16,496 0 0 16,496 

A-8-50 0 0 0 0 12,192 4,800 0 16,992 

A-8-51 0 0 0 0 27,488 4,352 0 31,840 

A-8-52 0 0 0 2,592 17,680 25,392 0 45,664 

A-8-53 0 0 0 0 42,848 2,736 0 45,584 

A-8-54 0 0 0 368 13,120 2,320 0 15,808 

A-8-55 0 0 0 2,608 38,208 16 0 40,832 

 70,064 0 5,840 798,416 6,362,144 5,453,392 0 12,689,856 

 

Na seguinte táboa, de acordo á metodoloxía empregada, calculamos a media para 

datos agrupados da superficie de cada sector nas diferentes categorías de capacidade 

de acollida e o valor estandarizado para un de rango variación de 0 a 1 e por último 

clasificamos o impacto nas categoría de compatible, moderado, severo ou critico de 
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acordo á táboa de reclasificación expresada na introducción deste capitulo que 

expoñemos aquí para facilitar a comprensión do texto. 

Táboa 37: Copia táboa 15 

Tipo Rango 

Impacto compatible 0.75 - 1 

Impacto moderado 0.50 – 0.75 

Impacto severo 0.25 – 0.50 

Impacto Critico 0 – 0.25 

 

Táboa 38: Determinación do impacto ambiental 

 
Nome ambitos N FX Media datos agrupados estandarizado Clasificación Restriccións 

14 69,248 281,136 4.06 0.81 Compatible Con restriccións 

A-1-01 20,416 90,016 4.41 0.88 Compatible Sen restriccións 

A-1-02 12,384 49,536 4.00 0.80 Compatible Sen restriccións 

A-1-04 6,560 29,568 4.51 0.90 Compatible Sen restriccións 

A-1-05 51,776 215,568 4.16 0.83 Compatible Sen restriccións 

A-1-06 78,656 366,992 4.67 0.93 Compatible Sen restriccións 

A-1-07 21,568 99,280 4.60 0.92 Compatible Sen restriccións 

A-1-08 10,896 52,016 4.77 0.95 Compatible Sen restriccións 

A-1-09 8,736 35,392 4.05 0.81 Compatible Sen restriccións 

A-1-10 8,288 33,344 4.02 0.80 Compatible Sen restriccións 

A-1-11 59,056 225,776 3.82 0.76 Compatible Sen restriccións 

A-2-01 50,480 228,352 4.52 0.90 Compatible Sen restriccións 

A-2-02 31,104 154,976 4.98 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-2-03 11,904 59,520 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-2-04 43,920 219,600 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-2-05 29,680 147,776 4.98 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-2-07 77,904 387,616 4.98 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-2-08 22,480 102,736 4.57 0.91 Compatible Sen restriccións 

A-2-09 39,152 184,192 4.70 0.94 Compatible Sen restriccións 

A-2-10 24,512 122,560 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-2-11 62,832 304,064 4.84 0.97 Compatible Sen restriccións 
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A-2-12 76,720 368,736 4.81 0.96 Compatible Sen restriccións 

A-2-13 36,528 182,112 4.99 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-2-14 18,016 81,824 4.54 0.91 Compatible Sen restriccións 

A-2-15 48,784 235,136 4.82 0.96 Compatible Sen restriccións 

A-2-16 33,072 165,152 4.99 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-2-17 6,816 27,264 4.00 0.80 Compatible Sen restriccións 

A-2-18 27,024 135,120 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-2-19 24,464 106,208 4.34 0.87 Compatible Sen restriccións 

A-2-21 7,152 35,456 4.96 0.99 Compatible Sen restriccións 

A-2-22 26,784 111,376 4.16 0.83 Compatible Sen restriccións 

A-2-23 82,608 339,184 4.11 0.82 Compatible Sen restriccións 

A-2-24 23,424 93,856 4.01 0.80 Compatible Sen restriccións 

A-2-25 36,576 154,448 4.22 0.84 Compatible Sen restriccións 

A-2-26 125,808 494,912 3.93 0.79 Compatible Con restriccións 

A-2-27 140,112 553,536 3.95 0.79 Compatible Con restriccións 

A-2-28 12,240 48,960 4.00 0.80 Compatible Sen restriccións 

A-2-29 20,096 83,952 4.18 0.84 Compatible Sen restriccións 

A-2-30 56,112 269,216 4.80 0.96 Compatible Sen restriccións 

A-2-31 37,408 176,704 4.72 0.94 Compatible Sen restriccións 

A-2-32 27,296 119,776 4.39 0.88 Compatible Sen restriccións 

A-2-33 20,112 90,224 4.49 0.90 Compatible Sen restriccións 

A-2-34 15,664 75,072 4.79 0.96 Compatible Sen restriccións 

A-2-35 20,832 83,552 4.01 0.80 Compatible Con restriccións 

A-2-36 38,880 170,704 4.39 0.88 Compatible Sen restriccións 

A-3-01 3,904 15,760 4.04 0.81 Compatible Sen restriccións 

A-3-02 6,048 27,280 4.51 0.90 Compatible Sen restriccións 

A-3-03 3,792 18,832 4.97 0.99 Compatible Sen restriccións 

A-3-04 2,288 11,024 4.82 0.96 Compatible Sen restriccións 

A-3-05 5,984 29,552 4.94 0.99 Compatible Sen restriccións 

A-3-06 960 4,800 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-3-07 2,896 14,480 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-3-08 18,800 94,000 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-3-09 1,744 8,720 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-3-10 17,360 82,336 4.74 0.95 Compatible Sen restriccións 

A-3-11 5,728 27,216 4.75 0.95 Compatible Sen restriccións 

A-3-12 110,400 510,176 4.62 0.92 Compatible Sen restriccións 

A-3-13 128,176 630,800 4.92 0.98 Compatible Sen restriccións 
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A-3-14 104,064 517,904 4.98 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-3-15 19,872 97,424 4.90 0.98 Compatible Sen restriccións 

A-3-16 92,448 446,224 4.83 0.97 Compatible Sen restriccións 

A-3-17 14,352 71,584 4.99 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-3-18 106,208 518,704 4.88 0.98 Compatible Sen restriccións 

A-3-19 7,520 33,872 4.50 0.90 Compatible Sen restriccións 

A-3-20 6,928 33,280 4.80 0.96 Compatible Sen restriccións 

A-3-22 118,816 504,752 4.25 0.85 Compatible Con restriccións 

A-3-23 13,424 66,704 4.97 0.99 Compatible Sen restriccións 

A-3-24 28,624 132,288 4.62 0.92 Compatible Sen restriccións 

A-3-25 58,016 272,400 4.70 0.94 Compatible Sen restriccións 

A-3-26 33,200 150,192 4.52 0.90 Compatible Sen restriccións 

A-3-27 7,200 28,800 4.00 0.80 Compatible Sen restriccións 

A-3-30 52,864 228,464 4.32 0.86 Compatible Sen restriccións 

A-3-31 109,760 490,960 4.47 0.89 Compatible Sen restriccións 

A-3-33 114,128 438,624 3.84 0.77 Compatible Sen restriccións 

A-3-35 33,200 158,896 4.79 0.96 Compatible Sen restriccións 

A-3-36 7,520 35,088 4.67 0.93 Compatible Sen restriccións 

A-3-37 12,784 60,640 4.74 0.95 Compatible Sen restriccións 

A-3-38 53,456 226,224 4.23 0.85 Compatible Sen restriccións 

A-3-39 24,976 104,016 4.16 0.83 Compatible Sen restriccións 

A-3-40 37,024 139,232 3.76 0.75 Compatible Con restriccións 

A-3-42 74,720 285,264 3.82 0.76 Compatible Sen restriccións 

A-3-45 3,408 17,040 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-3-46 83,600 403,152 4.82 0.96 Compatible Sen restriccións 

A-3-47 14,816 71,680 4.84 0.97 Compatible Sen restriccións 

A-3-49 3,680 18,400 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-3-50 4,880 24,400 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-4-01 23,552 110,816 4.71 0.94 Compatible Sen restriccións 

A-4-03 4,640 19,568 4.22 0.84 Compatible Sen restriccións 

A-4-04 59,424 278,016 4.68 0.94 Compatible Sen restriccións 

A-4-05 21,648 107,328 4.96 0.99 Compatible Sen restriccións 

A-4-06 38,144 190,720 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-4-07 47,232 228,592 4.84 0.97 Compatible Sen restriccións 

A-4-08 8,320 35,440 4.26 0.85 Compatible Sen restriccións 

A-4-09 6,464 32,320 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-4-10 5,216 26,080 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 
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A-4-12 7,520 37,600 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-4-13 72,960 364,800 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-4-15 45,152 219,824 4.87 0.97 Compatible Sen restriccións 

A-4-16 7,392 29,824 4.03 0.81 Compatible Sen restriccións 

A-4-17 28,848 144,240 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-4-18 12,480 62,400 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-4-19 7,056 35,280 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-4-20 58,448 233,760 4.00 0.80 Compatible Sen restriccións 

A-4-21 16,960 67,728 3.99 0.80 Compatible Sen restriccións 

A-4-22 89,792 393,168 4.38 0.88 Compatible Con restriccións 

A-4-23 78,416 367,424 4.69 0.94 Compatible Con restriccións 

A-4-24 5,936 29,680 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-4-25 53,328 257,104 4.82 0.96 Compatible Sen restriccións 

A-4-26 28,800 123,808 4.30 0.86 Compatible Sen restriccións 

A-4-27 19,760 98,800 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-4-28 10,336 50,624 4.90 0.98 Compatible Sen restriccións 

A-4-29 78,672 360,240 4.58 0.92 Compatible Sen restriccións 

A-4-30 103,808 466,016 4.49 0.90 Compatible Con restriccións 

A-4-31 38,976 155,904 4.00 0.80 Compatible Sen restriccións 

A-4-33 130,128 568,128 4.37 0.87 Compatible Sen restriccións 

A-4-34 110,880 524,048 4.73 0.95 Compatible Con restriccións 

A-4-35 16,688 83,200 4.99 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-4-36 56,832 267,920 4.71 0.94 Compatible Sen restriccións 

A-4-37 253,520 1,160,912 4.58 0.92 Compatible Sen restriccións 

A-4-38 18,352 86,304 4.70 0.94 Compatible Sen restriccións 

A-4-39 43,632 186,640 4.28 0.86 Compatible Sen restriccións 

A-4-40 102,224 463,296 4.53 0.91 Compatible Con restriccións 

A-4-41 63,472 269,280 4.24 0.85 Compatible Sen restriccións 

A-4-42 41,072 200,448 4.88 0.98 Compatible Sen restriccións 

A-4-44 106,480 469,968 4.41 0.88 Compatible Con restriccións 

A-4-45 114,800 535,360 4.66 0.93 Compatible Con restriccións 

A-4-46 27,280 134,752 4.94 0.99 Compatible Sen restriccións 

A-4-47 21,392 103,616 4.84 0.97 Compatible Sen restriccións 

A-4-48 68,176 300,960 4.41 0.88 Compatible Con restriccións 

A-4-49 22,832 111,424 4.88 0.98 Compatible Con restriccións 

A-4-51 44,912 222,304 4.95 0.99 Compatible Con restriccións 

A-4-52 119,216 541,152 4.54 0.91 Compatible Sen restriccións 
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A-4-57 167,376 675,472 4.04 0.81 Compatible Con restriccións 

A-4-58 48,320 211,744 4.38 0.88 Compatible Con restriccións 

A-4-60 98,832 454,064 4.59 0.92 Compatible Sen restriccións 

A-4-61 69,376 330,368 4.76 0.95 Compatible Con restriccións 

A-4-62 95,248 415,616 4.36 0.87 Compatible Sen restriccións 

A-4-63 17,360 71,552 4.12 0.82 Compatible Sen restriccións 

A-4-64 76,336 307,424 4.03 0.81 Compatible Sen restriccións 

A-4-65 33,008 144,400 4.37 0.87 Compatible Sen restriccións 

A-4-66 31,936 132,448 4.15 0.83 Compatible Sen restriccións 

A-4-67 25,488 105,088 4.12 0.82 Compatible Sen restriccións 

A-4-68 25,712 117,392 4.57 0.91 Compatible Sen restriccións 

A-4-70 17,424 87,120 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-4-71 10,432 41,728 4.00 0.80 Compatible Sen restriccións 

A-4-72 41,968 177,504 4.23 0.85 Compatible Con restriccións 

A-4-73 6,992 31,072 4.44 0.89 Compatible Sen restriccións 

A-4-74 6,768 31,040 4.59 0.92 Compatible Sen restriccións 

A-4-76 57,856 256,448 4.43 0.89 Compatible Sen restriccións 

A-5-01 16,928 73,520 4.34 0.87 Compatible Sen restriccións 

A-5-03 52,560 208,480 3.97 0.79 Compatible Sen restriccións 

A-5-04 146,528 602,224 4.11 0.82 Compatible Con restriccións 

A-5-05 101,168 444,944 4.40 0.88 Compatible Sen restriccións 

A-5-06 52,896 235,952 4.46 0.89 Compatible Sen restriccións 

A-5-07 54,864 239,376 4.36 0.87 Compatible Sen restriccións 

A-5-08 74,208 344,640 4.64 0.93 Compatible Sen restriccións 

A-5-09 48,144 209,824 4.36 0.87 Compatible Sen restriccións 

A-5-10 56,224 235,712 4.19 0.84 Compatible Sen restriccións 

A-5-11 73,568 367,264 4.99 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-5-12 65,104 325,520 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-5-13 50,496 218,976 4.34 0.87 Compatible Sen restriccións 

A-5-14 74,256 302,608 4.08 0.82 Compatible Sen restriccións 

A-5-16 151,184 738,016 4.88 0.98 Compatible Sen restriccións 

A-5-17 12,384 61,152 4.94 0.99 Compatible Sen restriccións 

A-5-18 5,184 25,920 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-5-19 87,584 403,552 4.61 0.92 Compatible Sen restriccións 

A-5-20 18,352 91,760 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-5-21 21,936 91,456 4.17 0.83 Compatible Sen restriccións 

A-5-22 15,808 78,016 4.94 0.99 Compatible Sen restriccións 
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A-5-23 46,000 217,760 4.73 0.95 Compatible Sen restriccións 

A-5-24 15,504 71,600 4.62 0.92 Compatible Sen restriccións 

A-5-25 52,864 206,624 3.91 0.78 Compatible Sen restriccións 

A-5-26 20,672 98,944 4.79 0.96 Compatible Sen restriccións 

A-5-27 12,288 55,008 4.48 0.90 Compatible Sen restriccións 

A-5-28 15,712 78,560 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-5-29 40,544 195,968 4.83 0.97 Compatible Sen restriccións 

A-5-30 22,752 89,872 3.95 0.79 Compatible Sen restriccións 

A-5-31 129,440 504,000 3.89 0.78 Compatible Sen restriccións 

A-5-32 16,688 83,440 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-5-33 12,000 60,000 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-5-34 14,928 74,640 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-5-35 18,496 70,672 3.82 0.76 Compatible Sen restriccións 

A-5-36 42,160 180,912 4.29 0.86 Compatible Sen restriccións 

A-5-37 57,248 227,888 3.98 0.80 Compatible Sen restriccións 

A-5-38 49,824 245,648 4.93 0.99 Compatible Sen restriccións 

A-5-39 36,400 179,312 4.93 0.99 Compatible Sen restriccións 

A-5-40 2,480 11,920 4.81 0.96 Compatible Sen restriccións 

A-5-41 12,416 62,048 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-5-42 3,552 17,696 4.98 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-5-43 56,336 266,784 4.74 0.95 Compatible Sen restriccións 

A-5-44 18,464 74,224 4.02 0.80 Compatible Sen restriccións 

A-5-45 93,680 373,744 3.99 0.80 Compatible Sen restriccións 

A-5-47 24,336 113,568 4.67 0.93 Compatible Sen restriccións 

A-5-48 12,208 61,040 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-5-49 5,696 28,480 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-5-50 4,192 20,960 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-5-51 28,976 143,632 4.96 0.99 Compatible Sen restriccións 

A-5-52 26,144 121,584 4.65 0.93 Compatible Sen restriccións 

A-5-53 24,848 111,776 4.50 0.90 Compatible Sen restriccións 

A-5-54 10,096 46,464 4.60 0.92 Compatible Sen restriccións 

A-5-55 17,680 88,400 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-5-56 40,496 165,152 4.08 0.82 Compatible Sen restriccións 

A-5-58 4,176 20,720 4.96 0.99 Compatible Sen restriccións 

A-5-59 20,400 94,496 4.63 0.93 Compatible Sen restriccións 

A-5-60 32,624 130,656 4.00 0.80 Compatible Sen restriccións 

A-5-61 7,840 31,360 4.00 0.80 Compatible Sen restriccións 
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A-5-62 29,744 118,912 4.00 0.80 Compatible Sen restriccións 

A-5-63 28,384 112,752 3.97 0.79 Compatible Sen restriccións 

A-5-65 24,752 104,672 4.23 0.85 Compatible Sen restriccións 

A-5-66 18,560 75,968 4.09 0.82 Compatible Sen restriccións 

A-5-68 7,664 30,592 3.99 0.80 Compatible Sen restriccións 

A-5-71 6,176 27,632 4.47 0.89 Compatible Sen restriccións 

A-5-72 880 4,400 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-6-01 51,008 218,624 4.29 0.86 Compatible Sen restriccións 

A-6-02 29,760 144,400 4.85 0.97 Compatible Sen restriccións 

A-6-03 50,208 209,088 4.16 0.83 Compatible Sen restriccións 

A-6-05 11,088 46,304 4.18 0.84 Compatible Sen restriccións 

A-6-07 18,192 76,272 4.19 0.84 Compatible Sen restriccións 

A-6-08 28,448 111,616 3.92 0.78 Compatible Sen restriccións 

A-6-09 41,120 195,840 4.76 0.95 Compatible Sen restriccións 

A-6-12 115,264 480,752 4.17 0.83 Compatible Sen restriccións 

A-6-15 63,904 296,384 4.64 0.93 Compatible Sen restriccións 

A-6-19 20,048 78,960 3.94 0.79 Compatible Sen restriccións 

A-6-20 12,720 54,448 4.28 0.86 Compatible Sen restriccións 

A-6-21 8,000 40,000 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-6-23 13,120 52,480 4.00 0.80 Compatible Sen restriccións 

A-6-24 14,496 71,392 4.92 0.98 Compatible Sen restriccións 

A-6-25 12,544 53,824 4.29 0.86 Compatible Sen restriccións 

A-6-28 8,704 34,816 4.00 0.80 Compatible Sen restriccións 

A-6-31 23,248 91,600 3.94 0.79 Compatible Sen restriccións 

A-6-32 203,616 849,920 4.17 0.83 Compatible Sen restriccións 

A-6-34 64,176 260,896 4.07 0.81 Compatible Sen restriccións 

A-6-35 23,552 100,944 4.29 0.86 Compatible Sen restriccións 

A-6-36 13,776 60,688 4.41 0.88 Compatible Sen restriccións 

A-6-37 13,728 65,280 4.76 0.95 Compatible Con restriccións 

A-6-38 12,048 60,240 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-6-39 41,920 164,176 3.92 0.78 Compatible Sen restriccións 

A-7-02 74,352 327,040 4.40 0.88 Compatible Sen restriccións 

A-7-03 10,240 44,816 4.38 0.88 Compatible Sen restriccións 

A-7-04 14,432 71,280 4.94 0.99 Compatible Sen restriccións 

A-7-05 35,152 142,080 4.04 0.81 Compatible Sen restriccións 

A-7-06 6,080 30,400 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-7-07 20,272 99,920 4.93 0.99 Compatible Sen restriccións 
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A-7-08 49,952 200,224 4.01 0.80 Compatible Sen restriccións 

A-7-09 22,448 95,952 4.27 0.85 Compatible Sen restriccións 

A-7-13 13,984 55,936 4.00 0.80 Compatible Sen restriccións 

A-7-15 69,312 305,344 4.41 0.88 Compatible Sen restriccións 

A-7-16 26,464 113,504 4.29 0.86 Compatible Sen restriccións 

A-7-17 30,416 128,176 4.21 0.84 Compatible Sen restriccións 

A-7-18 24,864 124,320 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-7-20 22,256 88,736 3.99 0.80 Compatible Sen restriccións 

A-7-22 13,008 64,608 4.97 0.99 Compatible Sen restriccións 

A-7-23 10,656 47,440 4.45 0.89 Compatible Sen restriccións 

A-7-24 17,648 74,384 4.21 0.84 Compatible Sen restriccións 

A-7-25 14,576 58,304 4.00 0.80 Compatible Sen restriccións 

A-7-27 44,352 217,008 4.89 0.98 Compatible Sen restriccións 

A-7-28 17,776 88,880 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-7-29 8,608 43,040 5.00 1.00 Compatible Sen restriccións 

A-7-30 14,256 70,320 4.93 0.99 Compatible Sen restriccións 

A-7-34 17,920 71,488 3.99 0.80 Compatible Sen restriccións 

A-7-35 37,088 151,200 4.08 0.82 Compatible Sen restriccións 

A-7-37 91,520 345,392 3.77 0.75 Compatible Sen restriccións 

A-8-02 86,432 384,288 4.45 0.89 Compatible Sen restriccións 

A-8-04 55,040 253,856 4.61 0.92 Compatible Sen restriccións 

A-8-05 11,504 56,384 4.90 0.98 Compatible Sen restriccións 

A-8-06 14,416 71,312 4.95 0.99 Compatible Sen restriccións 

A-8-07 19,440 77,760 4.00 0.80 Compatible Sen restriccións 

A-8-08 53,184 209,808 3.94 0.79 Compatible Sen restriccións 

A-8-11 20,256 80,944 4.00 0.80 Compatible Sen restriccións 

A-8-14 25,536 106,000 4.15 0.83 Compatible Sen restriccións 

A-8-16 47,760 185,984 3.89 0.78 Compatible Sen restriccións 

A-8-17 55,200 211,312 3.83 0.77 Compatible Con restriccións 

A-8-18 31,904 127,616 4.00 0.80 Compatible Sen restriccións 

A-8-19 73,824 280,448 3.80 0.76 Compatible Sen restriccións 

A-8-20 32,720 128,672 3.93 0.79 Compatible Sen restriccións 

A-8-25 34,768 153,040 4.40 0.88 Compatible Sen restriccións 

A-8-26 13,328 53,312 4.00 0.80 Compatible Sen restriccións 

A-8-28 73,856 303,904 4.11 0.82 Compatible Sen restriccións 

A-8-31 35,792 137,168 3.83 0.77 Compatible Sen restriccións 

A-8-33 60,832 275,024 4.52 0.90 Compatible Sen restriccións 
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A-8-34 31,712 127,824 4.03 0.81 Compatible Sen restriccións 

A-8-35 25,456 103,072 4.05 0.81 Compatible Sen restriccións 

A-8-37 19,904 79,472 3.99 0.80 Compatible Sen restriccións 

A-8-39 117,616 561,792 4.78 0.96 Compatible Con restriccións 

A-8-40 72,864 283,504 3.89 0.78 Compatible Sen restriccións 

A-8-42 22,672 93,360 4.12 0.82 Compatible Sen restriccións 

A-8-43 103,232 393,968 3.82 0.76 Compatible Sen restriccións 

A-8-45 11,632 46,528 4.00 0.80 Compatible Sen restriccións 

A-8-49 16,496 65,984 4.00 0.80 Compatible Sen restriccións 

A-8-50 16,992 72,768 4.28 0.86 Compatible Sen restriccións 

A-8-51 31,840 131,712 4.14 0.83 Compatible Sen restriccións 

A-8-52 45,664 205,456 4.50 0.90 Compatible Sen restriccións 

A-8-53 45,584 185,072 4.06 0.81 Compatible Sen restriccións 

A-8-54 15,808 65,184 4.12 0.82 Compatible Sen restriccións 

A-8-55 40,832 160,736 3.94 0.79 Compatible Sen restriccións 

 
 
Nome ámbitos N FX Media datos agrupados estandarizado Clasificación Restriccións 

A-2-06 4,784 15,136 3.16 0.63 Moderado Sen restriccións 

A-3-29 15,824 51,648 3.26 0.65 Moderado Sen restriccións 

A-3-34 40,192 147,056 3.66 0.73 Moderado Sen restriccións 

A-3-41 71,360 262,608 3.68 0.74 Moderado Con restriccións 

A-3-43 38,928 143,040 3.67 0.73 Moderado Con restriccións 

A-5-15 34,864 129,648 3.72 0.74 Moderado Sen restriccións 

A-5-46 52,656 186,112 3.53 0.71 Moderado Sen restriccións 

A-5-57 39,888 147,136 3.69 0.74 Moderado Sen restriccións 

A-6-10 31,584 112,144 3.55 0.71 Moderado Sen restriccións 

A-6-17 11,632 38,288 3.29 0.66 Moderado Sen restriccións 

A-6-22 33,344 124,624 3.74 0.75 Moderado Sen restriccións 

A-6-29 29,840 110,080 3.69 0.74 Moderado Sen restriccións 

A-7-19 54,944 197,696 3.60 0.72 Moderado Sen restriccións 

A-7-32 25,520 93,776 3.67 0.73 Moderado Sen restriccións 

A-7-38 28,944 108,240 3.74 0.75 Moderado Sen restriccións 

A-8-03 62,608 230,400 3.68 0.74 Moderado Sen restriccións 

A-8-23 100,560 364,496 3.62 0.72 Moderado Sen restriccións 

A-8-27 46,000 163,264 3.55 0.71 Moderado Sen restriccións 

A-8-30 63,328 226,880 3.58 0.72 Moderado Sen restriccións 

A-8-38 19,168 69,168 3.61 0.72 Moderado Sen restriccións 
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A-8-44 76,464 258,656 3.38 0.68 Moderado Sen restriccións 

 
 

A porcentaxe de ámbitos segundo o seu impacto ambiental recóllense na seguinte 

táboa: 

Táboa 39: Porcentaxe de impacto en SUNC 

 
 
 
Tipo de impacto Nº de ámbitos % 

Impacto compatible 295 93.35% 

Impacto moderado 21 6.65% 

Impacto severo 0 0.00% 

Impacto critico 0 0.00% 

Total 316 100.00% 

 

Estes datos reflicten que o impacto e moi baixo, no capitulo 7 se determinan as 

afeccións con maior detalle, e se indican as medidas correctoras. 

7.1.9. Capacidade de acollida para a proposta de solo urbanizable delimitado 

7.1.9.1. Estimacións xerais 

Se superpón o mapa de acollida sobre o solo urbanizable delimitado proposto no 

presente PXOM obtense o seguinte mapa. 
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Mapa 33: Capacidade de acollida s. urbanizable delimitado 

 

As superficies do solo urbanizable en relación coas categorías da capacidade de 

acollida recóllense na seguinte táboa. 

 

Táboa 40: Capacidade de acollida solo urbanizable delimitados 
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Rango de capacidade Hectáreas % 
Restricciones MA 90.85 6.30% 

Moi baixo 0.00 0.00% 

Baixo 19.00 1.32% 

Medio 371.22 25.73% 

Alto 765.73 53.08% 

Moi alto 195.86 13.58% 

Restriccións 0.00 0.00% 

Total 1,442.66 100.00% 

 

A táboa pon de manifesto que o impacto territorial do solo urbanizable, a grande 

trazos, pódese considerar, antes de aplicar as medidas correctoras, como baixo, xa 

que algo mais do 66.6 % do solo urbanizable delimitados situase en zonas de alta ou 

moi alta capacidade de collida e nun 25.73 % en zonas de media capacidade de 

acollida estando só catalogado como baixa capacidade o 1.32 % do solo urbanizable 

delimitado. 

Analogamente o apartado anterior e preciso facer un primeiro apunte sobre a afección 

as restriccións medio ambientais que engloba o 6.30 % do solo urbanizable. Esta 

unidade correspondese concretamente a os sistemas de ribeira, unidade conformada 

polos cursos de auga e unha franxa de 25 m de protección no caso que nos ocupa 

haxa o non vexetación de ribeira. Para dilucidar con maior precisión o que acontece 

coa unidade de ribeira no solo urbanizable compre analizalo a nivel de sector, polo que 

voltearemos ao tema no apartado seguinte. 

7.1.9.2. Estimacións por sectores de actuación. 

Na seguinte táboa recóllense todos os sectores coa súa superficie por capacidade de 

acollida. 

Táboa 41: Capacidade de acollida por sectores delimitados 
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Sector Restriccións M a Moi baixo Baixo Medio Alto Moi alto Non aplicable Total 

S-01-R 2,368 0 0 17,296 44,048 17,360 0 81,072 

S-02-I 0 0 0 784 66,416 384 0 67,584 

S-03-R 0 0 0 4,848 95,792 13,184 0 113,824 

S-05-R 0 0 0 0 45,936 41,696 0 87,632 

S-06-R 0 0 0 0 4,304 32,944 0 37,248 

S-07-R 0 0 0 3,616 54,752 14,272 0 72,640 

S-08-R 3,200 0 0 80,144 206,432 15,424 0 305,200 

S-09-R 11,392 0 0 23,856 96,112 1,728 0 133,088 

S-11-I 0 0 0 0 101,216 4,896 0 106,112 

S-12-R 52,720 0 0 25,136 401,136 30,000 0 508,992 

S-13-R 0 0 0 38,416 109,744 0 0 148,160 

S-14-R 0 0 0 11,840 221,664 169,776 0 403,280 

S-16-R 12,528 0 0 8,928 138,416 34,816 0 194,688 

S-17-R 0 0 0 13,424 22,960 13,424 0 49,808 

S-18-I/T 0 0 0 5,552 41,856 10,384 0 57,792 

S-21-T/R 87,984 0 64 566,560 829,696 23,424 0 1,507,728 

S-22-R 0 0 0 1,664 75,616 33,072 0 110,352 

S-23-R 0 0 0 5,472 33,152 21,952 0 60,576 

S-24-R 0 0 0 0 71,296 54,208 0 125,504 

S-25-R 92,304 0 29,488 30,688 131,072 61,120 0 344,672 

S-26-R 30,160 0 10,832 35,088 99,056 78,672 0 253,808 

S-28-R 19,664 0 0 32 57,440 102,128 0 179,264 

S-29-R 0 0 0 2,448 27,168 14,256 0 43,872 

S-30-R 36,624 0 0 20,912 75,488 6,240 0 139,264 

S-31-R 27,968 0 0 28,304 75,424 92,352 0 224,048 

S-32-R 19,248 0 50,624 22,704 5,280 13,040 0 110,896 

S-33-I 0 0 0 59,568 138,720 41,520 0 239,808 

S-34-R 0 0 1,104 28,720 53,152 44,496 0 127,472 

S-37-I 0 0 0 16,000 33,616 2,656 0 52,272 

S-38-R 0 0 0 34,576 46,976 7,136 0 88,688 

S-39-R 0 0 0 224 29,536 2,768 0 32,528 

S-40-R 0 0 1,456 14,704 27,280 8,320 0 51,760 

S-41-R 0 0 0 6,160 152,928 89,744 0 248,832 

S-42-R 37,696 0 11,264 151,568 128,176 14,064 0 342,768 

S-43-R 10,816 0 0 3,040 7,632 18,544 0 40,032 

S-44-I 768 0 34,192 761,536 304,752 0 0 1,101,248 
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S-46-R 3,152 0 0 34,432 46,576 13,248 0 97,408 

S-47-R 1,296 0 0 13,104 96,944 27,152 0 138,496 

S-50-R 0 0 0 81,616 80,352 76,048 0 238,016 

S-51-R 0 0 0 256 59,104 19,424 0 78,784 

S-52-R 1,248 0 928 91,472 163,472 38,672 0 295,792 

S-53-R 39,440 0 10,816 162,784 294,432 23,248 0 530,720 

S-54-R 0 0 0 12,592 13,600 14,224 0 40,416 

S-55-R 48,016 0 0 86,480 112,800 50,560 0 297,856 

S-56-R 30,832 0 7,904 64,160 131,168 19,680 0 253,744 

S-57-R 35,856 0 576 38,448 41,632 0 0 116,512 

S-58-I 101,760 0 14,688 228,480 664,960 119,248 0 1,129,136 

S-59-I 0 0 0 6,672 172,992 21,744 0 201,408 

S-60-R 14,928 0 0 2,736 72,544 208 0 90,416 

S-61-D 56,768 0 4,032 257,472 271,296 1,344 0 590,912 

S-62-R 0 0 0 50,224 40,304 5,568 0 96,096 

S-63-R 0 0 4,144 47,488 22,096 0 0 73,728 

S-64-D 0 0 0 5,840 16,192 0 0 22,032 

S-65-D 16,064 0 0 128 105,200 0 0 121,392 

S-66-D 63,936 0 2,176 74,512 85,312 8,256 0 234,192 

S-67-I 0 0 0 39,248 114,064 41,776 0 195,088 

S-68-R 0 0 0 14,816 15,600 0 0 30,416 

S-70-R 13,040 0 4,224 33,056 42,576 5,152 0 98,048 

S-72-R 0 0 0 155,152 399,472 127,904 0 682,528 

S-73-I/T 0 0 0 39,088 69,200 12,400 0 120,688 

S-74-R 0 0 0 12,944 19,616 13,264 0 45,824 

S-75-R 13,792 0 0 384 18,752 0 0 32,928 

S-76-R 4,016 0 0 31,600 52,976 192 0 88,784 

S-77-R 0 0 0 0 26,672 21,600 0 48,272 

S-79-R 2,208 0 0 4,672 43,632 60,928 0 111,440 

S-80-R 16,672 0 0 51,440 121,520 14,288 0 203,920 

S-81-R 0 0 1,456 47,120 48,784 304 0 97,664 

S-82-R 0 0 0 0 18,592 49,984 0 68,576 

S-83-R 0 0 0 0 11,632 15,088 0 26,720 

S-84-R 0 0 0 0 48,880 18,080 0 66,960 

S-85-R 0 0 0 0 21,680 0 0 21,680 

S-86-R 0 0 0 0 38,464 9,008 0 47,472 
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Analogamente o capitulo anterior na seguinte taboa expoñemos a valoración do 

impacto territorial. De acordo coa media ponderada na seguinte táboa; 

 

 

 

Táboa 42 Impacto territorial do solo urbanizable delimitado 

 
Sector N FX Media datos agrupados Estandarizado Clasificación Restriccións 

S-01-R 78,704 314,880 4.00 0.80 Compatible Con restriccións 

S-02-I 67,584 269,936 3.99 0.80 Compatible Sen restriccións 

S-03-R 113,824 463,632 4.07 0.81 Compatible Sen restriccións 

S-05-R 87,632 392,224 4.48 0.90 Compatible Sen restriccións 

S-06-R 37,248 181,936 4.88 0.98 Compatible Sen restriccións 

S-07-R 72,640 301,216 4.15 0.83 Compatible Sen restriccións 

S-08-R 302,000 1,143,280 3.79 0.76 Compatible Con restriccións 

S-09-R 121,696 464,656 3.82 0.76 Compatible Con restriccións 

S-11-I 106,112 429,344 4.05 0.81 Compatible Sen restriccións 

S-12-R 456,272 1,829,952 4.01 0.80 Compatible Con restriccións 

S-14-R 403,280 1,771,056 4.39 0.88 Compatible Sen restriccións 

S-16-R 182,160 754,528 4.14 0.83 Compatible Con restriccións 

S-17-R 49,808 199,232 4.00 0.80 Compatible Sen restriccións 

S-18-I/T 57,792 236,000 4.08 0.82 Compatible Sen restriccións 

S-22-R 110,352 472,816 4.28 0.86 Compatible Sen restriccións 

S-23-R 60,576 258,784 4.27 0.85 Compatible Sen restriccións 

S-24-R 125,504 556,224 4.43 0.89 Compatible Sen restriccións 

S-25-R 252,368 980,928 3.89 0.78 Compatible Con restriccións 

S-26-R 223,648 916,512 4.10 0.82 Compatible Con restriccións 

S-28-R 159,600 740,496 4.64 0.93 Compatible Con restriccións 

S-29-R 43,872 187,296 4.27 0.85 Compatible Sen restriccións 

S-30-R 102,640 395,888 3.86 0.77 Compatible Con restriccións 

S-31-R 196,080 848,368 4.33 0.87 Compatible Con restriccións 

S-33-I 239,808 941,184 3.92 0.78 Compatible Sen restriccións 

S-34-R 127,472 523,456 4.11 0.82 Compatible Sen restriccións 

S-39-R 32,528 132,656 4.08 0.82 Compatible Sen restriccións 

S-40-R 51,760 197,744 3.82 0.76 Compatible Sen restriccións 

S-41-R 248,832 1,078,912 4.34 0.87 Compatible Sen restriccións 
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S-43-R 29,216 132,368 4.53 0.91 Compatible Con restriccións 

S-46-R 94,256 355,840 3.78 0.76 Compatible Con restriccións 

S-47-R 137,200 562,848 4.10 0.82 Compatible Con restriccións 

S-50-R 238,016 946,496 3.98 0.80 Compatible Sen restriccións 

S-51-R 78,784 334,304 4.24 0.85 Compatible Sen restriccións 

S-52-R 294,544 1,123,520 3.81 0.76 Compatible Con restriccións 

S-54-R 40,416 163,296 4.04 0.81 Compatible Sen restriccións 

S-55-R 249,840 963,440 3.86 0.77 Compatible Con restriccións 

S-58-I 1,027,376 3,970,896 3.87 0.77 Compatible Con restriccións 

S-59-I 201,408 820,704 4.07 0.81 Compatible Sen restriccións 

S-60-R 75,488 299,424 3.97 0.79 Compatible Con restriccións 

S-65-D 105,328 421,184 4.00 0.80 Compatible Con restriccións 

S-67-I 195,088 782,880 4.01 0.80 Compatible Sen restriccións 

S-72-R 682,528 2,702,864 3.96 0.79 Compatible Sen restriccións 

S-73-I/T 120,688 456,064 3.78 0.76 Compatible Sen restriccións 

S-74-R 45,824 183,616 4.01 0.80 Compatible Sen restriccións 

S-75-R 19,136 76,160 3.98 0.80 Compatible Con restriccións 

S-77-R 48,272 214,688 4.45 0.89 Compatible Sen restriccións 

S-79-R 109,232 493,184 4.52 0.90 Compatible Con restriccións 

S-80-R 187,248 711,840 3.80 0.76 Compatible Con restriccións 

S-82-R 68,576 324,288 4.73 0.95 Compatible Sen restriccións 

S-83-R 26,720 121,968 4.56 0.91 Compatible Sen restriccións 

S-84-R 66,960 285,920 4.27 0.85 Compatible Sen restriccións 

S-85-R 21,680 86,720 4.00 0.80 Compatible Sen restriccións 

S-86-R 47,472 198,896 4.19 0.84 Compatible Sen restriccións 

 
 
Sectores N FX Media datos agrupados estandarizado Clasificación Restriccións 

S-13-R 148,160 554,224 3.74 0.75 Moderado Sen restriccións 

S-21-T/R 1,419,744 5,135,712 3.62 0.72 Moderado Con restriccións 

S-32-R 91,648 255,680 2.79 0.56 Moderado Con restriccións 

S-37-I 52,272 195,744 3.74 0.75 Moderado Sen restriccións 

S-38-R 88,688 327,312 3.69 0.74 Moderado Sen restriccións 

S-42-R 305,072 1,060,256 3.48 0.70 Moderado Con restriccións 

S-44-I 1,100,480 3,572,000 3.25 0.65 Moderado Con restriccións 

S-53-R 491,280 1,803,952 3.67 0.73 Moderado Con restriccións 

S-56-R 222,912 831,360 3.73 0.75 Moderado Con restriccións 

S-57-R 80,656 283,024 3.51 0.70 Moderado Con restriccións 
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S-61-D 534,144 1,872,384 3.51 0.70 Moderado Con restriccións 

S-62-R 96,096 339,728 3.54 0.71 Moderado Sen restriccións 

S-63-R 73,728 239,136 3.24 0.65 Moderado Sen restriccións 

S-64-D 22,032 82,288 3.73 0.75 Moderado Sen restriccións 

S-66-D 170,256 610,416 3.59 0.72 Moderado Con restriccións 

S-68-R 30,416 106,848 3.51 0.70 Moderado Sen restriccións 

S-70-R 85,008 303,680 3.57 0.71 Moderado Con restriccións 

S-76-R 84,768 307,664 3.63 0.73 Moderado Con restriccións 

S-81-R 97,664 340,928 3.49 0.70 Moderado Sen restriccións 

A porcentaxe de sectores segundo o seu impacto ambiental se recolle na seguinte 

táboa: 

Táboa 43: Porcentaxe de categorías de impacto ambiental 

 
 
Tipo de impacto Nº de ámbitos % 

Impacto Compatible 53 73.61% 

Impacto moderado 19 26.39% 

Impacto severo 0 0.00% 

Impacto critico 0 0.00% 

Total 72 100.00% 

 

A porcentaxe esta dentro do esperable ao basearnos no mesmo mapa de capacidade 

de acollida, resulta evidente que o solo urbano non consolidado ten unha maior 

capacidade de acollida para ser urbanizado, e isto reflíctese en parámetros como: a 

proximidade ás edificacións, o valor das unidades ambientais, etc; estes solos son 

obviamente mais favorables para súa urbanización que os solos urbanizables. 

Existe un factor – a afección de ribeira- (que atinxe os sectores  “con restriccións”) que 

é considerable nos solos urbanizable (recórdese que o factor valor das unidades 

ambientais no seu máximo nivel é unha restricción no proceso de elaboración do mapa 

de capacidade de acollida). 

Sobre estas espacios existen tres niveis de protección: 

- En primeiro lugar todos os ríos contan con a protección do dominio publico hidráulico 
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recollida na propia lei de Augas así como na normativa do PXOM, que determina unha 

franxa de protección de 5 m en ambas marxes dous cursos de auga, con isto 

asegúrase que ningún curso de auga será soterrado ou alterado.  

- Segundo en solos urbanizable o novo PXOM considerou como medida especifica de 

protección do sistema hídrico, establecer unha banda de protección nos principais ríos 

de 25 m en ambas ribeiras, dándolle a consideración para todos os efectos de solo 

Rústico de Protección Especial dás Augas, Canles e Ribeiras. (RPAC). Estes solos 

nalgúns casos están inscritos dentro do chan urbanizable, por elo aparece na táboa de 

capacidade de acollida por sectores a súa afección na columna sistemas de ribeira.  

Ademais hai que engadir, que con criterio xeral considerouse convinte asociar os 

espazos de ribeira ás cesións de sistemas locais de zonas verde, que en moitos casos 

amplian o ámbito de protección por riba dos 25 m.  

Con todo temos que considerar que o sector S-66-D, que se corresponde cos térrenos 

do demandado Cuarto Hospital, por razóns de índole espacial, estructural e mesmo 

volumétricas, fan inevitable afectar á propia canle do río. Doutra banda, as óptimas 

características locacionais do sector fan desta zona o sitio idóneo para a instalación do 

citado Hospital. Polo que se optó realizar unha rectificación e canalización do río 

condicionándoo a un tratamento de marxes que garanta a recuperación funcional e 

estética das ribeiras, facendo ademais un esforzo de integrar e mellorar os tramos 

augas abaixo e augas arriba, hoxe en gran parte canalizados pola estrada de acceso á 

Universidade, segundo cinturón e o parque tecnolóxico. 

7.1.10. Capacidade de acollida para a proposta de solo urbanizable non 
delimitado 

7.1.10.1. Estimacións xerais 

Analogamente o caso anterior se superpón o mapa de acollida sobre o solo 

urbanizable non delimitado proposto no presente PXOM obtense o seguinte mapa. 
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Mapa 34: Capacidade de acollida S. urbanizable non delimitado 

 

As superficies do solo urbanizable en relación coas categorías da capacidade de 

acollida recóllense na seguinte táboa. 

 

Táboa 44: Capacidade de acollida solo urbanizable non delimitado 

Rango de capacidade Hectáreas % 

Restriccións medio ambientais 3.12 1.99% 

Capacidade de acollida moi baixa 0.00 0.00% 

Capacidade de acollida baixa 1.61 1.02% 

Capacidade de acollida media 26.88 17.12% 

Capacidade de acollida alta 105.92 67.48% 

Capacidade de acollida moi alta 19.44 12.38% 
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Non aplicable 0.00 0.00% 

Total 156.97 100.00% 

 

A táboa pon de manifesto que o impacto territorial do solo urbanizable non delimitado, 

a grande trazos, pódese considerar, antes de aplicar as medidas correctoras, como 

baixo, xa que as zonas urbanizables non delimitado se sitúan nun 78.86 % da 

superficie, en zonas de alta e moi alta capacidade de collida e nun 17.12 % e solos de 

capacidade de acollida media e tan solo o 1.02 % en zonas de baixa capacidade de 

acollida. 

En relación as zonas catalogadas como restriccións medio ambientais que representa 

o 2 % e de aplicación o argumentado no capitulo de solo urbanizable delimitado. 

7.1.10.2. Estimacións por sectores de actuación. 

Na seguinte táboa recóllense todos os sectores coa súa superficie por capacidade de 

acollida. 

Táboa 45: Capacidade de acollida por sectores non delimitados 

 
 

Sector Restriccións  
M a Moi baixo Baixo Medio Alto Moi alto Non aplicable Total 

SUND-01 0 0 0 31,632 74,640 19,760 0 126,032 

SUND-02 9,744 0 0 18,624 34,240 16 0 62,624 

SUND-04 0 0 0 3,968 43,120 11,776 0 58,864 

SUND-05 0 0 0 0 30,480 18,032 0 48,512 

SUND-06 16,080 0 16,080 47,616 32,000 23,920 0 135,696 

SUND-07 0 0 0 25,520 72,768 0 0 98,288 

SUND-08 0 0 0 4,064 182,848 35,488 0 222,400 

SUND-09 0 0 0 0 38,496 35,712 0 74,208 

SUND-10 0 0 0 18,288 42,656 2,384 0 63,328 

SUND-11 0 0 0 14,432 38,976 6,624 0 60,032 

SUND-14 0 0 0 5,904 27,632 0 0 33,536 

SUND-16 0 0 0 0 7,312 17,376 0 24,688 

SUND-17 0 0 0 0 38,256 4,112 0 42,368 

SUND-18 0 0 0 544 61,792 0 0 62,336 
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SUND-22 0 0 0 9,152 21,392 3,728 0 34,272 

SUND-23 0 0 0 20,432 69,104 1,952 0 91,488 

SUND-24 0 0 0 0 20,864 0 0 20,864 

SUND-25 0 0 0 12,320 21,632 0 0 33,952 

SUND-26 0 0 0 11,376 23,184 3,008 0 37,568 

SUND-27 3,232 0 0 2,512 18,128 0 0 23,872 

SUND-28 2,176 0 0 15,040 56,608 0 0 73,824 

SUND-29 0 0 0 8,192 15,728 0 0 23,920 

SUND-31 0 0 0 0 32,464 9,360 0 41,824 

SUND-33 0 0 0 3,152 50,992 0 0 54,144 

SUND-34 0 0 0 15,984 3,904 1,152 0 21,040 

total 31,232 0 16,080 268,752 1,059,216 194,400 0 1,569,680 

 
 

Analogamente o capitulo anterior na seguinte taboa expoñemos a valoración do 

impacto territorial. De acordo coa media ponderada na seguinte táboa; 

 

Táboa 46 Impacto territorial do solo urbanizable non delimitados 

Sectores N FX Media de datos agrupados Estandarizacion Clasificación restriccións 

SUND-01 126,032 492,256 3.91 0.78 Compatible Sen restriccións 

SUND-04 58,864 243,264 4.13 0.83 Compatible Sen restriccións 

SUND-05 48,512 212,080 4.37 0.87 Compatible Sen restriccións 

SUND-08 222,400 921,024 4.14 0.83 Compatible Sen restriccións 

SUND-09 74,208 332,544 4.48 0.90 Compatible Sen restriccións 

SUND-11 60,032 232,320 3.87 0.77 Compatible Sen restriccións 

SUND-14 33,536 128,240 3.82 0.76 Compatible Sen restriccións 

SUND-16 24,688 116,128 4.70 0.94 Compatible Sen restriccións 

SUND-17 42,368 173,584 4.10 0.82 Compatible Sen restriccións 

SUND-18 62,336 248,800 3.99 0.80 Compatible Sen restriccións 

SUND-22 34,272 131,664 3.84 0.77 Compatible Sen restriccións 

SUND-23 91,488 347,472 3.80 0.76 Compatible Sen restriccións 

SUND-24 20,864 83,456 4.00 0.80 Compatible Sen restriccións 

SUND-26 37,568 141,904 3.78 0.76 Compatible Sen restriccións 

SUND-27 20,640 80,048 3.88 0.78 Compatible Con restriccións 

SUND-28 71,648 271,552 3.79 0.76 Compatible Con restriccións 

SUND-31 41,824 176,656 4.22 0.84 Compatible Sen restriccións 
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SUND-33 54,144 213,424 3.94 0.79 Compatible Sen restriccións 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sector N FX Media de datos agrupados Estandarizacion Clasificación restriccións 

SUND-02 52,880 192,912 3.65 0.73 Moderado Con restriccións 

SUND-06 119,616 422,608 3.53 0.71 Moderado Con restriccións 

SUND-07 98,288 367,632 3.74 0.75 Moderado Sen restriccións 

SUND-10 63,328 237,408 3.75 0.75 Moderado Sen restriccións 

SUND-25 33,952 123,488 3.64 0.73 Moderado Sen restriccións 

SUND-29 23,920 87,488 3.66 0.73 Moderado Sen restriccións 

SUND-34 21,040 69,328 3.30 0.66 Moderado Sen restriccións 

A porcentaxe de sectores segundo o seu impacto ambiental se recolle na seguinte 

táboa: 

Táboa 47: Porcentaxe de categorías de impacto ambiental 

 
 
Tipo de impacto Nº de sectores % 

Impacto compatible 18 72.00% 

Impacto moderado 7 28.00% 

Impacto severo 0 0.00% 

Impacto critico 0 0.00% 

Total 25 100.00% 

 
 

A táboa pon de manifesto que só 7 dos 25 sectores de súelo urbanizable non 

delimitado ten un impacto clasificado como impacto moderado  

En relación aos dos sectores clasificados con restriccións refírense estas a afecciones 

sobre zonas de ribeira. É xa que logo de aplicación o expostos sobre isto no capitulo 

precedente.  
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ANÁLISE DA INCIDENCIA AMBIENTAL DA RONDA DE VIGO E OS  PRINCIPAIS 
ENLACES. 

7.1.11. Descrición do proxecto e aspectos ambientais:  

A Ronda é un viario urbano de alta capacidade, cuxa traza desenvólvese polo 

periurbano da cidade de Vigo, entre Bos Aires e Balsa (Segundo Cinto). Ten unha 

sección en xeral de 30 metros, que inclúe calzadas separadas, banda de aparcadoiro 

en liña e beirarrúas, cabendo a posibilidade de introducir un carril-bici por unha das 

marxes. 

Funcionalmente a Ronda estrutura o crecemento urbano de Vigo na sua periferia 

urbana máis inmediata, de forma que configura un viario distribuidor do tráfico de 

acceso a Vigo, e unha vía para a interconexión desa periferia inmediata, independente 

do viario interior xa existente na propia cidade. Xa que logo articula a mobilidade 

dunha parte considerable do territorio municipal, permitindo mellorar e optimizar os 

percorridos, e polo tanto facendo máis eficiente a oferta de infraestructura do 

transporte. Iso debería permitir o afianzamento de corredores específicos, ou reservas 

viarias engadidas para a priorización do transporte público, dentro da cidade, xa que a 

creación de novos corredores alternativos debe permitir a especialización dos viarios 

existentes dentro da trama consolidada.  

O trazado de Ronda suscitouse seguindo os seguintes obxectivos: a articulación dun 

territorio xa na actualidade parcialmente colmatado, e carente de viario específico e de 

capacidade; a necesidade de deseñar unha actuación viaria integrada nas operacións 

de transformación urbanística; a prioridade de plantear un viario distribuidor que 

complemente o viario actual de penetración á trama consolidada da cidade; a xeración 

dun viario humanizado de alta capacidade que resolva os problemas de mobilidade 

actual e futura dentro da cidade. Xa que logo o viario de Rolda serve de transición 

entre o viario xeneral exterior á cidade, e o viario específico da trama urbana 

consolidada, permitindo a distribución dos tráficos entre ambos aneis ou escalas 

estructurais, e mellorando a funcionalidade e flexibilidade das penetracións viarias á 
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cidade.  

A necesidade funcional do vial no implico ni moito menos unha relegación dos 

aspectos ambientais na súa fase de deseño da traza: 

- A traza da Ronda desenvolveuse de forma integrada, e compatible con o territorio 

preexistente, tendo en conta aqueles aspectos máis específicos deste, e no seu caso 

abordando de forma singular aqueles tramos que puidesen resultar máis 

característicos por desenvolverse sobre tramas a conservar, ou parcialmente 

colmatadas. 

- A traza da Ronda polo tanto resólvese de forma harmónica e insertadas sobre o 

terreo, xeralmente a nivel deste, sen xerar nin excesivos desmontes ou terrapléns. 

Naqueles casos limitados onde se produce a diverxencia entre rasante proxectual e o 

terreo, resólvense con estructuras singulares, en xeral viaductos, que permiten minorar 

a afección ao territorio.  

- A traza nace da AP-9 en Bos Aires, apóiase a media ladeira nos montes de 

Candeán, e Madroa; conecta con a rúa Cantabria, e con a Avda. do Aeroporto, e a 

media ladera tamén, con obxecto de limitar as pendentes, descende Lavadores, ata 

GEA, enlazando con Ramón Neto, e mediante estructura salva a canle do Lagares. A 

partir de devandito punto busca a tráza da Estrada Vella de Madrid, e enlace con a A-

55 na zona do Seminario. Entre o tramo de Seminario e Balsa, xa se redactou por 

parte da Xerencia de Urbanismo un proxecto constructivo do viario. Enlaza neste 

tramo con as estradas de Moledo, Portoloureiro, Avda. dá Universidade, Vincios, e 

novos accesos a Portanet, principalmente.  

- A minimización de desmontes e terrapléns, a inclusión de tres falsos túneles na 

Madroa, Monte Xerxa, e en Matamá, así como o axuste da traza nos viaductos para 

lograr a minimización das estructuras, e a integración paisaxística das mesmas 

(exemplo Estrada de Vincios), debera permitir unha mellor adaptación territorial da 

infraestructura. 

 

Para cuantificar de  xeito xenerico o impacto ambiental da Ronda o seus enlaces e o 
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trazado do tren de alta velocidade, superpomos o trazado destas infraestructuras 

sobre o mapa de valor ambiental das unidades ambientais. 

 
Mapa 35 Afección das principais infraestructuras 

 

 
 

Se estimamos as superficies atribuíndo os usos do solo ás unidades ambientais 

obtemos as seguintes superficies: 

 
Táboa 48 Superficie de afección 

 

Valor medi ambiental Superficie en Ha % 
Baixo 39.59 55.13% 
Medio 26.62 37.06% 
Alto 2.27 3.17% 
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Moi alto 0.41 0.58% 
Non aplicable 2.92 4.07% 
Total 71.83 100.00% 
 

No cadro ponse de manifesto que afectase a unidades catalogadas como de baixo e 

medio valor ambiental (92.16 % da superficie afectada), con valor alto encontrase 

afectada o 3.17 que representa pouco mais de 2 ha, e xa con valor moi alto o 0.58 que 

se refire o cruce de ríos en solo rústico. 

Dous elementos importantes á hora de valorar o impacto son as condicións técnicas 

previstas cando a vías incide sobre zonas con forte pendente ou aquelas en que para 

manter a cota ou por que atravese un río discorren a certa altura en relación ó térreno 

circundante. 

No primeiro caso provese a construccion de tres falsos túneles (Amadro, Monte Xerxa 

e Matama) que permitirán minimizar o impacto ambiental e garantir a necesaria 

continuidade do territorio nos lugares de construcción. 

No segundo caso contempla a construcción de viaductos que permitirán salvar os 

cursos de auga có menor impacto posible. Garantindo a continuidade dos corredores 

naturais que en si constitúen os ríos. 

En resumo, atendendo ós argumentos exposto entendemos, que o impacto ambiental 

da Ronda é o seus enlaces é asumíbel, xa que na fase de deseño do trazado, como 

se expuxo, se tomaron medidas para minorar os impactos. Se ben, resulta necesario 

que en la fase de proxecto constructivo da infraestructura conte cun estudio que 

determine pormenorizadamente os impactos e as medidas correctoras pertinentes. 

Este extremo detallase no capitulo de medidas correctoras da ronda. 

En relación co acceso do tren de alta velocidade debera contar co preceptivo informe 

de Avaliación do Impacto Ambiental (EIA) que o documento adecuado para determinar 

as medidas correctoras. 
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8. MEDIDAS AMBIENTAIS PROTECTORAS E CORRECTORAS 

INTRODUCCIÓN  

Unha vez determinada a magnitude do impacto ambiental é necesario establecer as 

medidas para minimizalo. 

A lexislación de impacto ambiental define as categorías de impacto da seguinte forma: 

• Impacto moderado Aquel cuxa recuperación é inmediata tralo cese da 

actividade e non precisa practicas protectoras ou correctoras  

• Impacto compatible Aquel cuxa recuperación non precisa practicas 

protectora ou correctoras intensivas e no que a consecución das condicións 

ambientais iniciais require certo tempo. 

• Impacto severo Aquel en o que a recuperación das condicións do medio 

esixe a adecuación de medidas protectora ou correctoras, e no que, aínda con 

esas medidas, aquela recuperación precisa un período de tempo dilatado  

• Impacto critico Aquel cuxa magnitude é superior ao limiar aceptable. Con el 

prodúcese unha perdida permanente da calidade das condicións ambientais, 

sen posible recuperación, ata coa adopción de medidas protectoras ou 

correctoras.  

Dado que no capítulo precedente determinouse que os impactos territoriais dos 

ámbitos de actuación eran compatible e nunha porcentaxe menor moderados só seria 

de necesario medidas de corrección “non intensivas” sobre a segunda categoría 

Sen embargo considerando que: 

 

• Primeiro: Que a avaliación que se realiza de impacto territorial, faixe de 

acordo ás determinacións da lei 9/2002 e modificacións derivadas da lei 
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15/2004 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, 

aínda que se tomou a lexislación de impacto ambiental como referente nalgúns 

aspectos non estamos vinculados ás determinacións de devandita lexislación  

• Segundo: Todo proceso de urbanización introduce cambios no medio anque 

só sexa pola mera ocupación de súelo.  

• Terceiro: considerando que o estudo de capacidade de acollida, que é parte 

esencial, na determinación do impacto territorial, fíxose tomando como referente 

variables referidas ao conxunto do territorio municipal e como é natural as 

proxectos de urbanización e xa non digamos os constructivos traballan a niveis 

territoriais mais concretos.  

Xa que logo entendemos, Que no estudo das medidas correctora, na súa 

determinación e aplicación, debe facerse extensivas ao conxunto dos ámbitos de 

actuación e non só aos solos clasificados como de impacto ambiental moderado, se 

ben istas merecen medias correctoras especificas. 

CLASIFICACIÓN DAS MEDIDAS PROTECTORAS E CORRECTORAS: 

As medidas correctoras e protectoras que se presentan neste apartado son de varios 

tipo: segundo o seu ámbito de incidencia. 

• Medidas Xenéricas: Son aquelas deseñadas para a reducción dos impactos 

xerados pola aplicación do ordenamento e normativa de planeamento. Dentro 

destas medidas se destinguen dos tipos:  

11. Medidas de protección vectorial Encamiñadas a protexer os distintos 
vectores media ambientais (Atmosfera, relevo e solos, hidroloxía, 
vexetación fauna paisaxe). 

12. Medias horizontais o traversais que abordan cuestións xerais da 
sostibilidade. 

• Medidas particulares: Medidas de aplicación en determinadas actuacións as 

clasificadas como de impacto moderado o referidas a infraestructuras 

concretas. 
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MEDIDAS CORRECTORAS XENÉRICAS: 

8.1.1. Medidas de protección vectorial 

Neste apartado se determinan a incidencia tipo das acciones propias do proceso 

urbanizador e se determinan un conxunto de medidas protectoras o correctoras 

referidas a cada elemento o vector do medio. 

8.1.1.1. Accións tipo do proceso urbanizador e a seu incidencia no medio 

As actividades potencialmente impactantes ligadas a posta en marcha de novos 

desenvolvemento urbanístico recóllense na seguinte táboa. Tamén elaborándose unha 

relación das accións primarias, susceptibles de producir un impacto sobre o medio. 

Táboa 49: Iimpactos propios da actividade urbanizadora 

 
MEDIO 

FASES 
 

ACCIONES 
PRIMARIAS ATMOSFERA 

RELEVO 
E 
SOLOS 

HIDROLOXÍA VEXETACIÓN FAUNA PAISAXE 

Explanacións 
e movementos 
de terra 

x X X X X X 

Edificios e 
instalacións e 
infraestructuras 

 x X x X X 

obras 
auxiliares x X X X X X 

movemento de 
maquinaria  X 

 X X X  

Fase de construcción 

Residuos X  X X X X 

Trafico X  X X X  

Actividade 
propia da 
urbanización 

X  
 X X X  

Fase de explotación Servicios 
xerales X   X  X 
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8.1.1.1.1. Impactos sobre á atmósfera 

• Fase de urbanización e construcción, con caracter xeral compre considerar 

que: 

13. Os impactos son temporais en tanto se realizan na fase de 
construcción,  

14. Que os impactos derivados dos escapes dos vehículos esta 
regulados por la lexislación e é preceptivo pasar as revisións 
periódicas (inspección técnica de vehículos) que entre outros 
paramentos regula as emisións. 

15. Con respecto a xeración de ruídos nesta fase produciranse ruídos 
de intensidade media, propios de ditas labores urbanizadoras, 
especialmente pola operación de maquinaria que afectará á 
atmosfera, sendo este impacto de caracter puntual.  

Táboa 50: Impactos sobre a atmosfera na fase de construcción 

ACCIONES 
PRIMARIAS ACCIONES SECUNDARIAS TIPO DE 

IMPACTO CARACTERIZACIÓN 

Escavación  

Recheos de terra 

Voaduras e perforacións 
Explanacións e 
movementos de 
terra 

Demolicións de edificios que 
interfiran 

Incremento das 
partículas en 
suspensión. 
 
Xeración de 
ruídos 

Obras auxiliares Iluminación Incremento 
luminosidade 

Negativo, 
directo,simple, 
sinérxico,a corto prazo, 
temporal, reversible, 
recuperable, 
descontinuo, periódico 

Movementos interiores 

Movemento de 
maquinaria 

movementos exteriores 

Emisións dos 
escapes dos 
vehículos. 
 
Xeración de 
ruídos. 

Negativo, 
directo,simple, 
sinérxico,a corto prazo, 
temporal, reversible, 
recuperable, 
descontinuo, periódico 

Destrucción de 
residuos Queimas incontroladas Emisións de 

gases nocivos 

Negativo, 
directo,simple, 
sinérxico,a corto prazo, 
temporal, reversible, 
recuperable, 
descontinuo, periódico 

• Fase de explotación 
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16. As emisións de gases á atmosfera polo sistema de calefacción e 
auga quente (se son de combustión) e circulación de vehículos, son 
en xeral gases de efecto invernadoiro.e están relacionados tamén 
cos procesos de “Smog fotoquímico” 

 

 

Táboa 51 Impactos sobre a atmosfera na fase explotacion 

ACCIONES 
PRIMARIAS 

ACCIONES 
SECUNDARIAS 

TIPO DE 
IMPACTO CARACTERIZACIÓN 

Trafico 
Emisión de ruído 
vibracións e 
contaminantes 

Emisións dos 
escapes dos 
vehículos 
Xeración de 
ruídos rodadura, 
aerodinámicos, e 
funcionamento 
motor. 

Negativo, 
directo,acumulativo, 
sinérxico,a largo 
prazo, persistente, 
irreversible, 
recuperable, 
continuo, periódico 

Emisións de ruído, 
vibracións, e 
contaminantes Actividade 

xeral 
Xeración de residuos 

Emisións de 
gases nocivos 
Xeración de 
ruídos 

Negativo, 
directo,acumulativo, 
sinérxico,a largo 
prazo, persistente, 
irreversible, 
recuperable, 
continuo, periódico 

 

8.1.1.1.2. Impactos sobre o relevo e os solos 

• Fase de urbanización e construcción: 

As labores de movementos de terras e explanacións provocarán un importante  

impacto porque os horizontes do solo serán eliminados ou alterados total ou 

parcialmente, e a topografía alterada. 

Táboa 52: Impacto sobre o relevo e os solos na fase de construción 

ACCIONES 
PRIMARIAS 

ACCIONES 
SECUNDARIAS 

TIPO DE 
IMPACTO CARACTERIZACIÓN 

Rozas e despexe Explanacións e 
movementos de terra 

Escavación  

Perdida de 
solo fértil 
 

Negativo, directo, simple, 
sinérxico, corto prazo, 
permanentes, 
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Recheos de terra 

Voaduras e 
perforacións 
Prestamos e 
vertedoiros 

Cambios na 
topografía 
 
Cambios na 
estructura do 
solo 

irreversible, non 
recuperable, continuo, 
estable 

Construcción de 
edificios 
Construcción das 
infraestructuras 

Obras de drenaxe 

Edificios e 
instalacións 

Construcción de 
firmes 

Diminución da 
permeabilidade 
do térreno 
 
Incremento da 
erosión por 
escorrenta 
superficial 

Negativo, 
directo/indirecto, 
acumulativo, sinérxico, 
corto prazo, 
permanentes, 
irreversible, non 
recuperable, continuo, 
estable 

Camiños de servicios 

Obras auxiliares 

Parques de 
maquinaria e oficinas 

Diminución da 
permeabilidade 
do térreno 
 
Incremento da 
erosión por 
escorrenta 
superficial 

Negativo, 
directo/indirecto, 
acumulativo, sinérxico, 
corto prazo, 
permanentes, 
irreversible, non 
recuperable, continuo, 
estable 

movemento de 
maquinaria 

movementos 
interiores 

Diminución da 
permeabilidade 
do térreno 
 
Incremento da 
erosión por 
escorrenta 
superficial 

Negativo, 
directo/indirecto, 
acumulativo, sinérxico, 
corto prazo, temporal 
reversible, recuperable, 
continuo, estable 

 

• Fase de explotación: 

Durante la fase de explotación no son previsibles ningún impacto reseñable sobre o 

relevo e o solo.Impactos sobre a hidroloxía  

• Fase urbanización e construcción 

 
Táboa 53: Impactos sobre a hidroloxía fase de construcción 

ACCIONES 
PRIMARIAS 

ACCIONES 
SECUNDARIAS 

TIPO DE 
IMPACTO CARACTERIZACIÓN 
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Rozas e despexe 

Escavación  

Recheos de terra 
Explanacións e 
movementos de 
terra 

Prestamos e 
vertedoiros 

Alteración de 
drenaxes 
superficiais 
 
Alteración de 
caudais 
subterráneos 
 
Alteración da 
calidade da 
auga 

Negativo, directo,simple, 
sinérxico,a corto prazo, 
permanente, reversible, 
recuperable, continuo, non 
periódico 

Construcción de 
edificios 
Construcción das 
infraestructuras 

Obras de drenaxe 

Edificios e 
instalacións 

Construcción de 
firmes 

Incremento da 
velocidade de 
escorrenta 
 
Alteración da 
calidade da 
auga 

Negativo, directo,simple, 
sinérxico,a corto prazo, 
permanente, reversible, 
recuperable, continuo, non 
periódico 

Camiños de 
servizos 

Parques de 
maquinaria e 
oficinas 

obras auxiliares 

Cerramentos 

Incremento da 
velocidade de 
escorrenta 
 
Alteración da 
calidade da 
auga 

Negativo, directo,simple, 
sinérxico,a corto prazo, 
permanente, reversible, 
recuperable, continuo, non 
periódico 

movementos 
interiores movemento de 

maquinaria movementos 
exteriores 

Alteración da 
calidade da 
auga 

Negativo, directo,simple, 
sinérxico,a corto prazo, 
permanente, reversible, 
recuperable, continuo, non 
periódico 

• Fase de funcionamento 

Táboa 54: Impactos sobre a hidroloxia na fase de funcionamento 

ACCIONES 
PRIMARIAS 

ACCIONES 
SECUNDARIAS 

TIPO DE 
IMPACTO CARACTERIZACIÓN 

Trafico 
Emisión de ruído 
vibracións e 
contaminantes 

Alteración da 
calidade da 
auga 

Negativo, directo, acumulativo, 
sinérxico, longo prazo, permanente, 
reversible, irrecuperable, continuo, 
regular 

Actividade 
xeral 

Emisións de ruído, 
vibracións, e 
contaminantes 

Alteración da 
calidade da 
auga 

Negativo, directo, acumulativo, 
sinérxico, longo prazo, permanente, 
reversible, irrecuperable, continuo, 
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Xeración de residuos 
regular 

8.1.1.1.3. Impacto sobre a vexetación 

• Fase de urbanización construcción 

Todo proxecto urbanizador implica unha reordenación de usos e polo tanto unha 

afección a cuberta vexetal. 

Táboa 55: Impactos sobre a vexetación na fase de construcción 

ACCIONES 
PRIMARIAS 

ACCIONES 
SECUNDARIAS 

TIPO DE 
IMPACTO CARACTERIZACIÓN 

Rozas e despexe 

Recheos de terra 

Voaduras e 
perforacións 

Explanacións e 
movementos de 
terra 

Prestamos e 
vertedoiros 

Redución da 
cuberta 
vexetal 
 
Diminución da 
actividade 
vexetativa 
 
Alteración de 
habitas 

Negativo, directo, simple, non 
sinérxico, corto prazo, permanente, 
irreversible, recuperable, 
descontinuo, irregular 

Construcción de 
edificios 
Construcción das 
infraestructuras 

Obras de drenaxe 
Edificios e 
instalacións 

Construcción de 
firmes 

Redución da 
cuberta 
vexetal 
 
Diminución da 
actividade 
vexetativa 
 
Alteración de 
habitas 

Negativo, directo, simple, non 
sinérxico, corto prazo, temporal, 
reversible, recuperable, 
descontinuo, irregular 

Camiños de 
servizos 

obras auxiliares 
Parques de 
maquinaria e 
oficinas 

Redución da 
cuberta 
vexetal 
 
Diminución da 
actividade 
vexetativa 
 
Alteración de 
habitas 

Negativo, directo, simple, non 
sinérxico, corto prazo, temporal, 
reversible, recuperable, 
descontinuo, irregular 

Movemento de 
maquinaria 

Movementos 
interiores 

Redución da 
cuberta 

Negativo, directo, simple, non 
sinérxico, corto prazo, temporal, 
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vexetal 
 
Diminución da 
actividade 
vexetativa 
 
Alteración de 
habitas 

reversible, recuperable, 
descontinuo, irregular 

Destrución de 
residuos 

Queimas 
incontroladas 

Redución da 
cuberta 
vexetal 
 
Diminución da 
actividade 
vexetativa 
 
Alteración de 
habitas 

Negativo, directo, simple, non 
sinérxico, corto prazo, temporal, 
reversible, recuperable, 
descontinuo, irregular 

• Fase funcionamento 

Os impactos sobre a vexetación nesta fase derivaranse das posible contaminación 

evacuada polo trafico rodado ou a actividade industrial. 

 

Táboa 56: Impactos sobre a vexetación na fase de funcionamento 

 

ACCIONES 
PRIMARIAS 

ACCIONES 
SECUNDARIAS 

TIPO DE 
IMPACTO CARACTERIZACIÓN 

Tráfico 
Emisión de ruído 
vibracións e 
contaminantes 

Diminución da 
actividade 
vexetativa 

Negativo, indirecto, simple, non 
sinérxico, largo prazo, permanente, 
irreversible, irrecuperable, 
descontinuo, irregular 

Actividade 
industrial 

Emisións de ruído, 
vibracións, e 
contaminantes 

Diminución da 
actividade 
vexetativa 

Negativo, indirecto, simple, non 
sinérxico, largo prazo, permanente, 
irreversible, irrecuperable, 
descontinuo, irregular 
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8.1.1.1.4. Impacto sobre a fauna 

• Fase de urbanización e construcción 

Táboa 57: Impactos sobre a fauna na fase de construcción 

ACCIONES 
PRIMARIAS 

ACCIONES 
SECUNDARIAS 

TIPO DE 
IMPACTO CARACTERIZACIÓN 

Rozas e despexe 
Escavación  

Recheos de terra 
Voaduras e 
perforacións 
Prestamos e 
vertedoiros 

Explanacións e 
movementos de 
terra 

Demolicións de 
edificios que 
interfiran 

Diminución o 
alteración do 
hábitat. 
 
Alteración de 
pautas de 
conduta por 
estres inducido 
 

Negativo, directo,simple, 
sinérxico, corto prazo, 
temporal, reversible, 
recuperable,  
Descontinuo, irregular 

Construción de 
edificios 
Construción das 
infraestruturas 

Obras de drenaxe 
Edificios e 
instalacións 

Construción de 
firmes 

Diminución o 
alteración do 
hábitat. 
 
Alteración de 
pautas de 
conduta por 
estres inducido 
 
 

Negativo, directo,simple, 
sinérxico, corto prazo, 
temporal, reversible, 
recuperable,  
Descontinuo, irregular 

iluminación 

Camiños de 
servizos 

Parques de 
maquinaria e 
oficinas 

obras auxiliares 

cerramentos 

Diminución o 
alteración do 
hábitat. 
 
Alteración de 
pautas de 
conduta por 
estres inducido 
 

Negativo, directo,simple, 
sinérxico, corto prazo, 
temporal, reversible, 
recuperable,  
Descontinuo, irregular 

movementos 
interiores movemento de 

maquinaria movementos 
exteriores 

Diminución o 
alteración do 
hábitat. 
 

Negativo, directo,simple, 
sinérxico, corto prazo, 
temporal, reversible, 
recuperable,  
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Destrucción de 
residuos 

Queimas 
incontroladas 

Alteración de 
pautas de 
conduta por 
estres inducido 
 

Descontinuo, irregular 

 



 PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009
 

 

 
 

Consul tora Galega S.L.                                                                   -  ESAITP -   208 

• Fase funcionamento 

Cómpre introducir un aspecto non considerado de forma expresa na táboa que é cas 

zonas verdes, e outros espazos que finalmente poidan sustentar unha cuberta vexetal 

xeran novos hábitats incluso nalgúns casos mellores que os existentes que poden 

servir de acubillo á fauna. Polo que neste caso estariamos nun caso de impacto 

ambiental positivo. 

Por tanto, o impacto global sobre a fauna, que introduce o planeamento, resulta de 

considerar os impactos negativos en oposición o impacto positivo provocado pola 

creación de novos hábitats xerados na zonas verdes e espazos privados vexetados.  

Táboa 58: Impactos sobre a fauna na fase de funcionamento 

 

ACCIONES 
PRIMARIAS 

ACCIONES 
SECUNDARIAS 

TIPO DE 
IMPACTO CARACTERIZACIÓN 

Emisión de ruído 
vibracións e 
contaminantes 

Trafico 

Trafico rodado 

Diminución o 
alteración do 
hábitat. 
 
Alteración de 
pautas de 
conducta por 
estres inducido 

Negativo, directo, simple, 
sinérxico, longo prazo, 
permanente,irreversible, continuo 
regular 

Emisións de ruído, 
vibracións, e 
contaminantes 

Actividade 
industrial 

Xeración de 
residuos 

Diminución o 
alteración do 
hábitat. 
 
Alteración de 
pautas de 
conduta por 
estres inducido 

Negativo, directo, simple, 
sinérxico, longo prazo, 
permanente,irreversible, continuo 
regular 
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8.1.1.1.5. Impacto sobre a paisaxe 

 

• Fase de urbanización e construcción 

ACCIONES 
PRIMARIAS 

ACCIONES 
SECUNDARIAS 

TIPO DE 
IMPACTO CARACTERIZACIÓN 

Rozas e despexe 
Escavación  
Recheos de terra 
Prestamos e 
vertedoiros 

Explanacións e 
movementos de 
terra 

Demolicións de 
edificios que 
interfiran 

Redución das 
cuncas visuais 
das zonas 
arboradas 

Negativo, directo, acumulativo, 
sinérxico, a corto prazo, 
permanente irreversible, 
irrecuperable, continuo. 

Construción de 
edificios 
Construción das 
infraestruturas 

Obras de drenaxe 

Edificios e 
instalacións 

Construción de 
firmes 

Redución das 
cuncas visuais 
das zonas 
arboradas 

Negativo, directo, acumulativo, 
sinérxico, a corto prazo, 
permanente irreversible, 
irrecuperable, continuo. 

Sinalización 

iluminación 

Camiños de 
servizos 

Parques de 
maquinaria e 
oficinas 

obras auxiliares 

cerramentos 

Redución das 
cuncas visuais 
das zonas 
arboradas 

Negativo, directo, acumulativo, 
sinérxico, a corto prazo, 
permanente irreversible, 
irrecuperable, continuo. 
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• Fase funcionamento No se prevé ningún impacto. 

8.1.1.2. Determinación de las medidas correctoras vectoriais 

8.1.1.2.1. Medidas correctoras sobre  a Atmósfera: 

• Fase de execución: 

17. Minimizaranse as escavacións. 
18. Racionalización do movemento da maquinaria pesada. 
19. Regas periódicas, nas épocas de baixa pluviometría na zona de 

traballo, así como sobre as áreas de amoreamento de materiais. 
20. Cubrir cun toldo impermeable os camións que transporten material e 

lavar as rodas dos camións que salgan dan zonas de obras. 
21. Empregarase maquinaria de construcción adecuada e supervisarase 

o seu correcto mantemento e posta a punto co fin de que cumpra a 
normativa de emisións que resulte de aplicación, debendo dispor de 
documentación acreditativa ó respecto 

22. Prohibición da queima de monte baixo, leña, aceites, plásticos, 
etcétera e calquera tipo de fogueira non autorizada pola Dirección de 
Obra. 

23. As superficies onde se produzan acumulacións de terra, 
recubriranse cun toldo impermeable debidamente suxeito e estarán 
debidamente ancoradas ó solo, para evitar o seu desprendemento. 

24. Estableceranse límites horarios, evitando a realización de obras ou 
movementos de maquinaria fóra do período diúrno. 

25. Como medida preventiva para minimizar o incremento dos niveis 
sonoros producidos pola maquinaria utilizada, levarase a cabo o 
correcto mantemento da mesma que permita o cumprimento da 
lexislación vixente en materia de emisión de ruídos en maquinaria de 
obras públicas. Asemade, procederase á instalación dos dispositivos 
antivibratorios necesarios.  

26. Extremaranse as medidas na cercania de centros hospitalarios 
debendo diseñar un plan de control das emisions acustico 
determinado de ser necesario o tipo y lugar de instalación de las 
pantallas sonoras. 
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• Fase de funcionamento: 

27. Establecemento dun control de emisións que garante o cumprimento 
das normativas de aplicación. 

28. Cumprimento da normativa municipal sobre  instalación de placas 
solares e placas fotovoltaicas. 

29. Para o alumeado público tanto da rede viaria, vías, zonas verdes e 
espazos libres deberan: 

30. Utilizar o tipo de alumeado máis adecuado segundo uso: vial, viario, 
peonís, ornamental.  

31. Utilizar sistemas de acendido como células fotoeléctricas de gran 
calidade o reloxos astronómicos para asegurar que o alumeado non 
permanece prendido durante as horas de luz natural.  

32. Emprego de lámpadas de vapor de sodio o cales que outra que 
minimicen o consumo de enerxía e reduzan a contaminación.  

33. Dispoñer que os peches das luminarias sexan planos e o material 
utilizado teña gran calidade de transmisión e resista os efectos da 
intemperie e o paso do tempo.  

34. Controlar o cumprimento da normativa de ruídos tanto municipal 
como xeral 

35. Regularanse os usos e horarios de actividades de acordo a 
lexislación vixente. Verificaranse nas licencias o cumprimento das 
limitacións das Ordenanzas e normativas. 

8.1.1.2.2. Medidas correctoras sobre Impactos sobre o relevo e os solos 

• Fase de execución: 

36. De forma previa o comezo das obras sinalarase, por medio dun 
balizamento, o ámbito da obra protexendo así os terreos adxacentes 
as obras e os terreos de cesión de zonas verdes.  

37. Minimizacion dos movementos de terras. 
38. Adecuación da urbanización as condición topográficas.  
39. Naturalización dos taludes.  
40. No caso de que se precise material procedente de canteira para o 

desenvolvemento das obras, este deberá proceder de canteiras 
autorizadas. Asemade, no caso de que o formigón ou o aglomerado 
asfáltico proceda dende planta ou plantas externas estas deben 
contar coas súas correspondentes autorizacións. 

41. Evitaranse os riscos de deslizamentos mediante un deseño axeitado 
dos noiros, con pendentes tendidas ou abancalamentos. Outras 
medidas adicionais son a instalación de redes, mallas ou plantacións. 
Esta última medida permite ademais de reducir a velocidade de 
escorrega e a erosión superficial, realizar unha función filtro, 
aumentando a capacidade de infiltración e disminuíndo o fluxo de 
auga. Deberase proceder á captación de augas de escorrega de vías 
e demais zonas pavimentadas. 

42. Retirada, almacenamento e acondicionamento da terra vexetal útil  

• Fase de explotación  
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43. Non se considera a existencia de impactos 

8.1.1.2.3. Medidas correctoras sobre a hidroloxía  

• Fase de urbanización e construcción: 

44. Adecuación das zonas de acumulación de terras. 
45. Previamente á realización de tarefas de mantemento e reparación 

da maquinaria de obra non apta para circular por estrada, deberán 
dispoñerse na zona os medios necesarios para evitar a chegada de 
vertidos accidentais ó solo, facilitando a súa recollida. No caso da 
maquinaria apta para esta circulación, estas tarefas deberán 
realizarse en talleres autorizados. 

46. As instalacións de obra e parques de maquinaria localizaranse 
preferentemente en áreas impermeables e polo tanto non 
vulnerables. 

47. No suposto de realizar almacenamento temporal dos residuos, 
mentres non sexan entregados a un xestor autorizado, localizaranse 
dentro da zona de obras en superficies delimitadas e sinalizadas nas 
que se disporán contedores ou outros medios necesarios para evitar 
posibles afeccións ó solo e como consecuencia ás augas superficiais 
e subterráneas. 

• Fase de explotación 

48. A contemplación da rede separativa de pluviais e fecais é unha 
medida correctora que recollida na normativa do plan 

8.1.1.2.4. medidas correctoras sobre a vexetación 

• Fase de urbanización e construcción: 

49. Balizamento da vexetación non afectada polas obras para evitar a 
súa destrución accidental o innecesaria,  

50. Conservación do manto vexetal para estender nas zonas verdes o 
axardinamentos,mantendo mentres non se use en condicións de 
conservación axeitadas. 

51. Plantacións de vexetación autóctona nos espazos de zonas verdes 
e beirarrúas. 

52. Transplantaranse noutros puntos próximos aqueles exemplares 
arbóreos de interese mellor conservados. 

53. Para a realización de cortas das especies arbóreas debe terse en 
conta o disposto no Regulamento de Montes, tendo que facer a 
correspondente comunicación de corta ou solicitude de autorización, 
segundo o caso. 

54. Os restos vexetais que se produzan, deberán ser xestionados 
axeitadamente, prevalecendo sempre a súa valorización. No caso de 
depositalos no terreo, deberán ser triturados e espallados 
homoxeneamente, para permitir unha rápida incorporación ó solo. 

• Fase funcionamento 
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55. Los expresados no apartado de contaminación atmosférica da que 
derivan os posibles danos sobre a vexetación. 

56. Emprego de métodos de silvicultivo non agresivos para o medio 
57. Racionalización e optimización das técnicas de rego nas zonas 

verdes. 
58. Os restos vexetais que se produzan, deberán ser xestionados 

axeitadamente, prevalecendo sempre a súa valorización. No caso de 
depositalos no terreo, deberán ser triturados e espallados 
homoxeneamente, para permitir unha rápida incorporación ó solo. 

8.1.1.2.5. Medidas correctoras sobre a fauna 

• Fase de urbanización e construcción: 

59. No caso da existencia na zona de nidificación dalgunha especie 
protexida, será necesario informar ó servizo de protección da 
natureza. 

• Fase funcionamento 

60. Procederase a colocación de caixas niño no sistema xeral de zonas 
verdes. 

8.1.1.2.6. Medidas correctoras sobre a paisaxe 

• Fase de urbanización e construción: 

61. As propostas son as mesmas que para o impacto sobre a 
vexetación. 

 

• Fase de explotación 

62. Aproveitar os axardinamentos das zoas verdes para provocar 
apantallamentos vexetais, sobre as cuncas visuais as naves 
industriais. 

63. Adecuación estética do entorno das edificacións.  
64. Plantacións e axardinamentos evitando deixar superficies de solo 

sen vexetación.  
65. Elección nas plantacións arbóreas de especies autóctonas o 

frecuentes na área. 

8.1.1.2.7. medidas correctora sobre os residuos 

• Fase de urbanización e construción: 

 
66. Tódolos residuos xerados xestionaranse conforme a lexislación 

vixente de aplicación, en función da súa natureza, primando a súa 
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reciclaxe ou reutilización fronte ó vertido 
67. Os residuos almacenaranse en contedores ata a súa entrega a 

xestor autorizado, situados na zona de instalacións de obra, 
atendendo ós criterios de almacenamento establecidos na lexislación 
vixente e sinalizando claramente a súa presenza, debéndose 
informar ó persoal da obra sobre a situación destas zonas. 

68. Ó finalizar as obras, e antes do inicio da fase de explotación debese 
retirar e xestionar adecuadamente a totalidade dos residuos de obra. 

• Fase de explotación 

69. Cumprimento da normativa sectorial de aplicación 
70. Para os residuos urbanos o asimilables disporanse o número de 

contedores e papeleiras axeitados para a súa recepción. Previndo a 
instalación dos tipos de contedores necesarios para a recollida 
selectiva de refugallos Estes residuos serán recollidos e 
transportados a vertedoiros controlados e autorizados pola 
Administración competente. 

 
 

8.1.2. Medidas horizontais  

8.1.2.1. CONECTIBILIDADE  

As normas cara a conectibilidade dos espazos perseguen evitar o illamento dos 

espazos naturais e manter a permeabilidade ecolóxica do territorio. 

• Dotar dunha continuidade física, na medida do posible, os espazos libres e 

zonas verdes locais para potenciar a función de corredor biolóxico.  

• Garantir na medida do posible os espazos libres e zonas verdes locais cos 

sistemas xerais de espazos libres e zonas verdes. Así se establezcen as 

conexións que garanten a viabilidade da flora e fauna entre os espazos verdes 

existentes e dos de nova creación tanto xerais como locais e entre todos os 

espazos verdes e os solos rústicos de especial protección.  

• Introducir o concepto de conectibilidade tamén no deseño dos espazos libres 

urbanos e en xeral no tratamento da vexetación urbana, mediante a utilización 

de arborado autoctono e especies vexetais adaptadas ás condicions 

bioclimáticas. 
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• Promover a substitución da vexetación alóctona (pinos e eucaliptos) por 

vexetación autóctona. 

• Fomentar a plantación de vexetación arborada autóctona tanto nos espacios 

verdes como nas plantacións lineais nos espacios peonís ou beirarrúas. 

• Utilizar as franxas fluviais como zonas verdes, establecendo medidas 

preventivas e de mellora destes espazos para conseguir compaxinar a 

protección natural co o uso e disfrute público. 

• Mellorar o tratamento os solos rústicos, para acadar unha maior 

biodiversidade, mediante a mellora da diversidade forestal, a creación de novos 

parques…,  

• Deseñar as novas edificacións das urbanizacións tendo en conta as 

edificacións do entorno do ámbito, procurando agrupar as novas edificacións 

cara os espazos mais edificados.  

8.1.2.2. PROMOVER A MOBILIDADE SOSTIBLE. 

• Fomentar a creación de carrís Bici e aparcadoiros. 

• Conectar as áreas residenciais previstas e as adxacentes sempre que sexa 

posible cos sistemas xerais de zonas verdes mediante sendas peonís e ou 

carrís bici. 

8.1.2.3. Medidas encamiñadas a reducir o consumo enerxético e aumentar a 

Eficiencia enerxética no termo municipal.  

• Enerxía solar: Considérase unha medida correctora de gran calado a 

aprobación por parte do concello e a súa aplicación da ordenaza municipal 

sobre captación e aproveitamento dá enerxía solar para usos térmicos en 

edificios e instalacións non termo municipal de Vigo (expediente 3256/306)  

• Os Edificios terán en conta as condicións bioclimáticas da contorna, de 

maneira que  o deseño dos mesmos favoreza a súa eficiencia enerxética.  
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• Iluminación Natural: no deseño do edificio ou construcción, a iluminación 

diúrna será preferentemente e basicamente natural (solar) en todas as súas 

dependencias, de maneira que a iluminación artificial só sexa considerada como 

unha solución excepcional e de urxencia para as horas diúrnas. 

• Alumado Eléctrico: a instalación de Alumado eléctrico deseñarase utilizando 

lámpadas e luminarias de máxima eficiencia lumínica, minimizando no posible a 

potencia eléctrica instalada para o seu destino. O alumado eléctrico dos novos 

espazos públicos deseñarase con criterios de aforro enerxético e utilizaranse 

medios que garantan unha diminución do consumo medio anual como as 

farolas autoalimentadas con placas fotovoltaicas. Neste sentido recoméndase:  

Implantar farolas de iluminación dos espazos públicos e viarios interiores alimentadas 

por paneis fotovoltaicos instalados sobre as mesmas e/ou dispositivos de iluminación 

de baixo consumo enerxético. Regulación da intensidade lumínica mediante sistemas 

automáticos de control (emprego de iluminación pública só nas franxas horarias con 

maiores requirimentos de iluminación).  

• Propiciarase o uso das enerxías renovables nas edificacións e no alumado 

público, de tal forma que todos os instrumentos de desenvolvemento e 

execución do planeamento conterán un apartado dedicado ao uso de 

devanditas enerxías na edificación e no alumado público.  

8.1.2.4. Medidas encamiñadas a diminuír en xeral a afección sobre o ciclo do auga, 

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

recurso hídricos.  

 

• O planeamiento de desenvolvemento e os proxectos de urbanización ou 

execución de Actuacións deberán incorporar:  

Tanto para os novos chans urbanos como para os urbanizables deberase detallar o 

sistema de abastecemento e saneamento os cales han de ampliarse para a totalidade 

dos terreos a urbanizar, así como a súa conexión ás redes municipais de 

abastecemento e saneamento.  
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O sistema de saneamento deberá contemplar a separación da recolleita das augas 

pluviais das residuais, debendo estas últimas reconducirse á estación depuradora 

prevista. O saneamento realizarase normalmente polo sistema separativo cando se 

verta a colectores de uso público.  

Deberase garantir antes da ocupación dos novos chans ou do funcionamento das 

actividades a desenvolver a execución e bo estado dos distintos sistemas de 

abastecemento e saneamento, así como do resto das infraestructuras de urbanización.  

• O Concellos elaborará unha Ordenanza para o Fomento do Aforro de Auga 

que deberá entrar en vigor antes dun ano tras Aprobarse Definitivamente o 

PGOU.  

Dita Ordenanza establecerá as condicións de aforro de auga nos edificios a respectar 

polos proxectos constructivos e demais instrumentos de desenvolvemento e execución 

do planeamento.  

 

• Ao obxecto de minimizar o gasto de auga, nos puntos de consumo 

deseñaranse mecanismos adecuados para permitir o máximo aforro do fluído, e 

para ese efecto:  

Os grifos dos aparellos sanitarios de consumo individual dispoñerán de aireadores de 

chorro ou similares.  

O mecanismo de accionamiento de a descarga das cisternas dos inodoros dispoñerá 

da posibilidade de deter a descargar vontade do usuario ou de dobre ou triplo sistema 

de descarga.  

Os cabezais de ducha implementarán un sistema de aforro de auga a nivel de 

suministros individuais garantindo un caudal máximo asumible 

Os grifos e os alimentadores dos aparellos sanitarios de uso público dispoñerán de 

temporizadores ou calquera outro mecanismo eficaz para o aforro no consumo de 

auga  
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Se maximizará a superficie de parques e xardíns con mínimas esixencias de auga e, 

caso de que fose necesario, con sistemas de rego de alto rendemento.  

8.1.2.5. Medidas encamiñadas a ordenar a xestión dos residuos sólidos 

• Tanto para os novos chans urbanos como para os urbanizables deberase 

detallar o sistema de recolleita de residuos sólidos, os cales han de ampliarse 

para a totalidade dos terreos a urbanizar, así como a súa inclusión no sistema 

de xestión dos residuos sólidos urbanos.  

• En relación á recolleita de residuos deberase contemplar a implantación da 

recolleita selectiva. 
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MEDIDAS PARTICULARES 

8.1.3. Para SUNC e solos urbanizables con impacto moderado 

Na seguinte táboa recóllese unha avaliación dos factores incidentes e principais e as 

medidas particulares sobre cada ámbito de actuación: 

 
Táboa 59: Fichas ámbitos SUNCcon impacto moderado 

Nom
e Fotografía factores  Medidas correctoras 

A-3-
43 

 

Restric. moi altas na 
zona central 
Pend 
Usos: cultivos 
limitando zona 
industrial núcleo 
poboación 
Outros:Pasa un curso 
de auga cerca dunha 
zona industrial 

• Afastas as edificacións do 
ámbito industrial adxacente 

• Protexer e garantir a 
continuidade espacial do curso 
de auga 

• Protexer a vexetación de ribeira  
• Inventariar e protexer os pes 

arbóreos autóctonos de mellor 
porte, no seu caso replantar 

• Concentra as edificacións na 
proximidade das zonas 
edificadas adxacentes 

• Realizar un estudio acústico co 
fin de determinar o ruído 
ambiental e no seu caso 
determinar as medías de 
apantaxamento acústico 
pertinentes 

•  

A-5-
46 

Restric  
Pend: alta nas partes 
centrais 
Uso urbanización 
agrícola difusa en o 
oeste e cultivos o resto 
Outros: 
 

• Concentra as edificacións na 
proximidade das zonas 
edificadas adxacente 

• Adaptar no posible as 
ordenación e edificacións a 
pendente fortes co obxecto de 
minimizar os movementos de 
terra 

• Garantir a continuidade espacia 
cos espacios non edificados 
adxacentes 
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A-5-
57 

Restric altas parte 
central 
Pend forte pendentes 
extremo sur oeste 
Uso cultivos u 
urbanización agrícola 
difusa. 
Outros: 
 

• Adaptar no posible as 
ordenación e edificacións a 
pendente fortes co obxecto de 
minimizar os movementos de 
terra 

• Concentra as edificacións na 
proximidade das zonas 
edificadas adxacentes 

• Garantir a continuidade espacia 
cos espacios non edificados 
adxacentes 

 

A-6-
10 

Restric Moi altas 
Pend fortes extremo 
norte e centro  
Uso: Eucalipto norte 
urbanización agrícola 
difusa 
Outros:presencia 
vexetación arborada 

• Adaptar no posible as 
ordenación e edificacións a 
pendente fortes co obxecto de 
minimizar os movementos de 
terra 

• Concentra as edificacións na 
proximidade das zonas 
edificadas adxacentes 

• Inventariar e protexer os pes 
arbóreos autóctonos de mellor 
porte, no seu caso replantar 

A-6-
17 

Restric central moi alta 
Pend: 
Uso: cultivos y zona 
oeste eucalipto y 
piñeiro 
Outros 

• Integrar a vexetación arbórea 
existen cos cesións de zonas 
verde e espacios similares no 
entorno 

• Garantir a continuidade espacia 
cos espacios non edificados 
adxacentes 

A-6-
22 

Restric  
Pend:media, 
Uso:Eucalipto piñeiro e 
caducifolias en el norte, 
cultivos sur 
Outros 

• Adaptar no posible as 
ordenación e edificacións a 
pendente fortes co obxecto de 
minimizar os movementos de 
terra 

• inventariar e protexer os pes 
arbóreos autóctonos de mellor 
porte, no seu caso replantar 

• Integrar a vexetación arbórea 
existen cos cesións de zonas 
verde e espacios similares no 
entorno 

• Garantir a continuidade espacia 
cos espacios non edificados 
adxacentes 
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A-6-
29 

Restric: restriccións 
altas sureste 
Pend: pendientes 
media 
Uso: Cultivos 
Outros:, Manchas 
arboradas no centro 

• Adaptar no posible as 
ordenación e edificacións a 
pendente fortes co obxecto de 
minimizar os movementos de 
terra 

• Determina e protexer os pes 
arbóreos autóctonos de mellor 
porte, no seu caso replantar 

• Concentra as edificacións na 
proximidade das zonas 
edificadas adxacentes 

• Garantir a continuidade espacia 
cos espacios non edificados 
adxacentes 

A-7-
19 

Restric:  
Pend: fortes na parte 
central 
Uso: urbanización 
agrícola difusa norte o 
resto cultivos  
Outros: Manchas 
arboradas 

• Adaptar no posible as 
ordenación e edificacións a 
pendente fortes co obxecto de 
minimizar os movementos de 
terra 

• inventariar e protexer os pes 
arbóreos autóctonos de mellor 
porte, no seu caso replantar 

• Concentra as edificacións na 
proximidade das zonas 
edificadas adxacentes 

• Garantir a continuidade espacia 
cos espacios non edificados 
adxacentes 

A-7-
32 

Restric:  
Pend: fortes no 
extremo sur oeste 
Uso: urbanización 
agrícola difusa en el 
norte, piñeiros, 
eucalipto e caducifolia 
no sur 
Outros:  

• Adaptar no posible as 
ordenación e edificacións a 
pendente fortes co obxecto de 
minimizar os movementos de 
terra 

• inventariar e protexer os pes 
arbóreos autóctonos de mellor 
porte, no seu caso replantar 

• Integrar a vexetación arbórea 
existen cos cesións de zonas 
verde e espacios similares no 
entorno 

A-7-
38 

Restric:  
Pend: pendiente media 
Uso: zona de servicios 
(hospital), eucalipto e 
piñeiro 
Outros:próximo o 
hospital. 

• Adaptar no posible as 
ordenación e edificacións a 
pendente fortes co obxecto de 
minimizar os movementos de 
terra 

• Realizar un estudio acústico que 
determine as medidas a tomar 
para minimizar o impacto 
acústico sobre o hospital durante 
a fase de obras 

• Integrar a vexetación arbórea 
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existen cos cesións de zonas 
verde e espacios similares no 
entorno 

• Garantir a continuidade espacia 
cos espacios non edificados 
adxacentes 

A-8-
03 

Restric: altas parcela 
sur y parcela norte 
extremo este 
Pend: 
Uso: cultivos 
Outros: cercania a un 
vial de alta capacidade 

• Concentra as edificacións na 
proximidade das zonas 
edificadas adxacentes 

• Garantir a continuidade espacia 
cos espacios non edificados 
adxacentes 

• Realizar un estudio acústico co 
fin de determinar o ruído 
ambiental e no seu caso 
determinar as medías de 
apantaxamento acústico 
pertinentes 

• Concentra as edificacións cara o 
vial pequenos existente 

A-8-
23 

Restric: altas zona 
norte 
Pend: 
Uso: cultivos rodeado 
por urbanización 
agrícola difusa 
Outros:  

• Concentra as edificacións na 
proximidade das zonas 
edificadas adxacentes 

• Garantir a continuidade espacia 
cos espacios non edificados 
adxacentes 

A-8-
27 

Restric: altas en gran 
parte de la finca 
Pend: 
Uso: cultivos 
Outros: proximidade a 
aeroporto 

• Concentra as edificacións na 
proximidade das zonas 
edificadas adxacentes 

• Garantir a continuidade espacia 
cos espacios non edificados 
adxacentes 

• Concentra as edificacións na 
proximidade das zonas 
edificadas adxacentes 

• Realizar un estudio acústico co 
fin de determinar o ruído 
ambiental e no seu caso 
determinar as medías de 
aislamento acústico pertinentes 
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A-8-
30 

 

Restric:  
Pend: fortes no centro 
Uso: urbanización 
agrícola difuso y 
cultivos 
Outros: proximidade a 
vías de comunicación 

• Adaptar no posible as 
ordenación e edificacións a 
pendente fortes co obxecto de 
minimizar os movementos de 
terra 

• Realizar un estudio acústico co 
fin de determinar o ruído 
ambiental e no seu caso 
determinar as medías de 
apantaxamento acústico 
pertinentes 

• Concentra as edificacións na 
proximidade das zonas 
edificadas adxacentes 

• Garantir a continuidade espacia 
cos espacios non edificados 
adxacentes 

A-8-
38 

Restric: alta na parte 
sur oeste 
Pend: 
Uso: cultivos 
Outros: proximidade al 
aeroporto  

• Adaptar no posible as 
ordenación e edificacións a 
pendente fortes co obxecto de 
minimizar os movementos de 
terra 

• Concentra as edificacións na 
proximidade das zonas 
edificadas adxacentes 

• Garantir a continuidade espacia 
cos espacios non edificados 
adxacentes 

• Integrar a vexetación arbórea 
existen cos cesións de zonas 
verde e espacios similares no 
entorno 

• Realizar un estudio acústico co 
fin de determinar o ruído 
ambiental e no seu caso 
determinar as medías de 
illamento acústico pertinentes 

A-8-
44 

Restric:  
Pend: fortes na zona 
este 
Uso: cultivos y en la 
parte sur eucalipto e 
piñeiro 
Outros:  

• Adaptar no posible as 
ordenación e edificacións a 
pendente fortes co obxecto de 
minimizar os movementos de 
terra 

• Concentra as edificacións na 
proximidade das zonas 
edificadas adxacentes 

• Integrar a vexetación arbórea 
existen cos cesións de zonas 
verde e espacios similares no 
entorno 

• Garantir a continuidade espacia 
cos espacios non edificados 
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adxacentes 

A-2-
06 

Restric: Non ten 
Pend: maioría 
moderadas 10-20 
anque no estremo sur 
pendentes fortes 20 - 
30 
Uso: a maioría forestal 
Outros: 

• Adaptar no posible a ordenación 
e edificacións a pendente fortes 
co obxecto de minimizar os 
movementos de terra 

• Integrar a vexetación arbórea 
existen cos cesións de zonas 
verde e espacios similares no 
entorno 

• Garantir a continuidade espacia 
cos espacios non edificados 
adxacentes 

• inventariar e protexer os pes 
arbóreos autóctonos de mellor 
porte, no seu caso replantar 

A-3-
29 

Restric: Non ten 
Pend: moderadas 10-
20 e pendentes fortes 
20 - 30 
Uso: arborado 
probablemente 
ornamental 
Outros: limita polo este 
con Avda da 
universidade e por el 
oeste con avda de 
castrelo 

• inventariar e protexer os pes 
arbóreos autóctonos o 
ornamentais de mellor porte, no 
seu caso replantar  

• Adaptar no posible a ordenación 
e edificacións a pendente fortes 
co obxecto de minimizar os 
movementos de terra 

• integrar a vexetación arbórea 
existen cos cesións de zonas 
verde e espacios similares no 
entorno 

• Realizar un estudio acústico co 
fin de determinar o ruído 
ambiental e no seu caso 
determinar as medías de 
illamento acústico pertinentes 

A-3 
41 

Restric: Zona de 
protección de ríos no 
extremo sur este 
Pend: dende 
pendentes chas (< 3%) 
pendentes fortes (20 – 
30%), pero a maioria 
pendentes suaves. 
Uso: terrenos de labor 
en diferente estado de 
abandono. 

• Concentra as edificacións na 
proximidade das zonas 
edificadas adxacentes 

• Garantir a continuidade espacia 
das zonas non edificadas cos 
espacios non edificados 
adxacentes e solos rusticos 

• Realizar un estudio acústico co 
fin de determinar o ruído 
ambiental da infraestructursa 
viaria de nova creacion (ronda) 
que discurrira polo medio do 
ambito e no seu caso determinar 
as medías de illamento acústico 
pertinentes  

• Adaptar no posible a ordenación 
e edificacións a pendente fortes 
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co obxecto de minimizar os 
movementos de terra 

A-3-
34 

Restric:  
Pend: dende 
pendentes 
moderadas(10 – 20 % 
a pendentes fortes (20 
– 30%). 
Uso: terrenos de labor 
en diferente estado de 
abandono.e mancahas 
arboradas 

• Realizar un estudio acústico co 
fin de determinar o ruído 
ambiental da infraestructura 
viaria de nova creacion (ronda) 
que discurrira polo extremo sur 
do ambito e no seu caso 
determinar as medías de 
illamento acústico pertinentes  

• Adaptar no posible a ordenación 
e edificacións a pendente fortes 
co obxecto de minimizar os 
movementos de terra 

• Concentra as edificacións na 
proximidade das zonas 
edificadas adxacentes 

•  

A-5-
15 

Restric: 
Pend.: zona de fortes 
pendentes, 
Uso urbanización 
agrícola difusa 
lindando, con eucalipto 
e piñeiro,  
Outros: manchas 
arboradas,Proximidade 
a autopista A 9, 

• Inventariar e protexer os pes 
arbóreos autóctonos de mellor 
porte, no seu caso replanta 

• Concentra as edificacións na 
proximidade das zonas 
edificadas adxacentes 

• Integrar a vexetación arbórea 
existen cos cesións de zonas 
verde e espacios similares no 
entorno 

• Realizar un estudio acústico co 
fin de determinar o ruído 
ambiental e no seu caso 
determinar as medías de 
apantaxamento acústico 
pertinentes 

• Adaptar no posible as 
ordenación e edificacións a 
pendente fortes co obxecto de 
minimizar os movementos de 
terra 
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8.1.4. Para solos urbanizables delimitado con impacto moderado 

Táboa 60: Fichas sectores de solos urbanizables delimitados con impacto moderado 

N
O

M
E

 FOTOGRAFIA MEDIDAS 
CORRECTORAS S

_13_R
 

 
Restric:moi 
baixa e baixa no extremo oeste e 
Pendentes: a metade con pendentes medias e a outra metade 
con pendentes fortes e moi fortes 
Uso: Cultivos anuais  
Outros: 

Garantir a existencia 
de corredores verdes 
coa maior 
continuidade espacial 
posible  
Promover a 
substitución da 
vexetación alóctona 
(pinos e eucaliptos) 
poa vexetación 
autóctona e promover 
a plantación de 
vexetación arborada 
autóctona tanto nos 
espazos verdes como 
en plantacións lineais 
en espazos peonís o 
beirarúas. 
Garantir a 
continuidade dos 
cursos de auga 
presentes no ámbito 
e dotarlles dunha 
franxa de protección; 
conservar e restaurar 
a vexetación de 
ribeira.  
Deseñar una rede de 
camiños peonís e 
carril bici que 
comunique as zonas 
residenciais 
existentes e de nova 
creación cos 
sistemas xerais de 
zonas verdes e o solo 
rústico de protección 
de enclave e de 
protección de augas. 
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S
_21_TR

 

 
 
PEN: variada, un unha parte con pendentes moi altas 
USOS: forestal: eucaliptal piñeiras e caduficiolias e algo de 
cualtivos 
Restr: moi baixas 

Promover a 
existencia de 
corredores verdes 
con continuidade 
espacial que 
comuniquen o 
Sistema Xeral do 
Lagares, límite Norte 
do sector, có bosque 
de Cotogrande. Este 
corredor, na medida 
do posible, deberá 
integrar no seu 
ámbito as zonas 
actualmente 
arboladas. 
Promover a 
substitución da 
vexetación alóctona 
(piñeiros e eucaliptos) 
pola vexetación 
autóctona. 
Conservar a 
integridade dos 
cursos de auga e as 
súas ribeiras 
presentes no ámbito. 
Para elo, é necesario 
establecer unha 
banda de protección 
en ámbalas marxes. 
Preservarase da 
acción edificatoria, 
polo seu valor como 
fitos territoriais e por 
constituír os 
elementos de maior 
intervisibilidade do 
ámbito, as zonas de 
cumes establecendo 
para elo un perímetro 
de protección.  
Apantallar as vistas 
as zonas de uso 
terciario previstas e 
existentes na área 
con cerramentos 
vexetais. 
Cuantificar el nivel de 
ruído que xera 
fundamentalmente as 
estradas AP9 e a N 
120 sobre ó solo 
residencial e hoteleiro 
previsto, e sí é o 
caso, arbitrar as 
medidas de 
apantallamento 
acústico necesarias 
para minimizar o 
ruído. 
Adaptar as novas 
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S
_32_R

 

 
 
PEN: variada, un unha parte con pendentes  altas no sur 
USOS: forestal: eucaliptal piñeiras e caducifolias e algo de 
urbanizacion agricola difusa 
RESTR: moi baixas e baixas e altas no extremo leste. 

Garantir a existencia 
de corredores verdes 
coa maior 
continuidade espacial 
posible que 
comuniquen os solos 
rústicos de protección 
de espacios naturais 
e de augas, coas 
zonas residenciais 
existentes e de nova 
creación. Este 
corredor na medida 
do posible debe 
situarse integrando 
as áreas actualmente 
arboradas. 
Promover a 
substitución da 
vexetación alóctona 
(pinos e eucaliptos) 
poa vexetación 
autóctona e promover 
a plantación de 
vexetación arborada 
autóctona tanto nos 
espazos verdes como 
en plantacións lineais 
en espazos peonís o 
beirarúas. 
Garantir a 
continuidade dos 
cursos de auga 
presentes no ámbito 
e dotarlles dunha 
franxa de protección; 
conservar e restaurar 
a vexetación de 
ribeira.  
Deseñar una rede de 
camiños peonís e 
carril bici que 
comunique as zonas 
residenciais 
existentes e de nova 
creación cos 
sistemas xerais de 
zonas verdes e o solo 
rústico de protección 
de enclave e de 
protección de augas. 
Adaptar as novas 
vías de comunicación 
á topografía do 
territorio  
As novas vías, cando 
atravesen os solos 
rústicos de protección 
de auga, deberán 
facelo de forma 
perpendicular ao 
canle para afectar a 
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S
_37_I 

 
 
PEN: Chas  
USOS:  urbanizacion agricola difusa 
RESTR: moi  altas na metade oeste . 

Utilizar a cesión de 
zonas verdes locais 
para crear un 
apantallamento 
vexetal ás naves 
industriais, así como 
dar prioridade á 
conservación da 
superficie arbolada.  
Situar as edificacións 
seguindo criterios 
para minimizar a súa  
intervisibilidade. 
Retirada do manto 
vexetal e garantir a 
súa conservación 
para o seu posterior 
uso nas superficies 
que permanezan sen 
urbanizar. 
Garantir a maior 
continuidade posible 
no interior do sector a 
traveso de espazos 
verdes cos solos 
rústicos de protección 
lindantes coa área, 
en especial có a 
xunqueira do lagares 
Cumprir de forma 
expresa a normativa 
sectorial de 
aplicación ás 
actividades industriais 
que desenvolvan, así 
como á normativa do 
PXOM. 
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S
38_R

r 
 

 
 
 
PEN: de 0 -10 % no “O” do ambito, pero na parte E.pendentes 
de  10 a 30 %. 
USOS:  Cultivoa anuais en maioria viñedo e pequenas zonas 
con urbanizacion agricola difusa 
RESTR: moi  altas e altas na zona sur no restos de baixas a 
moi baixas. 
 
 
 

Garantir a existencia 
de corredores verdes 
coa maior 
continuidade espacial 
posible que 
comuniquen os solos 
rústicos de protección 
agrarío paisaxistico  
lindantes polo sur, 
coas zonas 
residenciais 
existentes e de nova 
creación. Este 
corredor na medida 
do posible debe 
situarse integrando 
as áreas actualmente 
arboradas. 
Promover a 
substitución da 
vexetación alóctona  
poa vexetación 
autóctona e promover 
a plantación de 
vexetación arborada 
autóctona tanto nos 
espazos verdes como 
en plantacións lineais 
en espazos peonís o 
beirarúas. 
Deseñar una rede de 
camiños peonís e 
carril bici que 
comunique as zonas 
residenciais 
existentes e de nova 
creación cos 
sistemas locales de 
zonas verdes e o solo 
rústico de protección 
agrarío paisaxistico  
Evitar a edificación 
nos cumes do relevo 
secundario zona NO 
actualmente presenta 
unaha pequena zona 
arborada) por tratarse 
dos sitios de maior 
intervisibilidade e por 
tanto de maior 
impacto paisaxístico. 
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S
_42_R

 

Garantir a existencia 
de corredores verdes 
coa maior 
continuidade 
espacial, que 
comuniquen Os 
Sistemas Xerasi de 
Zonas Verdes, cos 
Solos Rústicos de 
protección forestal de 
Coruxo. Este corredor 
na medida do posible 
debe situarse 
integrando as zonas 
actualmente 
arboladas. 
Promover a 
substitución da 
vexetación alóctona 
(piñeiros e eucaliptos) 
pola vexetación 
autóctona no ámbito 
de actuación. 
Garantir a 
continuidade dos 
cursos de auga 
presentes no ámbito 
e dotarlles dunha 
franxa de protección, 
conservar e restaurar 
a vexetación de 
ribera  
Deseñar unha rede 
de caminos peonis e 
carris bici que 
comuniquen as zonas 
residenciais 
existentes e de nova 
creación con los 
sistemas xerais de 
zonas verdes, el solo 
rústico de protección 
forestal e as ribeiras 
dos cursos de auga. 
Adaptar na medida 
do posible as novas 
vías de comunicación 
á topografía do 
territorio.  
Concentrar as novas 
edificacións arredor 
dos núcleos 
existentes, o en todo 
caso, evitar a 
diseminación das 
vivendas polo 
territorio. 
No mapa de 
restriccións á 
construción, 
determinanse áreas 
dentro do sector con 
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S
_44_I 

 
 
PEN: medias e altas 
USOS: forestal con piñeiros e eucaliptos e caducifolias ademais 
de  cultivos 
RESTR: moi baixas e baixas 

Garantir a maior 
continuidade posible 
no interior do sector a 
traveso de espazos 
verdes cós solos 
rústicos de protección 
lindantes coa área, 
en especial, ao 
Sistema Xeral de 
Zonas Verdes situado 
ao Noroeste da área. 
Preservar as zonas 
de cume do relevo 
secundario do área 
en especial no 
Nordeste do territorio. 
Conectar as 
pequenas áreas 
residenciais previstas 
e as adxacentes cós 
sistemas xerais de 
zonas verdes por 
medio de vías peonís 
e carriles bici. 
Promover a 
substitución da 
vexetación alóctona 
(piñeiros e eucaliptos) 
pola vexetación 
autóctona e 
implementar a 
plantación de 
vexetación arborada 
autóctona tanto nos 
espazos verdes como 
en plantacións lineais 
en espazos peonís o 
beirarrúas. 
Arbitrar as medidas 
técnicas oportunas 
que garanten que no 
cheguen sedimentos 
ós canles fluviais 
durante o proceso 
urbanizador e 
construtivo. 
Retirar o manto 
vexetal e garantir a 
súa conservación 
para o seu posterior 
uso nas superficies 
que permanezan sen 
urbanizar. 
Manter a integridade 
da rede fluvial 
secundaria, 
garantindo así o 
menor impacto sobre 
os cursos de auga. 
Arbitrar as medidas 
de apantallamento de 
vistas desde as áreas 



 PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009
 

 

 
 

Consul tora Galega S.L.                                                                   -  ESAITP -   233 

S
_53_R

 

Garantir a existencia 
de corredores verdes 
coa maior 
continuidade 
espacial, que 
comuniquen Os 
Sistemas Xerasi de 
Zonas Verdes, cos 
Solos Rústicos de 
protección forestal de 
Coruxo. Este corredor 
na medida do posible 
debe situarse 
integrando as zonas 
actualmente 
arboladas. 
Promover a 
substitución da 
vexetación alóctona 
(piñeiros e eucaliptos) 
pola vexetación 
autóctona no ámbito 
de actuación. 
Garantir a 
continuidade dos 
cursos de auga 
presentes no ámbito 
e dotarlles dunha 
franxa de protección, 
conservar e restaurar 
a vexetación de 
ribera  
Deseñar unha rede 
de caminos peonis e 
carris bici que 
comuniquen as zonas 
residenciais 
existentes e de nova 
creación con los 
sistemas xerais de 
zonas verdes, el solo 
rústico de protección 
forestal e as ribeiras 
dos cursos de auga. 
Adaptar na medida 
do posible as novas 
vías de comunicación 
á topografía do 
territorio.  
Concentrar as novas 
edificacións arredor 
dos núcleos 
existentes, o en todo 
caso, evitar a 
diseminación das 
vivendas polo 
territorio. 
No mapa de 
restriccións á 
construción, 
determinanse áreas 
dentro do sector con 
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S
_56_R

 

 
 
PEN: baixas e medias 
USOS: cultivos e forestal  
RESTR: moi alta na parte media 

Garantir a existencia 
de corredores verdes 
coa maior 
continuidade espacial 
posible que 
comuniquen os solos 
rústicos de protección 
de enclaves e de 
augas, coas zonas 
residenciais 
existentes e de nova 
creación. Este 
corredor na medida 
do posible debe 
situarse integrando 
as áreas actualmente 
arboradas. 
Promover a 
substitución da 
vexetación alóctona 
(pinos e eucaliptos) 
poa vexetación 
autóctona e promover 
a plantación de 
vexetación arborada 
autóctona tanto nos 
espazos verdes como 
en plantacións lineais 
en espazos peonís o 
beirarúas. 
Garantir a 
continuidade dos 
cursos de auga 
presentes no ámbito 
e dotarlles dunha 
franxa de protección; 
conservar e restaurar 
a vexetación de 
ribeira.  
Deseñar una rede de 
camiños peonís e 
carril bici que 
comunique as zonas 
residenciais 
existentes e de nova 
creación cos 
sistemas xerais de 
zonas verdes e o solo 
rústico de protección 
de enclave e de 
protección de augas. 
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PEN: altas na zona do medio 
USOS: cultivos  
RESTR: moi alta na parte rio 

Garantir a existencia 
de corredores verdes 
coa maior 
continuidade espacial 
posible que 
comuniquen os solos 
rústicos de protección 
de enclaves e de 
augas, coas zonas 
residenciais 
existentes e de nova 
creación. Este 
corredor na medida 
do posible debe 
situarse integrando 
as áreas actualmente 
arboradas. 
Promover a 
substitución da 
vexetación alóctona 
(pinos e eucaliptos) 
poa vexetación 
autóctona e promover 
a plantación de 
vexetación arborada 
autóctona tanto nos 
espazos verdes como 
en plantacións lineais 
en espazos peonís o 
beirarúas. 
Garantir a 
continuidade dos 
cursos de auga 
presentes no ámbito 
e dotarlles dunha 
franxa de protección; 
conservar e restaurar 
a vexetación de 
ribeira.  
Deseñar una rede de 
camiños peonís e 
carril bici que 
comunique as zonas 
residenciais 
existentes e de nova 
creación cos 
sistemas xerais de 
zonas verdes e o solo 
rústico de protección 
de enclave e de 
protección de augas. 
Proteccion do ruidos  
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PEN: baixas e medias 
USOS: cultivos, forestal  
RESTR: moi alta na parte rio 

Preservar no posible 
as zonas de cima do 
relevo secundario do 
sector, en especial no 
límite Leste, e 
conservar a superficie 
arborada. Esta 
medida, ademais, 
garante ó 
apantallamento das 
vistas sobre a zona 
industrial adxacente e 
sobre o segundo 
cinto. 
Promover a 
substitución da 
vexetación alóctona 
(piñeiros e eucaliptos) 
pola vexetación 
autóctona. 
Conectar as áreas de 
zonas dotacionais 
coas zonas de 
protección de ribeira 
e as zonas 
arboradas, por medio 
de vías peonís e 
seprocede carrís bici. 
Arbitrar as medidas 
técnicas oportunas 
que garanten que no 
cheguen sedimentos 
aos canles fluviais, 
durante o proceso 
urbanizador e 
construtivo. 
Retirada do manto 
vexetal e garantir a 
súa conservación 
para o seu posterior 
uso nas superficies 
que permanezan sen 
urbanizar. 
Manter a integridade 
da rede fluvial 
garantindo así o 
menor impacto sobre 
os cursos de auga. 
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PEN: moi baixas e baixas 
USOS: cultivos, e edificacions 
RESTR: moi alta na parte próxima ó río 

Garantir a existencia 
de corredores verdes 
coa maior 
continuidade espacial 
posible que 
comuniquen os solos 
rústicos de protección 
de enclaves e de 
augas, coas zonas 
residenciais 
existentes e de nova 
creación. Este 
corredor na medida 
do posible debe 
situarse integrando 
as áreas actualmente 
arboradas. 
Promover a 
substitución da 
vexetación alóctona 
(pinos e eucaliptos) 
poa vexetación 
autóctona e promover 
a plantación de 
vexetación arborada 
autóctona tanto nos 
espazos verdes como 
en plantacións lineais 
en espazos peonís o 
beirarúas. 
Arbitrar as medidas 
técnicas oportunas 
que garanten que no 
cheguen sedimentos 
ós canles fluviais 
durante o proceso 
urbanizador e 
construtivo. 
Realizar un estudio 
xeotecnico 
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PEN: moi baixas e baixas e altas no extremo norleste 
USOS: forestal e algo de cultivo 
RESTR: moi alta na parte próxima ó río 

Garantir a existencia 
de corredores verdes 
coa maior 
continuidade espacial 
posible que 
comuniquen os solos 
rústicos de protección 
de enclaves e de 
augas, coas zonas 
residenciais 
existentes e de nova 
creación. Este 
corredor na medida 
do posible debe 
situarse integrando 
as áreas actualmente 
arboradas. 
Promover a 
substitución da 
vexetación alóctona 
(pinos e eucaliptos) 
poa vexetación 
autóctona e promover 
a plantación de 
vexetación arborada 
autóctona tanto nos 
espazos verdes como 
en plantacións lineais 
en espazos peonís o 
beirarúas. 
Garantir a 
continuidade dos 
cursos de auga 
presentes no ámbito 
e dotarlles dunha 
franxa de protección; 
conservar e restaurar 
a vexetación de 
ribeira.  
Deseñar una rede de 
camiños peonís e 
carril bici que 
comunique as zonas 
residenciais 
existentes e de nova 
creación cos 
sistemas xerais de 
zonas verdes e o solo 
rústico de protección 
de enclave e de 
protección de augas. 
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PEN: moi baixas USOS: fcultivos e edificacions 
RESTR: moi baixas 

Realizar un estudio 
acustico co fin de 
determinar as 
medidas de 
apantaxamento 
acústico  
Promover a 
substitución da 
vexetación alóctona 
(piñeiros e eucaliptos) 
pola vexetación 
autóctona no ámbito 
de actuación. 
Arbitrar as medidas 
técnicas oportunas 
para evitar a chegada 
de sedimentos o 
encoro durante a 
execución das obras. 
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PEN: moi baixas e medias   

Neste proxecto por 
necesidades das 
actividades e 
infraestructuras que 
acolle e necesario 
ocupar o espacio polo 
que discurre o Río 
Barxa. Esto 
indudablemente 
provoca un 
importante impacto 
ambiental, que é 
necesario minimizar 
na medida do posible. 
Neste senxo é 
necesario se recollen 
as seguintes 
medidas: 
Rectificar e canalizar 
o cauce co fin de 
trasladarlo as 
inmediación da via de 
subida a universidade 
integrandolo no 
previsto paseo linial e 
evitando asi o seo 
soterramento. 
Realizar unha 
canalizacion con 
materiales que 
permitan a 
implantacion de 
vexetación nas 
riberas do canle. 
Crear unha franxa 
entorno os tres 
metros, en ambos 
marxenes do canle, 
onde plantar 
preferentemente de 
forma non linial 
especies arboreas 
tipicas das riberas 
como os bidueiros, 
ameneiros, avellanos. 
Etc. 
Realizar un camiño 
peatonal por fora da 
franxa de plantación 
Extender esta 
tipoloxia as zonas 
canalizadas nos 
ambitos colindantes  
Promover a 
substitución da 
vexetación alóctona 
(piñeiros e eucaliptos) 
pola vexetación 
autóctona no ámbito 
de actuación. 
Adaptar as novas 
vías de comunicación 



 PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009
 

 

 
 

Consul tora Galega S.L.                                                                   -  ESAITP -   241 

S
_68_R

 

 
 
PEN: medias  
USOS: cultivos e edificacions  
RESTR: baixas 

Garantir a existencia 
de corredores verdes 
coa maior 
continuidade espacial 
posible que 
comuniquen os solos 
rústicos de protección 
de enclaves e de 
augas, coas zonas 
residenciais 
existentes e de nova 
creación. Este 
corredor na medida 
do posible debe 
situarse integrando 
as áreas actualmente 
arboradas. 
Promover a 
substitución da 
vexetación alóctona 
(pinos e eucaliptos) 
poa vexetación 
autóctona e promover 
a plantación de 
vexetación arborada 
autóctona tanto nos 
espazos verdes como 
en plantacións lineais 
en espazos peonís o 
beirarúas. 
Garantir a 
continuidade dos 
cursos de auga 
presentes no ámbito 
e dotarlles dunha 
franxa de protección; 
conservar e restaurar 
a vexetación de 
ribeira.  
Deseñar una rede de 
camiños peonís e 
carril bici que 
comunique as zonas 
residenciais 
existentes e de nova 
creación cos 
sistemas xerais de 
zonas verdes e o solo 
rústico de protección 
de enclave e de 
protección de augas. 
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PEN: medias 
 USOS: cultivos  
RESTR: baixas e moi altas 

Garantir a existencia 
de corredores verdes 
coa maior 
continuidade espacial 
posible que 
comuniquen os solos 
rústicos de protección 
de enclaves e de 
augas, coas zonas 
residenciais 
existentes e de nova 
creación. Este 
corredor na medida 
do posible debe 
situarse integrando 
as áreas actualmente 
arboradas. 
Promover a 
substitución da 
vexetación alóctona 
(pinos e eucaliptos) 
poa vexetación 
autóctona e promover 
a plantación de 
vexetación arborada 
autóctona tanto nos 
espazos verdes como 
en plantacións lineais 
en espazos peonís o 
beirarúas. 
Garantir a 
continuidade dos 
cursos de auga 
presentes no ámbito 
e dotarlles dunha 
franxa de protección; 
conservar e restaurar 
a vexetación de 
ribeira.  
Deseñar una rede de 
camiños peonís e 
carril bici que 
comunique as zonas 
residenciais 
existentes e de nova 
creación cos 
sistemas xerais de 
zonas verdes e o solo 
rústico de protección 
de enclave e de 
protección de augas. 
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Restric altas parte central 
Pend 
Uso: cultivos, lindando cun núcleo norte 
Outros presencia dun curso de auga 
no centro. 

Garantir a maior 
continuidade espacial 
do curso de auga 
atraveso da cesión da 
cesión de espacios 
verdes 
Protexer a vexetación 
de ribeira 
Garantir a 
continuidade espacia 
cos espacios non 
edificados 
adxacentes 
Concentra as 
edificacións na 
proximidade das 
zonas edificadas 
adxacentes 
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Restriccións:Sen restriccións 
Pendente localmente do 30-50 %, maioritarias do 3 – 20 % 
Usos labor lindando con núcleos no extremo no S-E e S-O 
Outros esta previsto que descorra a Ronda enlazando balaidos 
universidade e balaidos portanes 

Evitar as edificación 
nas zonas de maior 
pendente 
Garantizar as medias 
necesarias para 
apantallar 
acusticamente as 
edificacións do ruido 
procedente da futura 
Ronda. 
Concentra as 
edificacións na 
proximidade das 
zonas edificadas 
adxacentes 
Deseñar una rede de 
camiños peonís e 
carril bici que 
comunique as zonas 
residenciais 
existentes e de nova 
creación cos 
sistemas xerais de 
zonas verdes e o solo 
rústico de protección 
de enclave e de 
protección de augas. 
Garantir a existencia 
de corredores verdes 
coa maior 
continuidade espacial 
posible que 
comuniquen os solos 
rústicos de protección 
adxacentes coas 
zonas residenciais 
existentes e de nova 
creación. Este 
corredor na medida 
do posible debe 
situarse integrando 
as áreas actualmente 
arboradas. 
 

8.1.5. Para solos urbanizables non delimitado con impacto moderado 

Táboa 61: Fichas sectores de solos urbanizables non delimitados con impacto moderado 

 
NOME FOTOGRAFÍA MEDIDAS 

CORRECTORAS 
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Restriccións:Con restriccións por estar atravesado por un río 
Pendentes: Puntualmente fortes 20 -30 %, pendentes media de suaves a 
moderadas (3 – 20%)  
Usos: Labor lindando con núcleos polo N-O 
Outros: Linda ou esta atravesado por viais de media e alta capacidade (enlace 
AP-9, Avda. do aeroporto, Avda. do tranvía)  
o novo PXOM prevé no sector un enlace entre estas dos avenidas. 

Evitar as edificacións 
nas zonas de maior 
pendente. 
Garantir as medidas 
necesarias para 
apantallar 
acústicamente as 
edificacións e sitios 
estanciais do ruído 
procedente das 
estradas de alta e 
media capacidade. 
Concentrar as 
edificacións na 
proximidade das 
zonas edificadas 
adxacentes. 
Garantir a existencia 
de corredores verdes 
coa maior 
continuidade espacial 
posible que 
comuniquen có SXZV 
do Lagares e os solos 
rústicos de protección 
adxacentes coas 
zonas residenciais 
existentes e de nova 
creación. Este 
corredor na medida do 
posible debe situarse 
integrando as áreas 
actualmente 
arboradas. 
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Restriccións:Con restriccións por limitar polo norte con 

un río 

Pendente: pendentes moi fortes (30 - 50%), nunha zona importante do centro 
do sector pendentes o resto con pendentes suaves a moderadas (3 – 20). 
Usos: labor e forestal lindando con núcleos polo S 
Restriccións á construcción: presenta importantes restriccións a 
construccións na parte central. 
 

Adaptar no posible a 
ordenación 
urbanística e 
edificacións a 
clinometria do 
territorio evitando no 
posible as 
construccións nas 
zonas de pendente 
fortes co obxecto de 
minimizar os 
movementos de terra 
Evitar as edificación 
nas zonas de maior 
pendente e próximas 
ó río. 
Concentrar as 
edificacións na 
proximidade das 
zonas edificadas 
adxacentes zona leste 
do sector. 
Integrar a vexetación 
arbórea existente 
coas cesións de 
zonas verde e 
espacios similares no 
entorno e promover a 
súa substitución por 
vexetación autóctona. 
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Pendente: pendentes de Suaves a moderadas (3 – 20 %)na mitade O e forte 
con zonas de moi forte (20 - 50) na zona este. 
Usos:Cultivos anuais na mair parte do terreo cun una zona piñeiros eucalipto e 
autoctonas na zona E 
Restriccións a construcción: e un solo sen restriccions a construcción  
 

 

Evitar as edificacións 
nas zonas de maior 
pendente. 
Concentrar as 
edificacións na 
proximidade das 
zonas edificadas 
adxacentes.SUC 
afastandose das 
zonas lindantes de 
rustico proteccion 
forestal 
Garantir a existencia 
de corredores verdes 
coa maior 
continuidade espacial 
posible que 
comuniquen có RPF 
coas zonas 
residenciais existentes 
e de nova creación.  
Procurrar conectar o 
sector polo norte 
atravrs do SUC con 
rPAP e RPAC  
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Restriccións:Sen restriccións  
Pendente: Maioritariamente pendentes suaves a moderadas (3 – 20%). 
Localmente no extremo S-O pendentes fortes (20-30%). 
Usos: labor lindando con núcleos  
Restriccións á construcción: presenta importantes restriccións á 
construccions na parte central. 

 

 

Adaptar no posible a 
ordenación 
urbanística e 
edificacións a 
clinometria do 
territorio evitando no 
posible as 
construcción nas 
zonas de pendente 
fortes co obxecto de 
minimizar os 
movementos de terra 
Concentra as 
edificacións na 
proximidade das 
zonas edificadas 
adxacentes. 
integrar a vexetación 
arbórea existen cos 
cesións de zonas 
verde e espacios 
similares no entorno e 
promover a súa 
substitución por 
vexetación autóctona 
Garantir a existencia 
de corredores verdes 
coa maior 
continuidade espacial 
posible que 
comuniquen co os 
solos rústicos de 
protección forestal 
adxacentes coas 
zonas residenciais 
existentes e de nova 
creación. Este 
corredor na medida do 
posible debe situarse 
integrando as áreas 
actualmente 
arboradas. 
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Restriccións:Sen restriccións  
Pendente: Maioritariamente pendentes moderadas (10 – 20%). Localmente no 
limite E pendentes fortes (20 - 30%). 
Usos: labor lindando con forestal  

 

Adaptar no posible a 
ordenación 
urbanística e 
edificacións a 
clinometria do 
territorio evitando no 
posible as 
construcción nas 
zonas de pendente 
fortes co obxecto de 
minimizar os 
movementos de terra 
Garantir a existencia 
de corredores verdes 
coa maior 
continuidade espacial 
posible que 
comuniquen co os 
solos rústicos de 
protección forestal 
adxacentes coas 
zonas residenciais 
existentes e de nova 
creación.  
Afastar as 
construccións das 
zonas arboradas 
•  
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Restriccións:Sen restriccións  
Pendente: A metade norte con pendente fortes(20 – 30%) e a metade sur con 
pendentes de suaves a moderadas (3-20%) 
Usos: cultivos maioritariamente abandonados e mato con posible arbores 
dispersas lindando con vivendas illadas e naves industriais 

Adaptar no posible a 
ordenación 
urbanística e 
edificacións a 
clinométrica do 
territorio evitando no 
posible as 
construcción nas 
zonas de pendente 
fortes (zona N. do 
sector) co obxecto de 
minimizar os 
movementos de terra 
Caso de existir 
vexetación arbórea de 
interese inventariarla 
e protexer os pes 
arbóreos autóctonos 
de mellor porte, no 
seu caso replantar 
Integrar a vexetación 
arbórea existen cos 
cesións de zonas 
verde e espacios 
similares no entorno 
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Restric: Altas 
Pend: Fortes extremos sur diminuíndo gradualmente, 
Uso urbanización agrícola difusa e cultivos 

Outros Proximidade via importante, 

• Adaptar no 
posible as 
ordenación e 
edificacións a 
pendente fortes co 
obxecto de 
minimizar os 
movementos de 
terra 

• Determina e 
protexer os pes 
arbóreos 
autóctonos de 
mellor porte, no 
seu caso replantar 

• integrar a 
vexetación 
arbórea existen 
cos cesións de 
zonas verde e 
espacios similares 
no entorno 

• Concentra as 
edificacións na 
proximidade das 
zonas edificadas 
adxacentes 

 

8.1.6. Medidas correctoras da Ronda de Vigo 

Os proxecto constructivo que desenvolvan esta infraestructura deberan de conter 

estudo que determine pormenorizadamente os impactos ambientais que xeren así 

como as medidas protectoras e correctoras a aplicar durante as fases de obra e de 

explotación. Ademais debera incluírse un detallado Plan de Vixilancia Ambiental. 

8.1.6.1. Estudio de impacto ambiental 

Este estudio debera desenvolver polo menos os seguintes aspectos:  

• Determine os impactos ambientais mais relevantes (tanto na fase de 

construcción como na de explotación)  
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• Determinar as medidas protectoras e correctoras especificando 

expresamente as seguintes: 

71. Medidas de Protección da Calidade do Aire.  
72. Protección contra a contaminación lumínica  
73. Medidas de Protección da Xeomorfoloxía  
74. Medidas de Protección do solo 
75. Medidas de Protección da Hidroloxía Superficial e Subterránea  
76. Medidas de Protección da Flora 
77. Medidas de Protección sobre o medio Socioeconomía 
78. Medidas para a Integración Paisaxística 
79. Expresando de forma detalladas as medidas en relacionadas con as 

actuacións de tratamento de Taludes Medidas minimizadoras sobre 
os Movemento de terras 

80. Especificacións detalladas para os tratamentos de revexetación e 
integracion paisaxística  

81. Medidas concretas para a recuperación de vertedoiros e zonas de 
préstamos. 

 
 

8.1.6.2. Plan de Vixilancia Ambiental 

De acordo coa lexislación ambiental Galega (Decreto 442/1990, de 13 de setembro de 

1990, de avaliación do impacto ambiental) o programa de vixilancia ambiental é o 

sistema que garante o cumprimento das indicacións e medidas protectoras e 

correctoras establecidas no estudio de impacto ambiental. 

Os obxectivos deste plan deberan ser: 

• Velar para que a actividade realícese segundo o proxecto constructivo e as 

condicións recollidas no Estudio de Impacto Ambiental.  

• Determinar a eficacia das medidas de protección ambiental.  

• Verificar a exactitude e corrección do Estudio de Impacto Ambiental. 
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9. ESTUDIO DA PAISAXE 

INTRODUCCIÓN 

O Consello de Europa, organismo internacional composto por 44 países que reúnen a 

case 800 millóns de habitantes, elaborou un acordo entre Estados que plantea 

abertamente o dereito ó paisaxe. Esta nova esixencia afonda unha das ideas máis 

rapidamente difundidas durante as tres últimas décadas do século XX, a aspiración a 

vivir nun medio digno e saudable. A  Convención Europea da Paisaxe, (Florencia 

2000), define a paisaxe como calquera parte do territorio tal como é percibida polas 

poboacións  cuxo carácter resulta da acción dos factores naturais e/ou humanos e das 

súas interrelacións. 

A paisaxe é a súa vez un recurso económico que pode contribuír ó desenvolvemento e 

á creación de emprego. 

A Convención é tamén un compromiso para conciliar os aspectos naturais e culturais 

presentes en tódolos territorios e expresadas por tódalas paisaxes, así como un medio 

útil para afondar na democracia, ó poñer a responsabilidade do mantemento e mellora 

das paisaxes en mans das autoridades locais e autonómicas (principalmente) e 

podendo facer responsable a cada poboación de definir os seus obxectivos de 

calidade paisaxística. 

Unha paisaxe defínese como unha entidade espacial integrada polo medio xeolóxico, 

biolóxico e antrópico que percibimos e na cal vivimos (Naveh e Lieberman, 1994). 

E como consecuencia da variabilidade e fundamentalmente na utilización do territorio 

aparece a diversidade paisaxística cunhas paisaxes culturais, na súa inmensa 

maioría resultado da utilización agraria do territorio. Sendo estas paisaxes culturais as 

que predominan fronte as paisaxes naturais sendo esta unha das claves da nosa 

identidade. 
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9.1.1. A CARACTERIZACIÓN da estructura territorial 

A cultura territorial é o máis elemental e máis complexo e elaborado patrimonio dunha 

sociedade. A súa elementariedade estriba en constituír o conxunto de respostas 

primarias de calquera comunidade humana ás limitacións dificultades e recursos que 

atopa no propio espazo vital. A súa complexidade e a súa elaboración emanan da 

acumulación de experiencias fallidas e exitosas que foron conducindo aos produtos 

mais elaborados de dita cultura territorial: as paisaxes.  

A paisaxe está formado por un conxunto de elementos obxectivos contemplados por 

distintas subxectividades, que o converte en pegada cultural que se presenta 

obxectivamente en cada territorio e subxectivamente en cada percepción. 

O recoñecemento da estrutura territorial require do tratamento conxunto da 

configuración do relevo, a caracterización da paisaxe mediante unidades homoxéneas, 

pechaduras visuais (fondos escénicos, siluetas), os elementos topográficos que actúan 

como fitos visuais singulares, miradoiros e vistas panorámicas recoñecidas, a 

visibilidade ou o fondo escénico. 



 PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009
 

 

 
 

Consul tora Galega S.L.                                                                   -  ESAITP -   255 

UNIDADES PAISAXÍSTICAS  

Para a análise e o tratamento paisaxístico sistemático do concello de Vigo, 

primeiramente se leva a cabo a identificación unha serie de patróns e ou pautas 

paisaxísticas que chamaremos unidades paisaxísticas. Estas unidades paisaxísticas 

poderemos definilas como porcións do territorio onde a paisaxe posúe unha certa 

homoxeneidade interna nas súas características perceptuais; así como certo grado de 

autonomía visual.  

As unidades paisaxísticas se estableceron atendendo a elementos definitorios da 

paisaxe como a xeomorfoloxía e o relevo, a exposición, as cuncas visuais; a cuberta 

vexetal e os usos do solo; á presenza de infraestruturas; o litoral; á presenza de fitos 

paisaxísticos, ás edificacións, etc).  

Obténdose unidades irregulares, extensas na súa maioría, cuios bordes poden 

delimitar zonas visualmente autocontidas (cuncas visuais), pero non sempre posto que 

como é lóxico, os limites das unidades non son nin moito menos barreiras á visión, 

existindo sempre intervisibilidade entre as unidades.  

9.1.2. Metodoloxía para elaboración das unidades paisaxísticas 

Os mapas empregados foron os seguintes: 
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Mapa 36: Mapa de subcuncas visuais 
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Mapa 37: Usos e coberturas 
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Mapa 38: pendentes 
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Mapa 39: densidades 
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Mapa 40: Edificacións e estradas 



 PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009
 

 

 
 

Consul tora Galega S.L.                                                                   -  ESAITP -   260 

UNIDADES PAISAXISTICAS
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Mapa 41: vexetacion 3IFn reclasificada 
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9.1.3. CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS DA PAISAXE DO TERRITORIO e 
DESCRICIÓN das unidades PAISAXÍSTICAS de Vigo 

Vigo, abrangue aproximadamente o territorio coñecido como val do Fragoso, ademais 

da parroquia de Zamáns que pertence dun xeito estrictamente xeográfico ao val Miñor 

ou a parroquia de Chapela ou Trasmañó que pertencen ao concello veciño de 

Redondela e quedan dentro dos límites do topográficos e por tanto paisaxísticos do val 

do Fragoso. 

Así caseque todo Vigo podémolo definir como unha pequena bisbarra perfectamente 

definida,pechada por unha cadea montañosa polo nacente e máis polo sur, e aberta á 

Ría polo Norte e poñente. O punto más baixo correspondese con toda a liña de costa 

e os mais altos coas estribacións montañosas destacando os máis de 700 m que se 

acadan na serra do Galiñeiro. 

A maior densidade de trama urbana se asenta nunha banda de aproximadamente 6 *2 
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km ó longo da costa dende Teis ata Alcabre en dirección NE SO. Onde está o centro 

neurálxico da cidade, o casco vello, o “ensanche de finais do século XIX e principios 

do XX; a zona ó Leste, entre o Monte do Castro e o mar e a zona oeste da cidade as 

Travesas, Florida, e Coia. (Unidade paisaxística nº4 Vigo Centro). Esta unidade 

paisaxística comprende a cidade compacta, onde destacan como fitos paisaxísticos da 

cidade: o porto dende Bouzas ata Guisar e por outra os outeiros de os parques de O 

Castro e A Guía como os fitos paisaxísticos primarios na paisaxe da cidade. Esta 

unidade paisaxística é a única que non entramos a valorala dende a o criterio de 

calidade paisaxística, posto que metodoloxicamente a valoración da calidade das 

unidades paisaxísticas é dende un punto eminentemente natural e por tanto non lle 

afecta a fisionomía fundamentalmente construída no Vigo central.  

Na análise da paisaxe tampouco nos podemos esquecer en mencionar as Illas Cies 

que pechan a embocadura da Ría de Vigo e forma como a crista dunha serra afundida 

con dirección aproximadamente Norte Sur; que son un fito paisaxístico de Vigo da ría 

e de toda Galicia  e do estado; ademais deste arquipélago no concello temos a 

pequena illa de Toralla de costa baixas areosas e rochosas situada a pouca distancia 

fronte ao areal do Bao unida a terra por unha ponte. Esta illa está poboada no lado 

oeste por unha urbanización e no lado leste por unha torre de vivendas.  

O territorio que ocupa o termo municipal presenta unha topografía moi variada e chea 

de contrastes, onde os sectores de fondo de val , mestúranse con zonas elevadas; 

zonas case chans con zonas en pendente; diferentes materiais xeolóxicos; unha rede 

fluvial moi extensa, marca que podamos dividir primeiramente o territorio en catro 

grandes zonas: a costa, o val do fragoso e o val do Zamáns e as zonas altas do das 

estribacións montañosas. 

A costa conforma un primeiro sector que dende o contacto co mar entendese nunha 

franxa do territorio penetrando levemente cara o interior e onde no se rexistran 

grandes variacións altimétricas agás moi locais. Temos nesta unidade as subunidades 

de Costa de Saiáns Oia onde consideramos a Unidade paisaxística nº16 a franxa de 

terreo chairo agás pequenos relevos movidos moi locais e de pequena extensión que 

dende O limite con Nigrán segue pola parroquia de Oia na zona litoral onde se 
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combina os escarpes e cantís con praias, e onde as edificacións en moitos casos as 

servidumes de acceso ao litoral impedindo en moitos casos o acceso e a visión do 

litoral. No litoral encadramos tamén Unidade paisaxística nº 18 de O Bao como a 

banda de costa cunha topografía desenvolvida e con mínimas variacións altimétricas 

onde destaca o humidal de O Ba; o litoral das parroquias de Alcabre e Navía, onde o 

litoral debuxa unha costa areosa onde sobresae a praia de Samil. E tras o litoral do 

porto dende Bouzas a A Guía, temos en Teis outra unidade litoral: a Unidade 
paisaxística nº7 Litoral Norte que posúe unha zona baixa de costa chaira e suave 

que ascende bruscamente os 100 m cara o monte de A Madroa.  

O Val do Fragoso drenado pola río Lagares que percorre o municipio en dirección NL 

SO. Val que é claramente disimétrico. A vertente meridional é moito más ampla e a 

onde chegan os mais importante tributario o Eifonso así como o Barxa e o Rego da 

Rega, principalmente. A vertente setentrional é moito más curta e en pendente, e esta 

separada da costa por outra dorsal que segue a mesma dirección que o val do lagares 

e que serve e divisoria de augas e por tanto de cunca visual sendo onde localizase o 

núcleo central da cidade.Segunda divisoria que dende Candeán pasa polo Calvario 

chega a o Castro e xa en Coia soamente ten 50 metros dos 340 m que tiña en 

Candeán. 

A Unidade paisaxística nº 1 Val do Barxa localizase fundamentalmente ocupando 

terreos das parroquias de Valadares e Beade, nesta unidade as pendentes aumenta 

cara as abas medias e altas no suroeste e suroeste.  

A zona de fondo do val do Lagares ten por unha banda problemas de drenaxe e 

enchoupamentos, por outra problemas de néboas; e por outro é unha área 

densamente poboada na maioría dos casos de modo desordenado aproveitando as 

ondulacións dos terreos e usando o Lagares en moitos casos tramos para instalar un 

bo número de instalacións industriais. 

As unidades paisaxísticas asociadas directamente ao lagares son 3 que comprende 

todo o curso do Lagares dende o curso alto ata a desembocadura. A Unidade 
paisaxística nº6 Lagares Aires Castrelos comprende fundamentalmente solos das 

parroquias de Castrelos pero tamén de Sárdoma, Bembrive e Matamá. É o curso 
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medio do Lagares na súa marxe esquerda. É un treito que conta cun tramos de 

bosque de ribeira en moderado estado de conservación, así como algúns cultivos. Ou 

a Unidade paisaxística nº10: Curso alto e medio do Lagares que comprende o 

tramo alto dende Carballal Ráns en Cabral e descende polo curso alto cun  longo treito 

fluvial cunha formación ripícola bastante continua e en aceptable estado de 

conservación, neste treito superior a morfoloxía é abrupta e discorre o río por un 

contorno primeiramente de caracter agrario enmarcado por espazos forestais ata 

augas abaixo empezar o aumento de instalacións industriais nas parroquias de 

Lavadores, Sárdoma, Vigo Centro e Castrelos. E a Unidade paisaxística nº 15 Curso 
Baixo do Lagares vai dende a parroquia de Matamá pasando pola de Comesaña, 

Navia e Coruxo, onde desemboca na praia de Samil. É unha zona por unha banda cun 

forte uso industrial e por outra cun uso recreativo e natural. Destaca a paisaxe da 

xunqueira e dos pequenos humidais en Goberna e San Andrés, moi alterados polas 

instalacións industriais e polas infraestruturas. Aínda así estamos ante unha paisaxe 

moi singular que culmina no enclave cecais de maior valor natural de todo o concello: 

a xunqueira do Lagares. 

Así onde temos zonas moi chairas onde a paisaxe debuxa un relevo de formas suaves 

e tamén nos vales cara Valadares e Comesaña onde os terreos comezar a ter maiores 

pendentes. Outras zonas son máis intermedias como é o caso de Castrelos , onde son 

nas abas medias e altas onde acentuase a pendente.  

A Unidade paisaxística nº 13 val do Eifonso-Carballal na parroquía de Bembrive 

lindando o seu estremo surleste cos alto do Meixoeiro.  

Temos outra unidade a Unidade paisaxística nº 3 Val Parachán que se situa 

ocupando terreos das parroquias de Candeán e Cabral, cunha topografía moi 

contrastada como son as situadas nas vertente sur do monte Vixiador ou San Xoán e 

Sampaio; e por outra banda temos zonas con pendentes mais moderadas constituindo 

bos terreos de cultivo cunha paisaxe agraria de interese.  

E por último, están as unidades de interior ou altas. Estas unidades altas 

caracterízanse polos menores asentamentos de poboación, dificultados especialmente 

pola topografía e pola paisaxe forestal, con arborado e mato. Son as seguintes: 
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Unidade paisaxística nº 11: Val do Zamáns que culmina na serra do Galiñeiro con 

máis de 700 m de altitude sobre o nivel do mar e que constitúe a sua silueta un fito 

paisaxístico de Vigo e da súa área metropolitana. Esta unidade é unica que se prologa 

de forma natural no exterior do concello, o pertencer ao Val Miñor.. Ademais destas 

características destaca unha ampla gama de méritos de calidade paisaxística. En 

primeiro lugar o encoro de Zamáns é un sinal de identidade, xunto as dos espazos 

agrarios tradicionais que contrasta paisaxísticamente co campus da Universidade de 

Vigo.  

Unidade Paisaxistica Cumios nº 14 comprende os cumios de toda a coroa de 

montes do territorio de Vigo.  

E nas zonas altas temos tamen a Unidade paisaxística nº 2: Montes de Coruxo, 
Rial e Freixo, localizada nos montes das parroquias de Coruxo, Comesaña, Matamá e 

Valadares. Outra unidade é a Unidade paisaxística nº 5 de Fragoselo que configura 

un val que presenta características paisaxísticas do modo tradicional de ocupación do 

espazo agrario. E a unidade paisaxística nº 12 San Cibrán pertencentes a parroquia 

de Bembrive, caracterizada polo relevo accidentado onde destaca a masa forestal. E 

para rematar o termo municipal diferenciamos a unidade paisaxística nº19 A Garriga  
pertencen a cunca do Zamáns sen especiais valores paisaxísticos nun entorno 

eminentemente industrial. 
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Mapa 42: imaxe satélite de Vigo (os números corresponden as unidades paisaxísticas) 
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Mapa 43: Iluminación 
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9.1.4. As unidades paisaxísticas 

Mapa 44: Unidades Paixasísticas 
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Táboa 62: As unidades paisaxísticas 
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VALORACIÓN DAS UNIDADES PAISAXÍSTICAS 

9.1.5. Cálculo da calidade visual da paisaxe  

Por calidade visual da paisaxe enténdese “o grado de excelencia desta, a súa mérito 

para non ser alterada  ou destruída,de outro xeito, o seu mérito para que a súa 

esencia e a súa estructura actual consérvese (Blanco, 1979). A paisaxe como calquera 

outro elemento ten un valor intrínseco, e a súa calidade pódese definir en función da 

calidade visual intrínseca, da calidade das vistas directas que dende ela se divisan e 

do horizonte escénico que a enmarca, é dicir é o conxunto de caracteristicas visuais e 

emocionais que califican a beleza da paisaxe (Cifuentes, 1979). 

9.1.6. Metodoloxía 

Unha vez obtidas as unidades paisaxísticas imos a analizala calidade visual de cada 

unha das unidades paisaxísticas, para o cal utilizaremos a seguinte metodoloxía que 

avalía a calidade visual intrínseca que é a derivada das características existentes 

nunha unidade paisaxística. 

Os compoñentes da calidade visual intrínseca son: 

 

• SINGULARIDADE: Termo que fai referencia á existencia de elementos raros 

ou non habituais nun lugar, pouco repetidos no conxunto do ámbito analizado. 

• DIVERSIDADE: Fai referencia a variabilidade de elementos e matices 

existentes na unidade estudada. Tamén se coñece co termo de variedade. 

• NATURALIDADE: Variable moi importante para determinar a calidade 

paisaxística dunha determinada zona, onde se valorar prioritariamente os 

paraxes que conservan nun grao notable a maior naturalidade, isto é a menor 

intervención humana no territorio. 

9.1.6.1. Singularidade:  
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O que se trata de determinar coa singularidade é a cantidade de elementos non 

habituais ou pouco repetidos existentes no ámbito. Optouse por elixir como singulares 

os seguintes elementos: outeiros, zonas húmidas, vexetación de ribeira ou vexetación 

autóctona, presenza de elementos patrimoniais catalogados, hábitats e ou 

ecosistemas raros ou pouco frecuentes. 

Táboa 63: singularidade 

 

9.1.6.2. Diversidade 

Neste caso considerouse a variedade en función exclusivamente da vexetación natural 

e das formas de ocupación do chan existentes en cada unidade paisaxística. 

Determínase se devandito número destaca pola súa diversidade ou monotonía; canto 

maior sexa o número de ocupacións de chan diferentes e mais uniforme sexa a 

proporción de superficie de todas dentro de cada unidade mais diversa será esta 

unidade. En concreto a variedade mediuse dividindo o número de tipos diferentes de 

vexetación natural e formas de ocupación do chan (existentes en cada unidade) entre 

a superficie total de esa unidade paisaxística. 
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Táboa 64: Diversidade 

 

9.1.6.3. Naturalidade:  

Os elementos ou superficies que se consideraron como naturais engloban un conxunto 

de elementos que van desde os cursos fluviais: ríos, regatos, fontes, zonas húmidas, 

ata as masas arbóreas, pasando polos fitos topográficos: cerros, cumios, fortes 

pendentes, etc... A naturalidade aparece definida como a porcentaxe de superficie que 

estes elementos naturais sobre a superficie total da unidade.  
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Táboa 65: Naturalidade 

 

 

9.1.6.4. Calidade 

O cálculo da calidade resultaría da suma dos valores de ditas variables para cada 

unidade paisaxística: 

CALIDADE= NATURALIDADE + VARIEDADE + SINGULARIDADE 
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Táboa 66: Valor calidade 

 

Os enclaves de maior calidade no contexto vigués emprázanse principalmente nas 

zonas altas do municipio, destacando o val de Zamáns sobre todos eles; sendo por 

tanto a paisaxe mais sobresaínte pola súa naturalidade, diversidade e fitos 

paisaxísticos. As seguintes paisaxes cunha calidade alta son as de todos os cumios da 

coroa de montes que arrodea ao concello, así como os montes de Coruxo, Rial e 

Freixo, e na costa a unidade paisaxistica do Bao, nunha unidade que abarca un 

contexto amplo da cunca do Bao. 
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Táboa 67:Superficies e porcentaxes das unidades paisaxísticas 

 

9.1.7. Elementos positivos 

No termo municipal existe unha importante diversidade de espazos que configuran 

unha diversidade de escenas. Nestas destácanse elementos positivos que interveñen 

na valoración da calidade visual da paisaxe. 

Estes elementos positivos posúen un caracter natural, cultural tradicional o patrimonial 

e son sinais de identidade de determinados paisaxes da zona 

Así a posibilidade de percibir o mar, ou a silueta das Illas Cies son considerados 

elementos positivos na paisaxe. Por outra banda o caracter tradicional das actividades 

agrícolas, as sebes arboradas, a vexetación de ribeira, ou árbores singulares, así 

como as edificacións tradicionais; esta paisaxe é unha paisaxe fráxil, que se atopa en 

regresión ante o proceso urbanizador e as edificacións desordenadas e espontáneas 

do territorio.  

No casco urbano o porto de Vigo é un conxunto de escenarios (o porto pesqueiro, o 
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deportivo e de recreo, o de transporte marítimo coa outra beira da ría, o porto de 

mercadorías coas características gruas) son escenarios que constitúen parte da imaxe 

e sinais de identidade de Vigo. 

O mesmo que a ría, as Illas Cies. 

Outro elementos característicos e positivos son: a rede fluvial e todo o asociada a 

auga: zonas húmidas, fontes,etc... 

Así como os montes que arrodean e que forman o fondo escénico, e é considerado un 

elemento positivo, e onde os relevos circundantes elevan a calidade do fondo escénico 

onde cabe destacar por suposto a característica serra do Galiñeiro no punto máis 

meridional do territorio, os montes Coruxo, O Alba e o Cepudo, o Vixiador e A Mádroa 

e outros.  

9.1.8. Elementos negativos 

A matriz paisaxística está salpicada de diferentes elementos negativos que restan 

calidade á escena durante o proceso de apreciación da paisaxe. Os elementos 

negativos son tratados aquí debido a introdución de elementos artificiais que restan 

calidade á escena, a inclusión de liñas, cores, texturas. E isto é facilmente apreciable 

nos planos cercanos , onde se teñe unha vision detallada dos obxectos, e tamén 

aparecen factores desfavorables perfectamente visibles en perpectivas 

panorámicas(800 – 5000 m). 

No territorio temos varios aspectos que se poden considerar elementos negativos. O 

cambio no entorno sustituíndo solos agrarios por unha mais ou menos laxa 

urbanización, desordenada que, en moitos casos con aspecto altamente degradado.. 

Outro aspecto negativo é a existencia de algúns focos de vertidos puntuais de 

escombros e outros residuos. 

As vias de comunicación sobre todo a autoestrada e o segundo cinto restan calidade 

paisaxística e causan unha enorme fragmentación do territorio. Por outro lado, o 

continuo movemento de vehículos é un factor que focaliza miradas dos observadores 
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da paisaxe. 

Os tendidos eléctricos, as canteiras,  son elementos negativos cunha gran capacidade 

de intrusión visual.  

 

9.1.8.1. Mapa de calidade das unidades paisaxísticas 

 
Mapa 45: Calidade das unidades paisaxísticas 

5.000
m

CALIDADE 2 BAIXA 3 MEDIA 4 ALTA 5 MOI ALTA 6 NON APLICABLE
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CÁLCULO DA FRAXILIDADE VISUAL DA PAISAXE  

Por fraxilidade visual da paisaxe enténdese, a posibilidade de que unha intervención 

humana modifique a situación de calidade visual existente nun punto e que este feito 

sexa moi aparente.  

9.1.9. Metodoloxía 

A fraxilidade visual dun paisaxe presenta dúas compoñentes. 

• Fraxilidade intrínseca 

• Fraxilidade extrínseca  

9.1.9.1. Fraxilidade intrínseca 

Enténdese por fraxilidade intrínseca a derivada das características da ocupación do 

terreo existentes nun punto. Para determinar a fraxilidade extrínseca consideramos  
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9.1.9.1.1. Fraxilidade visual en función da vexetación e usos do solo. 

A fraxilidade da vexetación defínese como o inverso da capacidade desta para ocultar 

unha actividade que se realice no seu territorio, por iso considérase a altura da 

ocupación do solo como a inversa da fraxilidade. Dende este punto de vista un bosque 

e menos fráxil visualmente que un campo de labor xa que a altura dos arbores 

apantalla a acción realizada no seu interior, é pois necesario disociar o mérito de 

conservación do bosque derivado do seu valor ambiental, que foi considerado para o 

calculo da capacidade de acollida, do concepto de fraxilidade visual. 

 

9.1.9.1.2. Fraxilidade visual en función do relevo  

Este valor ten tres compoñentes 

• Fraxilidade da pendente do terreo. Considérase mais fráxil terreos de 

pendente fortes que de escasa pendente, atendendo a que as pendentes fortes 

son mais perpendiculares ao ángulo de visión e xa que logo vense mais. 

• Fraxilidade de orientación: as orientacións norte son menos visibles que as 

sur e xa que logo menos fráxiles, isto é debido a que as ladeiras norte están 

menos iluminadas xa que logo son menos visibles.  

• Altitude canto mais elevado mais visible xa que logo mais fráxil. 
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9.1.9.2. Fraxilidade extrínseca  

A Fraxilidade extrínseca deriva de que un punto sexa moi visible desde o exterior e por 

moita xente.  

Para determinar esta fraxilidade é necesario: 

• Determinar os lugares de observación mais concorridos do territorio  

• Calcular as cuncas visuais deses puntos  

• Establecer unha valoración cuantitativa que mida o número de cuncas 

visuais de puntos concorridos que incide nun punto do territorio. 

9.1.10. Cálculo da fraxilidade intrínseca 

9.1.10.1. Fraxilidade visual en función dá vexetación e usos do solo 

Para o cálculo deste valor considérase o mapa de unidades ambientais. Xa que como 

se indico no estudo de sostebilidade está baseado no mapa de usos do solo (Xunta de 

Galicia) pero coa inclusión do sistemas ribeiras que inclúe os ríos e unha franxa de 

protección de 25 ou 5 m en ambas ribeiras, dependendo de que discorra o río por 
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chan urbano ou rústico, así como unha definición territorial mais exacta dos principais 

humidais (marisma do Bao, Xunqueira do Lagares) e encoro de Zamáns. 

Os parámetros empregados e a fraxilidade atribuída a cada unidade do solo recóllense 

na seguinte táboa. 

Táboa 68 Fraxilidade visual en función da vexetación e usos do solo 
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O mapa resultante é o seguinte: 

 
Mapa 46 Fraxilidade vexetación 

 
9.1.10.2. Fraxilidade visual en función do relevo 

 

Neste apartado considerase a pendente e a orientación, e a altitude os tres mapas 

elaboráronse a partir do MDT.  

As seguintes táboas recollen os parámetros polo que se determino a fraxilidade visual 

destes factores, e a propia fraxilidade dúas dous factores. 
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9.1.10.2.1. Fraxilidade en función da pendente 

Táboa 69 Fraxilidade factor pendente 

 
Esta valoración correspondese co seguinte plano 
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Mapa 47 Fraxilidade pendente 

 
 
 
 
 

9.1.10.2.2. Fraxilidade en función da orientación 

 
Táboa 70 Fraxilidade factor orientación 
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Esta valoración recóllense no seguinte mapa. 

Mapa 48 Fraxilidade orientación 

 

9.1.10.2.3. Fraxilidade altitude 

 
Táboa 71 Fraxilidade en funcion da altitude 
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Estes datos correspondese co seguinte mapa: 

Mapa 49: Fraxilidade en función da altitude 

 

9.1.10.2.4. Fraxilidade visual en función do relevo 

De acordo coa metodoloxía exposta o mapa de fraxilidade en función do relevo e o 

resultado de cruzar os tres mapas precedentes. 
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O cruzamento dos mapas faixe de acordo o seguinte esquema 

 
Xa que logo, crúzanse os mapas de dous en dous, dado que cada mapa presenta 5 

valores o resultado dun cruzamento depara 25 posibles combinacións dos valores 

iniciais que compre volver a reclasificar nos cinco valores iniciais.  

O método de cruzamento de mapas que se aplica é as suma dos mapas polos seus 

índices numéricos e a reclasificación atendendo ao os criterios establecidos na 

seguinte táboa.  

Táboa 72 criterios de reclasificación de cruzamentos planos de fraxilidade 

 
Táboa 73 Lenda táboa 5 

 
 

O criterio de reclasificación elixido pódese considerar neutro, xa que a clase de rango 

mais amplo é a media, distribuíndo o resto de valores de forma simétrica, sendo o 

rango menor o referidos aos extremos. En diante empregarase en todos os 
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cruzamentos de planos de fraxilidade visual os criterios expresados nesta táboa. 

O seguinte mapa é o resultado do cruzamento dos tres mapas é xa que logo o mapa 

de fraxilidade visual en función do relevo. 

Táboa 74 mapa de fraxilidade do relevo 

 
9.1.10.3. Fraxilidade visual intrínseca da paisaxe 

Para obter o mapa da fraxilidade visual intrínseca da paisaxe, de acordo a metodoloxía 

exposta no primeiro apartado do capitulo, compre cruzar o mapa de fraxilidade visual 

en función da vexetación co mapa de fraxilidade visual en función do relevo. 
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Mapa 50 Fraxilidade visual intrínseca da paisaxe 
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9.1.11. Cálculo da fraxilidade visual extrínseca da paisaxe  

 

9.1.11.1. Elección dos lugares de observación territorial mais concorridos 

9.1.11.1.1. Estradas de gran capacidade 

A rede de estradas de Vigo é moi profusa, polo que foi necesario ser restrictivos á hora 

de seleccionar as estradas.  

A elección destas estradas fíxose, ademais de por ser vías de alta capacidade xa que 

logo moi concorridas, porque representa as principais portas de acceso ou 

circunvalación do municipio a Vigo, e por tanto constitúen, en se mesmo, a primeira 

“carta de presentación” da paisaxe de Vigo e ademais se distribúen abarcando os 

principais espacios terrestre do municipio. 

No seguinte mapa represéntanse as estradas seleccionadas.  
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Mapa 51: Principais estradas 

 
 

 

 

Táboa 75: Lenda 

1 AP 9 
1 AP - 9 Enlace 
2 N - 120 
3 VG-20 
4 AG-57 
5 PO-552 
6 PO-325 

 

 

1

2

3

4
5 

6 
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9.1.11.1.2. Os Parques forestais  

Os parque forestais de Vigo son moi concorridos, que ademais distribúense polos 

principais montes do municipio e todos eles dominan grandes vistas panorámicas de 

territorio. 

Mapa 52: Os parques forestais 

 
 

9.1.11.1.3. Parque do Castro e A Guía 

Son os parques urbanos con vistas panorámicas mais importantes de Vigo, son en si. 

mesmos un referente da cidade.  
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Mapa 53: Os parques do Castro e A Guía 

 
 

9.1.11.2. As concas visuais  

Para o calculo de cuncas visuais se modifico o modelo dixital do territorio (MDT), mapa 

que contén a altitude do terreo de Vigo, engadíndolle a altura media do arborado e a 

altura das edificacións de Vigo, para poder considerar así o importante efecto pantalla 

que realizan. Na estimación da altura do arborado utilizouse  o mapa de usos do solo 

atribuíndolle unha altura media ás zonas cubertas de piñeiro, piñeiros e eucaliptos de 

20 m e de 15 para os cubertas mixtas de piñeiros, eucaliptos e autóctonas.  

Para introducir a altura das edificacións considerouse a cartografía base de Vigo E: / 

2.000. Se seleccionou a capa de edificacións e se lle asignou unha altura media de 3 

m por planta a cada edificación de Vigo.  

Estes factores engadíronse ao MDT e sobre este MDT modificado realizaron os 
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cálculos das cuncas visuais dando os seguintes resultados, en tons verdes 

represéntanse as zonas visibles dende cada lugar de observación. 

Mapa 54: Concas visuais dende as principais estradas 
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Mapa 55: Concas visuais dende os Parques Forestais 
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Mapa 56:Concas dende o Castro 
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Mapa 57: Concas dende A Guía 

 
 

Os mapas expostos son suficientemente explicativos por se mesmo, polo que só 

destacamos como desde os diferentes puntos de observación utilizados sempre se ve 

o mar e naturalmente as ribeiras do Morrazo e Cíes. 

9.1.11.3. A fraxilidade visual extrínseca da paisaxe. 

O cálculo realízase establecendo o numero de lugares concorridos que ven unha 

determinada porción do territorio. Os lugares que mais se ben dende diferentes puntos 

de vista son os mais fráxiles xa que son os lugares mais visible e o rebes de tal xeito 
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que un lugar non visible dende ningún sitio concorrido acadaría a mais baixa 

fraxilidade. 

Este factor, na práctica, establécese creando un novo mapa que sexa o resultado de 

sumar os anteriores mapas de concas visuais. 

Considerando que cada mapa ten só valor 1 nas zonas que se ven desde o punto de 

observación o mapa resultante da suma terá valor 5 onde coincidan as concas visuais 

nun punto dos cinco mapas e valores menores dependendo da coincidencia que se 

establezan entre as concas e mesmo valores 0 sen coinciden no territorio lugares que 

no son visibles dende ningún punto de observación.  

O mapa resultado deste proceso é o seguinte. 

Mapa 58: Fraxilidade visual extrínseca da paisaxe 

 
 

Deste mapa destacamos como conclusións: 
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• As zonas de máxima fraxilidade extrínseca, ou zonas mais visibles, están 

constituídas polo mar, e moitas das ladeiras orientadas ao sur. 

• Por contra as zonas de fraxilidade mais baixa sitúase no exterior do 

municipio, por detrás da coroa de montes o que demostra de forma clara que 

Vigo é un concello de concas visuais moi autocontidas só abertas, de forma 

evidente, atraveso da Ría de Vigo. 

• As zonas baixas dos vales son menos visibles e xa que logo menos fráxiles. 

• E por ultimo destacamos a fraxilidade dos montes do Castor e A Guía. 

En relación a zona centro de Vigo compre analizar os seguintes mapas.que  é un 

detalle do anterior da zona central da cidade ao que se lle engadiu a capa de 

edificacións 

Mapa 59: Fraxilidade extrínseca do centro de Vigo 

 
Neste mapa obsérvase o centro de Vigo. Nel se aprecia como en xeral presenta 

escasa fraxilidade visual extrínseca e dicir e pouco visibles desde os puntos de 

observación sobre todo nas rúas, isto esta provocado en parte pola orientación da 

ladera na que se asenta a cidade e nunha parte moi significativa polo efecto pantalla 
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das edificacións, como demostra o seguinte mapa de concas visuais dende a Guía 

que en principio pola súa situación vería as rúas do centro pero os edificios as 

apantallan. 

Mapa 60: Concas visuais dende A Guía a zona centro da cidade 

 

9.1.12. Fraxilidade visual dá paisaxe 

O mapa de fraxilidade visual dá paisaxe é ou resultado de relacionar vos mapas de 

fraxilidade visual extrínseca e intrínseca. 

Este cruzamento de mapas realizarse de acordo á metodoloxía expresada non 

apartado 1.2.2.4 deste estudo. Sen embargo, para evitar a excesiva homoxeneización 

do territorio prímanse os valores extremos en detrimento dos medios, esto permite que 

o plano resultante seña mais contrastado o que facilita unha análise mais detallada. 
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Táboa 76:  Reclasificación dos mapas de fraxilidade intrínseca e extrínseca 

 
 

 
 

De acordo as determinacións da táboa, resulta o seguinte mapa 
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Mapa 61 Fraxilidade visual da paisaxe 

 
Para apreciar mellor a relación do mapa cas variables territoriais superpoñemos este 

mapa ó modelo en tres dimensións do territorio. 

Táboa 77: Representación 3.D da fraxilidade visual da paisaxe 
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Para analizar esta imaxe é necesario considerar a orixe dos datos. O mapa está 

formado pola adición de dous planos o de fraxilidade intrínseca cuxos compoñentes 

eran factores do relevo (altitude, pendentes, e orientación) e factores de usos do chan, 

onde os alturas das ocupacións do solo diminúen a fraxilidade, e doutra banda están a 

fraxilidade extrínseca que incrementa o valor da fraxilidade nas zonas mais expostas 

de visión. 

Dadas estas premisas, temos que a fraxilidade alta (manchas vermellas) prodúcese 

con preferencias nas zonas de media ladera con unha orientación preferente sur o 

sueste, (zonas polo tanto moi visibles). As zonas de fraxilidade baixa (azul claro 

distribúense preferentemente nas zona con pouca pendente ou de pendentes mais 

fortes pero con orientación oeste zonas polo tanto menos visibles.  

Por ultimo, as zonas con fraxilidade moi baixa son as zonas urbanas polo 

apantallamiento das propias edificacións ( efecto xa tratado en apartados precedentes) 

ou zonas con escasa concas visuais ao resto do municipio o sexa zonas cóncavas nas 

cimas dos montes (caso dos montes de Coruxo) e incluso o caso da ámbito do 

aeroporto que engade a unha superficie con certa concavidade, que se trata duna 
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zona moi plana polo tanto, sen case vistas o resto do territorio.  

9.1.12.1. Valor dá fraxilidade visual por unidade paisaxística 

No primeiro capítulo, determinábase as unidades paisaxísticas de Vigo e en capítulos 

sucesivos describíanse e calculábanse a súa calidade visual. Xa que logo, é necesario 

trasladar o valor de fraxilidade visual ás unidades de paisaxísticas có fin de ter ambos 

dato, o de fraxilidade e o de calidade, referidos ao mesmo ámbito territorial, as 

unidades paisaxísticas. 

Para facer isto a metodoloxía que empregaremos é cruzar o mapa de valor visual da 

paisaxe có de unidades paisaxísticas e calcular o valor de fraxilidade visual da paisaxe 

de cada unidade paisaxística a traveso da media ponderada da superficie de cada 

categoría de fraxilidade da paisaxe, que se atope nunha unidade.  

Este procedemento prodúcenos o seguinte mapa. 
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Mapa 62: Fraxilidade visual unidades  paisaxísticas 
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9.1.12.2. Táboa de Valoración das unidades paisaxísticas (calidade e fraxilidade) 

Táboa 78: Valoración da calidade e fraxilidade da paisaxe 

 
 



 PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009
 

 

 
 

Consul tora Galega S.L.                                                                   -  ESAITP -   308 

ACCIÓNS E INTERVENCIÓNS QUE PODEN ORIXINAR AFECCIÓNS ÓS SEUS 
VALORES PAISAXÍSTICOS 

As accións ou intervencións son: 

• Modificacións da topografía e movementos de terras para o 

desenvolvemento de infraestructuras e maila edificación. 

• Eliminacións masivas da cuberta vexetal 

• Incendios forestais 

• Alteracións do sistema hídrico 

• Cambios de usos do solo 

• A formacións de pantallas de edificacións que imposibiliten a contemplación 

da paisaxe 

• A instalacións de infraestruturas de servizos técnicos 

• As edificacións desordenadas e espontáneas do territorio  

• A instalacións de carteis de propaganda 

• etc 
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AFECCIÓNS DA ACTUACIÓN DO PXOM SOBRE A PAISAXE 

A transformación que unha determinada actuación pode introducir na paisaxe, pode 

afectar dun xeito ou outra a cada unha das diversas condicións que caracterizan unha 

paisaxe. As afeccións producidas afectarán xa que logo aos contidos, aos elementos 

visuais básicos que definiron a calidade paisaxística ou ás pautas de visibilidade na 

paisaxe existente previo ao desenvolvemento da actuación. 

Neste apartado vaise a acometer a valoración dos efectos producidos sobre a paisaxe 

de maneira que os cambios a avaliar virán derivados da clasificación do chan proposta 

no Plan Xeral .Se efectuará unha análise da proposta de cada unidade paisaxística 

identificada neste estudo tendo en conta os seus valores de calidade e fraxilidade 

visual. 

Os efectos paisaxísticos derivados desta actuación en liñas xerais son a perdida da 

calidade visual pola inclusión de elementos artificiais na escena, debido a unha 

alteración da estrutura do mesmo e a intrusión visual como resultado da instalación de 

novas edificacións e infraestructuras de comunicación e transporte. 

Podemos considerar como aspecto xeral que: 

• O efecto será maior canto maior sexa o contraste introducido pola actuación 

en canto a elementos visuais refírese 

• O efecto será menor canto maior sexa a distancia á que se atopa o 

observador 

• O efecto será maior canto maior sexan a calidade e a fraxilidade visual na 

zona de estudo. 

9.1.13. Caracterización das afeccións paisaxísticas 

De maneira xeral os efectos visuais relacionados coa perda dá calidade visual 

prodúcense pola apertura de accesos, a preparación do terreo, a cimentación e a 
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edificación. valoramos ou efecto paisaxístico dous usos residenciais, industriais e 

terciarios sobre as diferentes unidades de paisaxe, nos termos de calidade e 

fraxilidade de acordo ós mapas realizados de calidade e fraxilidade paisaxista. 

A perda dá calidade visual prodúcense pola apertura de accesos, a preparación do 

terreo, a cimentación e a edificación. valoramos ou efecto paisaxístico dous usos 

residenciais, industriais e terciarios sobre as diferentes unidades de paisaxe. nos 

termos de calidade e fraxilidade de acordo vos mapas realizados 

Os resultados se mostran nas seguintes mapas e táboas: 

 

 

Mapa 63: Ambitos sobre fraxilidade paisaxística 

 

AMBITOS (SUNC)
SOBRE FRAXILIDADE PAISAXISTICA

MEDIA

ALTA
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Mapa 64 Ambitos sobre calidade paisaxística 
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Mapa 65: Urbanizables sobre fraxilidade paisaxística 

 
 

URBANIZABLES SOBRE FRAXILIDADE PAISAXISTICA
MEDIA ALTA

5,000
M
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Mapa 66: Urbanizables sobre calidade paisaxistica 
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Mapa 67: sistemas xerais sobre fraxilidade paisaxistica 

 

SISTEMAS XERAIS SOBRE FRAXILIDADE PAISAXISTICA
MEDIA ALTA

5,000
M
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Mapa 68: Sistemas xerais sobre calidade paisaxística 

 

SISTEMAS XERAIS SOBRE CALIDADE PAISAXISTICA
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MEDIA
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Táboa 79 Valoracion das unidades paisaxísticas sobre solos urbanizables, solos urbanos non 
consolidados e sistemas xerais 

 

Como se comproba na taboa como nos respectivos mapas agas a unidade paisaxista 

Fragoselo que non ten solo urbano no consolidado ou urbanizable, en todalas demas 

unidades paisaxisticas producense intervencións en maior ou porcentaxe. 

Se nos fixamos nas unidades de maior calidade paisaxistica (as UP-2, 11, 14 e18) 

observamos que a porcentaxe de intervención urbanística nos solos urbanos non 

consolidados é cuantitativamente e porcentualemnte moi pequena e inesistente 

representando a maior intervención no 3% na unidade 18. 

Por outra banda no que respecta os solos urbanizables sobre as unidades de maior 

calidade paisaxística sinalamos que en duas presentanse pequesans intervencións 

analogamente as aods , mentres que nas outras duas ( o Humidal do Bao e Montes de 

Coruxo Rial e Freixo a intervención supón unha maior afección, sendo o 38 e o 13 % 

respectivamente; se ben no primeiro caso o sistema xeral do humidal do Bao e 

ademais dos sistemas locais de zonas verdes minimizan está afección, e no caso da 
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peza do urbanizable sobre a unidade nº2 actualmente afectada polo recentemente 

inagurado 2º cinturón deberá concretar medidas de proteccion paisaxisitca particulares 

no preceptivo estudio de sostenibilidade impacto territorial e paisaxístico. 

E con respecto a fraxilidade paisaxística as catro unidades referidas anteriormente 

presentan fraxilidade media. 

9.1.14. Impacto visual dá edificación en altura  

9.1.14.1. Metodoloxía:  

Para a realización deste estudo pártese dos seguintes documentos cartográficos:  

• MDT con unha resolución 4 m. Este modelo se magnifico ata alcanzar unha 

resolución de 2.66 m . 

• O Plano de zonas arboradas do concello de Vigo, Este plano elaborouse a 

partir do mapa de usos e coberturas do chan. Considerouse analogamente ao 

capitulo anterior unha altura das masas arboradas compostas de por piñeiros 

e/ou piñeiros eucalipto de 20 m e para as masas mixtas de piñeiros, eucaliptos 

e arborado autóctono unha altura de 15 m  

• Plano con todos os edificios de Vigo Este mapa elaborouse a partir da 

cartografía municipal de Vigo con unha E: 1/2.000, independizando cada 

edificación de Vigo e considerando unha altura por planta de 3 m.  

• Fotografía xeorreferenciada de todo o concello 

• Plano con a altura de todos os edificios mais significativos propostos no novo 

plan xeral. Considerando a súa altura de acordo ao exposto no punto anterior.  

Ou método de traballo consistiu en construír dous mdt, un contendo as altura dúas 

arbores e as edificacións actuais e outro similar pero contendo as modificacións nas 

edificacións introducidas polo novo PXOM.  
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9.1.14.2. Impacto dá edificación en altura  

Para este análises consideráronse as concas visuais desde os seguintes puntos de 

Vigo . 

• Monte do castro, tomáronse dous puntos situados na zona alta do castelo un 

na parte Sur da fortaleza e outro no estremo oposto, xusto por riba do 

restaurante. (Norte 522717.66,4675842.11 coordenadas UTM), sur 

522718.31,4675709.22 UTM) 

• A Guía, no punto mais alto mirando cara ao interior de Vigo (524713.68 - 

4678394.18 UTM) 

• O paseo de Afonso, diante do quiosco (522520.83 , 4676245.62 UTM) 

• Avenida das Camelias preto do concello.(522598.57, 4676087.42 UTM) 

• Castrelos no aparcadoiro diante do Pazo 522588.69, 4673815.30 UTM) 

• Monte do pozo cerca do Lago mirando cara ao mar (521602.42, 4670344.32 

UTM) 

Os lugares elixíronse por ser sitios significativos da cidade e por estar en zonas que “a 

priori” podían verse afectadas pola cércana a zonas onde se proxectan edificios  

Nos seguintes mapas se recollen as concas visuais dos deferentes espacios: 
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Táboa 80: Principais concas visuais 
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Os diferentes pares de imaxes poñen de manifesto que non hai grandes diferenzas 

entre se, polo que o impacto das novas edificacións en altura é pequeno. 

Unha forma de ter unha aproximación mais exacta é calculando as superficies de 

zonas visibles de cada imaxe e comparar os pares entre se, estes datos recóllense na 

seguinte táboa: 
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Táboa 81: Superficies concas visuais 

 
Esta táboa reitera a primeira apreciación,xa que a maior diferencia presentase cuncas 

dende castrelos. e so se diferencia nun 5.57 %. 

Por ultimo, e para ter unha idea mais precisa resulta necesario ver en detalle os sitios 

mais relevantes dás diferentes concas. Nas seguinte imaxes en branco se recollen as 

actuais edificacións e en amarelas as propostas non novo plan xeral. 
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9.1.14.2.1. Concas de A Guía: 

 
 

Mapa 69: Detalle conca dende A Guía estado actual 

 
 

Mapa 70: Detalle A guia modificaciones PXOM 

 
 

O monte da Guía situase na mancha vermella preto do ángulo superior esquerdo da 

imaxe o plano representa a zona contorna a Espiñeiro na Guía, as diferenzas entre 

ambas imaxes débese fundamentalmente ao efecto de apantallamente que producen 

as novas edificacións con un desenvolvemento horizontal maior.  
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Concas dende O Monte do Castro (Sur) 

Mapa 71: Detalle concas Castro (Sur) 
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Mapa 72: Detalle vista anterior, modificada polas edificacións previstas no Novo PXOM 

 
 

Nestas imaxes obsérvase como as torres previstas na praza apantallan unha pequena 

zona no triangulo formado pola Rúa Pizarro e a avenida de Madrid sen embargo só se 

apantallan unha moi pequena porción de chan construído. Neste sentido o impacto 

paisaxístico é mínimo. 



 PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009
 

 

 
 

Consul tora Galega S.L.                                                                   -  ESAITP -   326 

9.1.14.2.2. Concas dende o castro (norte) 

Mapa 73: Concas dende Castro norte estado actual 
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Mapa 74 Imaxen similar a anterior coa modificación do novo PXOM 

 
A comparación entre ambas imaxes rebela que a edificación en altura prevista en 

orillamar provoca un pequeno apantallamento de vista, sobre a ribeira do estaleiro 

barreiras. 



 PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009
 

 

 
 

Consul tora Galega S.L.                                                                   -  ESAITP -   328 

9.1.14.2.3. Concas castrelos 

Mapa 75: Detalle concas Castrelos 
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Mapa 76: Similar a anterior coa modificacións do plan 

 
 

Ambas imaxes son moi parecidas as novas edificacións afectan moi pouco as vistas. 
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9.1.14.2.4. Concas Avda.. das Camelias 

Mapa 77: Detalle concas dende a Avenida das Camelias 

 
 

Mapa 78: Similar a la anterior con las modificacións novo PXOM 
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9.1.14.2.5. Concas Paseo de Alfonso 

Mapa 79: Detalle concas do Paseo de Alfonso 

 
 

Mapa 80: Similar a anterior coas modificacións 

 
Non hai diferencia. 
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9.1.14.2.6. Concas Parque forestal os Poza 

Mapa 81: Detalle concas dende o Monte do Pozo 

 
 

Mapa 82: Mesma imaxen pero coas modificacións do novo PXOM 

 
 

En resumen, impacto visual das novas edificación sobre as concas visuais dos 
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espacios sensibles é mínimo. Por un lado tratase dunha pequena diminución das 

concas e por outro o apantaxamento non afecta a lugares de interese; tratase en xeral 

de trama urbana. 
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ANEXO IMAXES DAS UNIDADES PAISAXÍSTICAS 

A Lenda das seguintes imaxes reflexa simbolicamente os tres factores que 

caracterizan a calidade paisaxistica. Cómpre reseñar o factor diversidade representa o 

número de usos diferentes e o valor ambiental dos mesmos, esto representase na 

lenda  mediante un código de cores diferenciando os grises que representan os usos 

construidos e as gamas de cores para os usos naturais, ademais dun valor numérico 

que representa a o valor medioambiental do uso, e o acrónimo NA cando o uso ten un 

valor ambiental non aplicable por tratarse dun medio construido na actualidade.  

Mapa 83: UP_1: Val do Barxa 
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Mapa 84: UP 2 - Montes de Coruxo Rial e Freixo 
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Mapa 85: UP3: Val do Parachan 
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Mapa 86: UPNº4 - Vigo centro 
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Mapa 87: UP-5: Fragoselo 
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Mapa 88: UP 6: Curso Lagares marxe esquerda : Aires Castrelos 
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Mapa 89: UP 7: Litoral norte Teis 
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Mapa 90: UP 8 Navia Alcabre 
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Mapa 91: UP 9 A Madroa 
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Mapa 92: UP- 10: Curso alto e medio do Lagares 
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Mapa 93: UP11: Val de Zamáns 
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Mapa 94: UP-12: San Cibrán 
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Mapa 95: UP 13: Val do Eifonso Carballal 
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Mapa 96: UP 14 Cumios 
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Mapa 97: UP 15: Curso baixo do Lagares 
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Mapa 98: UP 16: Costa Saiáns – Oia 
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Mapa 99: UP 17: Montes de Coruxo, Oia e Saiáns 
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Mapa 100: UP 18 Humidal do Bao 
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Mapa 101: UP 19: A Garrida 
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10. PLAN DE SEGUIMENTO DA SUSTENTABILIDADE 

INTRODUCCIÓN 

No punto 9 da resolución de 10 de setembro de 2007 da Dirección Xeral de 

Desenvolvemento Sostible da Xunta de Galicia sobre a inviabilidade do sometemento 

o PXOM de Vigo á Avaliación Ambiental Estratéxica (lei 9/2006), recolle a necesidade 

de establecer un sistema de indicadores de evolución dun conxunto de variables 

aprobadas no Documento Marco de referencia para a Avaliación Ambiental Estratéxica 

(AAE) dos PXOMs polo Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento 

Sostible o día 19 de xaneiro de 2007. 

Para o documento marco de referencia para a Avaliación Ambiental Estratéxica (AAE) 

“Os Indicadores de planeamento son indicadores específicos do planeamento que 

teñen a virtude de comparar a realidade antes do plan coa situación planificada. 

Corresponden con variables medibles polo propio plan e propóñense para que sexan 

incorporados de xeito sistemático polo planeamento urbanístico”. 

MEDIOS MATERIAIS 

O concello de Vigo dotarase dos medios materiais e humanos necesarios para realizar 

un seguimento e control dos indicadores esixidos no punto 9 da resolución o de 

calquera outro indicador que no seu caso e coa aprobación do propio órgano 

ambiental da Xunta de Galicia resulte pertinente establecer para cumprir os obxectivos 

de seguimento do PXOM. 

Os datos dos indicadores deberanse complementar en un sistema SIX para garantir a 

xeorreferenciación dos indicadores. 

PERIODICIDADE 

 
O concello elaborará e enviara á Xunta de Galicia informes con periodicidade anual 
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das variables recollidas no capítulo seguinte agás nos casos que a xuicio dos técnicos 

do concello o de a Xunta de Galicia á importancia das actuacións realizadas fagan 

necesarios a elaboración de informes de caracter extraordinario. 

 

PARÁMETROS A CONTROLAR 

10.1.1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 
VARIABLE INDICADOR CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Actividades 
económicas  

57. Evolución do solo para actividades 
económicas  

Evolución real tras o plan (ha e %)  

10.1.2. Ciclo hídrico 

VARIABLE INDICADOR CRITERIOS DE MEDICIÓN 

32. Demanda total municipal de auga antes e 
despois 

m 3/ano 

33. Consumo doméstico de auga  l/hab./día 

34. Distribución da demanda  % doméstico, industrial, servizos 

35. Perdidas na rede de abastecemento  % sobre o total 

36. Vivendas con rede de abastecemento de 
auga  

% sobre o total 

37. Vivendas con rede de saneamento e 
conectadas a EDAR  

% sobre o total 

38. Rede de saneamento separativa co  
respecto o total  

% 

39. Nº de empresas con autorización de 
vertedura  

 

Ciclo hídrico  

40. % auga reutilizada  % 

 

10.1.3. Consumo de solo 

VARIABLE INDICADOR CRITERIOS DE MEDICIÓN 

25. Solo artificializado  Evolución real tras o plan 

26. Recuperación de solos en desuso  Hectáreas 

27. Solos en desuso  Hectáreas 

28. Densidade de poboación  hab./ha solo artificializado 

Consumo de solo  

29. Patrimonio  municipal ou público de solo  Hectáreas 
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30. Evolución do padrón municipal  Habitantes por ano 

31. Superficie de solos contaminados  Hectáreas 

Intensidade de uso (vivendas/Ha)* Nº vivendas (existentes o previstas)/solo artificiado 
(actual o clasificado) 

Compacidade da edificación* Volumen edificado/unidade de superficie urbana 

* Engadimos dous indicadores de planeamento do Documento Marco de Referencia como 
indicadores de seguimento. 

10.1.4. Demografía 

VARIABLE INDICADOR CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Demografía  92. Grao de avellentamento da poboación  % poboación > 64 anos / poboación < 20 anos ou 
poboación > 84 anos / poboación < 20 anos  

 

10.1.5. Emisións de contaminantes 

VARIABLE INDICADOR CRITERIOS DE MEDICIÓN 

48. Calidade do ar urbano  Nº días boa calidade ou % de poboación exposta a 
niveis elevados dos distintos e contaminantes  

49. % poboación exposta a niveis sonoros 
superiores aos recomendados pola OMS  

 

Emisións de 
contaminantes  

50. Nº antenas ou instalacións de telefonía 
móbil no concello  

 

 

10.1.6. Enerxía 

VARIABLE INDICADOR CRITERIOS DE MEDICIÓN 

42. Consumo natural total electricidade e gas  tep/ano  

43. Distribución do consumo  % doméstico, industrial, servizos  

44. Nº edificios con certificación enerxética   

45. Vivendas con  instalacións solares  % sobre o total  

46. Alumeado público no consumo enerxético 
do Concello  

% sobre o total  

Enerxía  

47. Enerxías renovables no consumo 
municipal  

% sobre o total  

 

10.1.7. Integración social 

VARIABLE INDICADOR CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Integración social  58. Familias que perciben a prestación de 
rendas básicas  

%  
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59. Taxa de desemprego   

60. Actividades realizadas para fomentar a 
participación pública no planeamento  

Nº  

61. Satisfacción da cidadanía co municipio   

 

10.1.8. Medio natural 

VARIABLE INDICADOR CRITERIOS DE MEDICIÓN 

62. Evolución do solo protexido   

63. Grao de diversidade faunística  

64. Grao de diversidade floristica 

Superficie especies autóctonas / Superficie 
especies alóctonas  

65. Grao de degradación acuícola ou índice 
corredor verde  

% Superficie de bosque de ribeira / Superficie total 
do concello  

Medio natural  

66. Grao de mantemento de cultivos e pastos  % Superficie de cultivos e pastos / Superficie total 
do concello  

 

10.1.9. Medio rural 

VARIABLE INDICADOR CRITERIOS DE MEDICIÓN 

67. Poboación municipal que vive no  medio 
rural 

% con respecto ao resto do concello  

68. Grao de conexión de núcleo rural  % Superficie de circunscrición de núcleo (solo 
núcleo rural + solo agrícola tradicional) total do 
concello / Superficie  

Medio rural  

69. Grao de dispersión de núcleo rural  ∑[(Superficie de diseminado para entidade i) x 
(Poboación de diseminado para entidade i)] 
∑[(Superficie de núcleo rural tradicional para 
entidade i) x (Poboación de núcleo rural tradicional 
para entidade i)  

 
 

10.1.10. Medio urbano 

VARIABLE INDICADOR CRITERIOS DE MEDICIÓN 

70. Evolución das zonas verdes 
accesibilidade e  

Evolución real tras o plan  

71. Índice de biodiversidade   

72. Nº de especies de fauna urbana   

73. Densidade poboación en solo urbano  Habitantes en solo urbano / Superficie de solo 
urbano  

Medio urbano  

74. Liñas subterráneas de infraestructuras e 
servizos  

%  
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10.1.11. Mobilidade 

VARIABLE INDICADOR CRITERIOS DE MEDICIÓN 

78. Evolución dos indicadores de 
planeamento dedicados á mobilidade 
sustentable tras o plan  

% e lonxitude total  

79. Desprazamento dos habitantes  despl./hab./día  

80. Distancia media por habitante  Km/hab./día  

81. Distribución dos desprazamentos por 
modos  

% transporte público, vehículo privado, peonil, ou 
bicicleta  

82. Nº de viaxeiros que usan o transporte 
público   

 

83. % de desprazamentos dentro do 
municipio  

%  

Mobilidade 
sustentable  

84. Intensidade de tráfico nas estradas que 
atravesan o municipio  

Nº vehículos / día  

 

10.1.12. Paisaxe 

O Documento Marco non desenvolve ningún indicador sobre a variable paisaxe pero 

dando cumprimento á resolución da Xunta sinalamos os seguintes indicadores: 

 
Variable Indicador Criterios de medición 

Cuncas visuais desde coroa forestal Superficie visible de espacios naturais dende os 
cada un dos parque forestais 

Cuncas visuais desde cidade central Superficie visible de espacios verdes dende os 
diferentes parque urbanos 

Paisaxe 

Variación do skyline Perfil leste oeste 
Perfil norte sur 

 
 
 

10.1.13. Patrimonio 

Analogamente o vector anterior o Documento Marco non desenvolve ningún indicador 

sobre a variable patrimonio. 

Os indicadores propostos son: 

 
Variable Indicador Criterios de medición 
Patrimonio Número de proxectos de recuperación e posta 

en valor do  patrimonio anuais 
Nº de proxectos 
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Gasto anual en recuperación do patrimonio  €/ano 
Número de licencia de recuperación 
concedidas a edificios catalogadas 

Nª licencias 

Número de novos achados arqueolóxicos Nº achados 

 

10.1.14. Vivenda 

VARIABLE INDICADOR CRITERIOS DE MEDICIÓN 

85. Evolución da vivenda planificada e a 
protexida tras o plan  

Nº vivendas e %  

86. Demanda da vivenda protexida  Nº vivendas  

87. Prezo medio da vivenda en relación á 
renda media dispoñible (evolución)  

 

88. Vivendas baldeiras  %  

89. Vivendas en ruínas   

90. Evolución da distribución vivendas de tras 
o plan  

% e vivendas / ha  

Vivenda  

91. Superficie residencial por habitante  m 2/hab.  

10.1.15. Xestión de residuos 

VARIABLE INDICADOR CRITERIOS DE MEDICIÓN 

51. Xeración de residuos urbanos  Kg/hab./día  

52. Distribución da xestión dos RSU 
(vertedoiro, incineración, reutilización ou 
reciclaxe)  

 

53. Xeración de residuos perigosos  Tm/ano  

54. Distribución na xestión dos residuos 
perigosos (valorización ou eliminación)  

 

Xestión de residuos  

55. Reutilización de materiais de construción  %  

Calquera outro parámetro que se estime oportuno e que conte co acordo da 

Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. 
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