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0.  INTRODUCCIÓN 
 

0.1.  Ámbito 

 

O presente estudio do Medio Rural e modelo de asentamento poboacional abranxe o medio rural 

do termo Municipal de Vigo, aínda que para a súa cabal comprensión, por veces, a analise se 

extenda aos concellos lindeiros e, mesmo, que para determinados conceptos esa analise abranxe o 

medio urbano, especialmente, no que atinxe ao litoral marítimo. 

 

0.2.  Localización, división interna, encadre comarcal e contido 

 

O Termo municipal de Vigo ocupa unha superficie de 108.13 Km², dos casi, 6.34 Km² 

comprenden as Illas Cíes. Situado ao sur da provincia de Pontevedra, ten como lindeiros os termos 

de Redondela (ao Norte), Mos e Porriño (ao leste) e Gondomar e Nigrán (ao Sur). Polo oeste, logo 

linda co mar, nesa peza de tanto significado como é a Ría que leva o seu nome; tendo por fronte, 

na ribeira oposta os termos de cangas e Moaña. 

 

O Termo municipal de Vigo sitúase entre os 45º15’ (en Teis) e os 45º9’ (de Zamáns) de latitude 

norte; e os 8º39’ (Candeán) e 8º48’ (saiáns) de lonxitude oeste. 

 

As 19 parroquias que componen o termo municipal de Vigo (isto é exceptuando as que conforman 

a cidade central) ordenánse de sur a norte, e de oeste a leste, segundo se reflecta nos gráficos que 

veñen de seguido. 

 

Vigo, amais dos cinco concellos lindeiros citados é a cabeza duna área funcional ou metropolitana 

tomada en sentido restrictivo, na que se atopan os concellos de Soutomaior, Fornelos de Montes, 

Pazos de Borbén, Salceda de Caselas, Salvaterra, Baiona, Cangas, Moraña e Vilaboa. Nun sentido 

masi amplo habería que dicir que dentro desa área funcional estarían igoalmente Ponteareas, 

Mondaríz, Mondaríz-Balneario, Pontevedra, Tui, Tomiño, O Rosal e A Garda. 

 

O presente Estudio baséase nos documentos da Fase Informativa (Información e Diagnose) e de 

Avance; nomeadamente nos documentos titulados “Avance de Estudio do Medio Rural” 
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(elaborado na primeira das dúas fases) e “Estudio do Medio Rural”, elaborado na segunda das 

ditas fases, completando o primeiro. Mais tamén se atopa o seu antecedente nas informacións e 

diagnose que sobre o sistema de asentamentos e da poboación se conteñen nesas mesmas fases. 

 

O presente Estudio consta de dúas partes básicas: 

 

I. O Estudio do medio rural propiamente dito; e,  

II. O Estudio do sistema de asentamentos. 
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I ESTUDIO DO MEDIO RURAL 

1.  O CLIMA 

 

1.1.  Introducción 

 

O termo municipal de Vigo caracterízase por un clima temperado, 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 un clima privilexiado, común ás Rías Baixas, tanto para o confort dos habitantes como para as 

especies vexetais que non ven a penas limitado o seu crecemento por mor do clima. 

 

O clima presenta unha singularidade e riqueza de matices debido a súa situación na Ría de Vigo e 

á morfoloxía moi movida do seu territorio. A diversidade climática, ou sexa a existencia variada de 

microclimas locais garda relación coa orientación aos ventos dominantes- SW, NW e NE. A 

orientación ao sur e constituiren ou non áreas pechadas, serán factores positivos para a ocupación 

mentres que a inversión térmica nos fondo do val provoca neboas persistentes, e da como resultado 

que os fondos do val sexan máis frios e húmidos. 

 

Para a caracterización climática o Estudio emprega varios traballos sobre o clima en Galicia, uns 

de carácter disperso e puntual e outros como a “Bioclimatoloxía de Galicia”, publicada en 1983, na 

que se ofrecen datos términopluviométricos, así como numerosos índices e clasificacións 

climáticas para 107 estacións climáticas galegas, ou o traballo de Toval e Vega de 1995 cunha 

forte base estatística ou o recente Atlas Bioclimático de Galicia. Todos eles sistematizan de xeito 

coherente as principais características climáticas de Galicia e teñen datos do clima para Vigo, ao 

dispor este municipio de tres observatorios meteorolóxicos, que se utilizarán decote para analizar 

as variables de pluviometrías, temperaturas, etc. 

 

Os datos climáticos proceden dos observatorios meteorolóxicos de Vigo, Peinador e as Illas Cies, 

todos eles no termo municipal. 

 



 

 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO 

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

 

 
 

 
 

9
Consultora Galega S.L.                                  Estudio do Medio Rural e Modelo de Asentamento Poboacional

 

As estacións Meteorolóxicas: 

 
ESTACIÓN CÓDIGO ALTITUDE (m) LONXITUDE LATITUDE X-UTM Y-UTM 

PEINADOR 204 258 8º38’ 42º14’ 530256.5728 4675441.7498 

VIGO 205 5 8º44’ 42º14’ 522004.7733 4675411.0949 

CIES 208 170 8º55’ 42º12’ 506880.1064 4671679.0016 

 

Datos de  precipitacións e temperaturas mensuais: 

 
  X F M A M X X A S O N D M 

P 199 166 158 100 113 55,6 24,4 41,5 77,8 126 173 176 1409 

V 183 160 122 97,9 89,9 48,1 16,9 24,9 69,3 128 142 162 1242 
PRECIPITACION  

MEDIA 
C 101 95,5 90,7 59,5 51,7 25,3 17,5 15,6 60,4 93,6 115 131 857 

P 7,5 9 10,4 11,3 13,7 17,1 18,6 18,7 17,4 14,4 10,3 8,1 13,1 

V 10,5 10,7 11,9 13,3 15,1 17,7 19,8 19,6 18,8 16,3 12,8 11 14,8 
TEMPERATURA 

MEDIA 
C 8 9 10,5 11,9 14,5 17,4 19,8 19,5 18,1 14,8 11,2 8,8 13,7 

 

 

1.2.  Temperatura 

 

A temperatura do aire depende en grande medida da natureza da superficie en contacto coa 

atmosfera, xa que é o solo o que se quenta ao absorber a enerxía solar, e quen transmite parte desa 

calor á atmosfera. Isto evidénciase na trama urbana de Vigo,  onde as temperaturas medias son 

máis elevadas que no resto do termo municipal, sen ter en conta outros condicionantes coma a 

altitude ou a orientación. 

 

O gradente términométrico anual medio que se aplica á nosa área latitudinal  é de –0.5ºC/100 m. 

Isto significa que de modo xeral, cando subimos 100 m en altitude a temperatura diminúe 0.5ºC.  

 

A temperatura media anual  vai dende os  14.8ºC nas zonas baixas aos  13.1ºC que rexistra 

Peinador e os 13.7ºC nas Cies. 

A temperatura media do inverno esta no rango de 10-12ºC, baixando ao rango de 8-10 ºC a partir 

dos 250-300 m de altitude. Na primavera, no rango de 16-18 ºC; e nos montes, 14-16 ºC. No verán 
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o rango e > 20ºC agás nos que está no rango de 18-20ºC. E no outono, agás a zona máis próxima á 

costa, que está no rango de 14-16, e os cumes máis elevados que están 8-10, a maior parte do 

concello presenta valores de temperatura media situados no rango de 10-12 ºC. 

 

É polo tanto o primeiro trimestre do ano (xaneiro, febreiro, marzo) cando se rexistran os valores 

máis baixos de temperatura. Sendo estas temperaturas suaves, e estas condicións tan benignas, non 

provocan o posto invernal da vexetación, polo menos nas zonas do val. Na isoterma do mes de 

xaneiro non descende na costa por debaixo dos 10ºC , o que pon de manifesto a característica 

principal do clima litoral de Vigo que é a Suavidade. Durante o inverno este efecto é aínda máis 

notable nas illas Cies, que rexistran en xaneiro mínimas medias de 11ºC, semellantes ás da costa 

valenciana. 

 

Polo tanto o termo municipal presenta unha temperatura media elevada, como acontece, doutra 

parte,  na maior parte da costa das provincias atlánticas galegas. 

 

A amplitude  térmica anual é moderada para todo o concello. Sendo a amplitude térmica anual de 

9.1 ºC (V), de 11.1ºC (P) e 11.8ºC (C). Sendo as Illas Cies – como se ve - as que acadan unha 

maior amplitude, o que se traduce nunha maior sequidade estival, que ven ser consecuencia dunha 

maior mediterraneidade do clima da s ditas illas. 

Temperaturas medias nas tres estacións meteoroloxicas do concello de Vigo
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1.3.  Precipitacións 

 

A abundancia e a variabilidade espacial e temporal das precipitacións non se poden explicar só 

baixo a dinámica atmosférica, senón que o factor orográfico xoga tamén un papel especialmente 

decisivo. 

 

O gradente pluviométrico na nosa área é de 93 mm cada 100 m de ascenso de altitude, e a 

orientación e a exposición aos ventos van a influír tamén nas precipitacións caídas. 

 

Así, as precipitacións medias anuais atópanse por riba dos 1.200 mm. no centro da cidade e 

superan os 1.400 mm. en Peinador; o mesmo que no resto da franxa de montes que arrodean ao 

concello, chegando ao rango de 1.600-1.800 mm. nos zonas altas dos montes da serra do Galiñeiro 

e as súas estribacións.  

 

As precipitacións preséntanse todo o ano. A estación máis chuviosa é a do inverno seguida da do 

outono; sendo o verán a estación máis seca, con menos de 100 mm nas Cies, 111 mm en Vigo e 

144 en Peinador. 

 

Precipitacións medias nas tres estacións meteorolóxicas
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VALORES MEDIOS DA PRECIPITACION ESTACIONAL PARA AS TRES 
ESTACIÓNS DO CONCELLO DE VIGO

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550

Inverno Primavera Verán Outono

P 
(m

m
)

Peinador Vigo Cies
 

 

1.4.  Insolación E Radiación 

 

A media de horas de sol segundo datos recollidos no centro meteorolóxico de Galicia, é de 2.392 

horas de sol ao ano. Así, no mes de xullo aprovéitanse 10 horas diarias de sol ( o máximo 

peninsular e un chisco superior a 11 horas). 

 

No referente á radiación solar, temos nas rías baixas radiacións superiores a 330 cal/cm²/día, datos 

nitidamente similares aos rexistrados na mesma latitude no Mediterráneo.  

 

Cómpre sinalar que a radiación o mesmo ca insolación presenta unha clara estacionalidade, 

concentrándose no verán. 
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Horas de sol en Vigo
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1.5.  Ventos 

 

A variación estacional que exprementa a distribución das presións atmosféricas desempeña un 

papel fundamental na climatoloxía da zona, estando afectada polos cambios de posición que ten o 

anticiclón das Azores. En inverno, a normal localización deste anticiclón no Noroeste da costa 

africana, así como a existencia dun centro de baixas presións en Grenlandia, fan que sopre en 

Galicia un fluxo de aire do SW. A partir de xuño, o reforzamento do anticiclón das Azores e o seu 

emprazamento ao oeste induce un vento nas costas galegas de compoñente N (Blanton et al.,1987). 

Os ventos que se presentan na provincia de Pontevedra teñen unha velocidade media anual de 3 

m/s, predominando case por igual os períodos de calma e os ventos de compoñente N e SW. 

 

O clima de Vigo atópase favorablemente influenciado pola Corrente de Canarias, rama sur da 

Corrente do Golfo, que se inicia fronte ás costas galegas. 

 

O mar exerce unha acción suavizadadora do clima reducindo a diferencia entre temperaturas 

estivais e invernais. Os ventos do norte arrastran no verán as augas superficiais quentes, 

permitindo o afloramento das augas frías ricas en nutrentes. Debido a súa baixa temperatura estas 
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augas non forman nubes e son as responsábles da seca estival das Rías Baixas. Nas estacións de 

costa obsérvase que o fluxo de terra a mar é máis intenso durante o inverno e de mar a terra 

durante o verán. 

 

As situacións máis frecuentes durante todo o ano nas Rías Baixas son as de terceiro e cuarto 

cadrante; as Rías Baixas ábrense aos ventos cálidos e húmidos do SW. Polo tanto, os ventos do 

NW e N-NW  provocan precipitacións, pero son os ventos do SW os que resultan máis eficaces 

para provocalas, xa que chegan temperados  ou cálidos. 

 

En canto ao carácter local do vento, pódese dicir que as maiores frecuencias anuais corresponden 

aos de dirección S, seguindo os de SW e do W. En inverno e outono o vento dominante e 

maioritariamente 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; en agosto, os de 

W e o N; e en setembro, os do W e S.  

 

É de sinalar que as aliñacións montañosas danlle abeiro aos vales dos ventos dominantes, 

favorecendo a aparición de microclimas locais. 

 

1.6.  A Visibilidade 

 

En relación a outros fenómenos hídricos, as brétemas e néboas teñen como característica principal 

unha variabilidade espacial illada, isto é, non afectan a todo o territorio. As brétemas e néboas 

relacionadas cos fenómenos de inversión térmica adoitan xurdir nas zonas de fondo do val, 

afectando fundamentalmente ás parroquias de Sárdoma e Castrelos: E as brétemas e neboeiros en 

Puxeiros e Peinador están asociadas nomeadamente a situacións de borrasca, con fronte cálido, 

procedentes do sudoeste. 

 

1.7.  Dominios Ombrotérmicos 

 

Os dominios ombrotérmicos son o resultado da combinación dos réximes pluviométrico e 

términométrico. Temos un dominio húmido –cálido na maior parte do termo municipal (por 
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debaixo dos 300 m de altitude), e un dominio moi húmido – cálido entre os 300 e 600 m de 

altitude, e moi húmido –temperado nos cumes do Galiñeiro. 

 

• Gaussen  

O diagrama de Gaussen e o climodiagrama utilizarémolos para expoñer as relacións entre as 

precipitacións e as temperaturas. O primeiro estudia a relacións entre a pluviosidade e a 

temperatura, considerando como meses secos aqueles nos que as precipitacións teñen un valor 

menor que o dobre da temperatura mensual, polo cal as escalas verticais empregadas son 

distintas. A intensidade e duración da seca estímase valorando a área na que a curva das 

precipitacións fica por baixo da curva de temperatura. 

 

 

Diagrama de Gaussen 
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A través do diagrama de Gaussen, apréciase a existencia dun  período de seca estival dende 

finais de xuño ata mediados de agosto, na estación de Vigo, o cal pon de manifesto a 

necesidade da rega sobre todos os xardíns e campos dende a costa ata os 300 m, mentres que a 

partir dos 250-300 de altitude , en xeral, non existe a penas período de seca. 

 

• Clinodiagrama 

 

O clinodiagrama é unha forma gráfica na que se representan, nun sistema de coordenadas 

cartesianas, as precipitacións e as temperaturas medias dos meses do ano. 

 

Precipitación e temperaturas medias.
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Precipitacións e temperaturas medias. 
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• Clasificación de Koeppen 

 

De acordo aos datos de precipitación e grao de humidade do aire, hai que concluir que o  

municipio ten un clima, segundo a clasificación de Koeppen (Terán et al., 1978), situado entre 

os limites dos tipos Cfb e Csb. Ámbolos poden definirse como de clima chuvioso temperado. 

Corresponde o primeiro dos tipos citados pola característica de humidade persistente e o 

segundo polo tempo húmido en verán.  

 

De cordo con Koeppen un clima é suave se a temperatura media dos doce meses está 

comprendida entre 10 e 22, polo que a zona por debaixo dos 200 m de altitude estaremos nun 

clima do Csl e onde non se acade a isoterma de 10ºC durante xaneiro ou febreiro, nun tipo Csb. 

 

• Clasificación climática de Papadakis 

 

Este sistema de clasificación caracteriza o clima dende o punto de vista agroecolóxico. 

 

Segundo esta clasificación, todo o municipio, agás as Cies, presenta un réxime térmico  

marítimo cálido, mentres que para os datos de humidade as estacións presentan lixeiras 

diferencias. A este respecto, os datos da estación de Peinador corresponden a un réxime 

húmido, caracterizado pola ausencia de meses secos, sendo os datos de Vigo característicos do 

réxime de humidade mediterráneo. O ecoclima resultante da combinación destes dous réximes 

indica un clima marítimo fresco, na estación de Peinador, e mediterráneo marítimo na estación 

de Vigo.  En calquera caso, aínda que significativas, estas diferencias é preciso matizalas posto 

que, pomos por caso, a presencia de arborado crea un microclima que atempera as diferencias 

meteorolóxicas, como será o caso das ribeiras dos espacios fluviais.  
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2.  A XEOMORFOLOXÍA 
 

2.1.  Encadre comarcal da Ría de Vigo e os seus rebordos montañosos 

 

A Ría de Vigo e os seus rebordes montañosos constitúen unha unidade macroespacial, na que se 

poden definir unidades xeomorfóxicas ben diferenciadas.1 Os dous elementos definitorios da 

estructura  xeomorfolóxica son a xeoloxía e a tectónica. Por unha banda a xeoloxía, con dúas 

litoloxías clave: os afloramentos graníticos e os gneis de diferentes idades e natureza, que no seu 

conxunto presentan unha disposición en bandas de dirección N. – S. E . E, por outra banda, e como 

vimos de apuntar, o outro elemento definitorio da estructura é a tectónica. A Galicia meridional 

costeira está inserida nunha dirección tectónica dominante de SW. a NE2., 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 invadiu3 esta depresión en forma de funil (á fin da Era 

Terciaria). O nivel do mar chegou a súa cota actual no pasado xeolóxico recente, ao afundiren os 

xeos da última glaciación (entre os 12.000 e os 5.000 anos)4.  

 

Así, os dous grandes elementos xeomorfolóxicos para entendermos 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 situadas de esquello 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 coa 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.  
                                                           
1 PRESEDO LEDO,A. Vigo. Área metropolitana.  
2 Ó igual cas Rías Baixas. 
3 A formacións das rías é complexa, pero está universalmente aceptada a teoría de bloques afundidos.  
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2.2.  Descrición xeral da Ría de Vigo 

 

A Ría de Vigo5 é a máis meridional das Rías Baixas (localizada entre os 42º09’ e 42º21’ de 

latitude N e 8º36’ e 8º54’ de lonxitude O). Presenta unha forma de cuña orientada en dirección 

norleste-suroeste (NE-SO). A anchura máxima dase na boca (5.2 km) e vai mingoando ata os 600 

m do estreito de Rande. De aquí, e cara a parte interna en dirección norte sur, ábrese a enseada de 

San Simón ( Espacio Natural incluído na rede Natura 2000). A ría de Vigo mide uns 32 km6 de 

longo. E a súa superficie total é de 176 Km2, cun volume total de 3.117 Hm3. É interesante 

salientar que a auga na ría se renova totalmente cada tres días. Presenta na súa boca,  pechándoa 

parcialmente, as Illas Cies. Entre as Illas e a terra firme fórmanse duas canles ou bocanas: a 

Bocana Norte cunha anchura de 2.5 km e profundidade máxima de 27 m, e  a Bocana Sur de 

aproximadamente 5 km  de ancho e 48 m de profundidade. Entre a Illa de Faro e a Illa de San 

Martiño hai tamén unha pequena canle, Freu da Porta, duns 5 m de profundidade. 

 

 

 
Vista da Ría de Vigo 

 

                                                                                                                                                                               
4 Segundo a tese de Pedro Montero Vilar (Univ. Santiago de Compostela) o  nivel do mar elevávase a razón 
de 1 m cada século, asolagando os vales oradados polos ríos; fai uns 5.000 anos o mar de Vigo  alcanzou o 
nivel actual. Outros autores falan de 12.000 anos. 
5 En 1889 von Richthofen, tomando como exemplo as rías galegas, definiu unha ría como unha entrade de auga de mar 
desproporcinadamente longa en relación ao tamaño do río que desemboca nela. 
6 Tanto como o río Oitaben. 
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2.3.  Morfoloxía: Unidades do relevo en Vigo 

 

Dende o punto de vista morfolóxico o municipio de Vigo caracterízase por uns trazos moi 

marcados, nos que se suceden zonas de val, delimitadas por bordes montañosos de altitude 

moderada e media. Isto provoca a existencia de zonas case chairas e zonas con fortes pendentes. A 

grandes riscos dividimos a morfoloxía en tres unidades: litoral, vales, e montes.  

 

• A costa 

 

O concello de Vigo atópase na marxe meridional da ría do seu mesmo nome, concretamente no 

sector central da dita Ría (sector que abrangue dende a Ponte de Rande ata unha liña 

imaxinaria entre Punta Muíños (Alcabre) e Punta Balea (Darbo). E a partir de Punta Muíños, 

no chamado sector externo da ría (a parte que dá ao océano), xirando a costa paulatinamente 

cara o sur.  

 

No sector central a característica a suliñar é a de se atopar abeiro dos ventos do SO. 

 

En toda a costa as diferentes bandas litolóxicas, que propician unha erosión diferencial, 

traducida nunha xustaposición de zonas areosas e rochosas, dan lugar a enseadas normalmente 

areosas e puntas que as separan. Tamén as fracturas de esquello, as principais, dan pequenas 

depresións aproveitadas polos ríos e regatos.  

 

Así, temos en Vigo un litoral onde atopamos vinte areais7 dende Saiáns ata Teis, dous tramos 

de costa de sedimentación : Vao-Samil (Ponte de Toralla – Cabo do Mar) e Monduíña –Canido 

(Punta Sobreira- Ponte de Toralla ) e tres tramos de costa de erosión: A Guía (Punta lagoa- 

Punta de Areíro), Alcabre (Cabo do Mar – Punta Alcabre) e Oia –Saiáns ( Punta Sobreira – 

Punta de Priegue).  

 

                                                           
7 Praia do Portiño,  Praia Muíños,  Praia de Canto de Area,  Praia de Suqueiro, Praia de Fuchiños, Praia de Canido, Praia 
do Bao, Praia d e Fontaíña, Praia de Fechiño, Praia de Calzoa, Praia de Samil, Praia da Fonte, Praia dos Olmos, Praia do 
Matadeiro , Praia de Mourisca, Praia do Muíño, Praia de Santa Baia, Praia do Carril, Praia de Fontoura, Praia da Punta. 
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E entre o litoral e o Val do Fragoso aparece un relevo secundario de grande importancia ao ser 

onde se emprazou a cidade consolidada. É unha pequena dorsal de dirección latitudinal que 

separa o Val do Fragoso desta marxe da ría. Pechando o val, na súa vertente norte e a vez  

facendo rebordo do litoral, a aliñación Castro- Candeán vai perdendo altitude cara o oeste (de 

344 m. A Madroa, a 149 m. O Castro e a 50 m en Coia). Esta aliñación interfluvial (o Lagares 

e A Ría) na súa ladeira meridional constitúe a vertente norte do Val do Fragoso, provocando 

fortes pendentes e cambios de cota localmente moi acusados. Deste interfluvio parten 

pequenos regatos en ambas as dúas marxes, moitos dos casi aparacen hoxendía soterrados por 

baixo de varias rúas da cidade.  

 

• Os vales: 

 

O val do Fragoso, drenado polo Río Lagares e os seus tributarios, posúe lenes relevos e, 

mesmo, algunhas zonas chairas, Este val presenta unha clara disimetría; a vertente meridional  

(S) presenta unha topografía moito máis irregular; nela temos os máis importantes tributarios 

do Lagares: o río Eifonso e o Río Barxa. E a vertente norte acada nalgunhas zonas fortes 

pendentes ao chocar coas ladeiras meridionais da alineación Castro-Candeán. 

 

O Val do Miñor está separado do Val do Fragoso polas estribacións da Serra do Galiñeiro cara 

o norte e noroeste (Alineación As Lagoas- Pereiras Outeiro Grande). O interfluvio que separa 

ambos os vales conta cunha elevada altitude relativa (entre 450 e 520 m), dando lugar a fortes 

pendentes na súa vertente setentrional (orientada cara a ría). Mentres que na súa vertente 

meridional (Val Miñor) a elevada altitude das terras circundantes fai do val unha zona moi 

averiada, na que se dan características climáticas propias.  

 

• As zonas altas dos montes: 

 

Trátase polo común dunha zona interior de relevo accidentado, na que aparecen por veces 

fortes pendentes, sobre todo no sector suroriental (Bembrive,Beade ,Zamáns, Valadades e a 

metade de Coruxo), todas elas con acusada clinometría e contrastes topográficos.  
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As alturas máis destacadas  no concello son :o Monte Galiñeiro, que se atopa no sector 

setentrional da serra do mesmo nome e é a localización máis ao sur do termo municipal 

Trátase dun monte de silueta inconfundible que se identifica dende moreas de pontos da 

Mancomunidade. O Monte Alba (524 m) e o Cepudo (526 m) son dous cumes xemelgos, o 

primeiro ten no seu curuto unha ermida. As vistas panorámicas dende os seus altos son 

espectaculares. Ao norte elévase un pequeno monte de 386 m .Ao oeste e noroeste os montes 

de Coruxo8 de menor altura (450 m , 439 e 436 m) pero de fortes pendentes, xurden afastados 

dos montes Cepudo e Alba por un val estreito e encaixado no lugar de Fragoselo (Coruxo). 

Outras alturas a salientar que crean igoalmente fortes pendentes son no nordeste A Madroa e o 

monte Vixiador, que ten a súa altura máxima (448 m) xa no concello de Redondela.  

 

No plano hipsográfico obsérvase que máis da metade do termo municipalse atopa no rango de 

altitude menor de 100 m. E case todo este por baixo dos de 50 m. sobre o nivel do mar, (toda a 

súa parte costeira -a excepción do interfluvio Candeán Castro- e a maioría do Val do Fragoso). 

O Val do Fragoso vai collendo altitude na súa vertente setentrional nun trazado moi movido. 

No dito plano pódense observar os pequenos vales dos  principais tributarios do Lagares: o 

Eifonso, o Barxa e o Rego da Rega. Vales caracterizados por ter unha grande parte en alturas 

entre os 200 e 300 m. que se encaixan fortemente cando aumentan en altitude. Tamén se pode 

apreciar como as zonas altas, por riba dos 500 metros se atopan arrodeando ao concello, 

formando todo elo un anfiteatro de indubidable valor paisaxístico. 

 

2.4.  A compoñente xeolóxica 

 

No concello diferéncianse claramente dous ámbitos: o oriental, có dominio case absoluto de rochas 

metamórficas; e o occidental, coa presencia de rochas graníticas. As rochas máis  abondosas son as 

metamórficas (gneis de diferentes tipos), seguidas das rochas graníticas.  

 

                                                           
8 Montes de  Avilleira, Chan de Lagoas e Outros. 
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• Rochas metamórficas: 

 

Sitúanse, en case que toda a zona oriental, chegando as portas de Bouzas, entrando outra 

franxa en Alcabre, e Samil no tramo de costa dende Punta Sobreira ata Punta Priegue. 

Presentan unha distribución, que a grandes riscos, segue a franxa de dirección N-S., ocupando 

máis do 50% do termino municipal. Distinguese os siguintes tipos: 

 

- Paragneis e micaxistos.Ambos os dous pertencen ao denominado Complexo Vigo-

Pontevedra. Caracterízanse por unha marcada xistosidade e tons escuros, gris- azulados, 

mouros ou pardos. Están compostos por cuarzo, plaxioclasa, biotita e, nalgúns casos, 

moscovita. Os micaxistos teñen unha mineraloxía semellante pero sen plaxioclasa. 

 

- Gneises de biotita: Son rochas  dun aspecto moi característico por teren unha textura liñal 

ou planoliñal debida aos procesos de recristalización polo proceso metamórfico. Os seus 

minerais principais son: cuarzo, plaxioclasa e biotita.  

 

- Gneis de Riebeckita. 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 esgrevia forma de crista de galo, orixe do seu nome. 

 

• Rochas ígneas 
 

Ocupan a práctica totalidade da área occidental do municipio de Vigo, agás na costa. No 

ámbito municipal aparecen dúas series:  

 

- Serie alcalina. Son os chamados granitos de dúas micas, tendo unha proporción 

equivalente de biotita e moscovita. Nunca presentan horneblenda ou piroxeno  e carecen 

de minerais accesorios. Tenden a ter cores craras. 

 

- Serie calcoalcalina. Dominan nela os granitos de biotita e oligoclasa (en ocasións con 

moscovita). Nestas rochas predominan os tons escuros debidos á presencia dos minerais 
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accesorios e sobre todo pola presencia da biotita, moi abundante, ao contrario que a 

moscovita, practicamente inexistente. 

 

• Rochas filonianas 

 

Sitúanse na área meridional do municipio desenvolvéndose a favor das fracturas. Están 

compostas por cuarzos abrancazados e teñen escasa representación no municipio. 

 

• Depósitos cuaternarios 

 

Nas zonas deprimidas do concello atópanse unha serie de acúmulos provocados pola acción 

dos axentes erosivos e a súa posterior sedimentación. 

 

Suliñamos para o termo municipal de Vigo os seguintes depósitos cuaternarios: 

 

- Rasa costeira. De escasa superficie presentánse dous afloramentos: un na zona 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 Vao. Son depósitos da orixe eólica 

de espesuras variables de 1 a 5 metros. Na actualidade as de Samil atopánse alteradas 

polas sucesivas intervencións humanas (construcción dunha estrada, valado, paseos, 

aparcadoiros) quedando por detrás da estrada unha zona de dunas fixadas por un 

piñeiral. (Duna fósil) e unhas pequenas zonas de dunas na traspraia de Fontaiña e do 

Vao.  

 

- Depósitos de praia: Son acúmulos areosos da orixe mariña que salpican todo o litoral 

vigués. Salientamos, por ser as máis grandes, as praias de Canido, Coruxo e Samil.  
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A granulometría das areas varía, pero en xeral para o termo municipal de Vigo pode 

clasificarse como media ou grosa. 

 

- 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 (areas-limosas, limos- areosos e arxilas) e poden 

acumularse chegando a presentar grosores de ata 10 m ou incluso maiores. 
 

- Xunqueiras: 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 Vao, aínda 

que esta última, pola construcción de diversas infraestructuras podese dicir que hoxe 

xa perdeu a conexión directa có mar. 

 

Por último, habería que salientar o feito de que a actividade constructiva e urbana 

provoca a aparición dunha serie de depósitos de orixe antropoxénica que, en xeral, se  

clasifican en dous grupos:  

 

- Recheos: Son acúmulos controlados e polo tanto estables, que se empregan como 

soporte de edificacións e obras públicas para nivelar o terreo. 

 

- Vertidos: Acúmulos incontrolados de residuos e refugos de natureza variable 

fundamentalmente urbanos, pero tamén industriais. 

 

 

2.5.  Hidroloxía 

 

Todo o territorio corresponde á demarcación da Confederación Hidrográfica do Norte. 

 

A rede fluvial do municipio pódese caracterizar como curta e, ao tempo extensa. Trátase de cursos 

de auga subsecuentes, e dicir, desenvólvense seguindo as liñas de mínima pendente, sendo as súas 

direccións preferentes  NE- SW, NW –SE e N-S. 
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Os dous ríos principais son o Lagares e o Miñor ou Amial. O Lagares como principal río do Val 

que leva seu nome e o Zamáns ou Amial como principal río aluente do Val Miñor. No Val do 

Fragoso segundo os estudios realizados na Área de Estratigrafía da Universidade de Vigo sobre a 

hidroloxía dos ríos do Municipio de Vigo, desenvólvense 11 concas hidrográficas ou sectores 

hidrográficos: 

 

 

 
 

Este número tan elevado de sectores hidrográficos dannos unha idea do gran número de cursos de 

auga e dos moitos interfluvios que presenta o territorio. Tamén explica a necesidade de protexer 

todas as augas do concello, posto que a contaminación se espalla axiña dende os tributarios de 

primeira orde (as pequenas correntes que non reciben auga de ningunha outra) se a contaminación 

está no monte-como era o caso da contaminación dos ríos do Zondal- ata augas abaixo e por tanto 

estendéndose a contaminación a toda a conca. 

 

Ademais do Lagares e o Amial con categoría de río temos os dous principais tributarios do 

Lagares: o río Eifonso e o Río Barxa. O resto dos cursos de auga teñen a categoría de regos, 

regueiros e regatos; sendo cursos de auga de caudal permanente de mediano a pouco abondoso, e  
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de leito estreito e pouco profundo, que ou ven desembocan nun dos ríos principais ou ven o fan 

directamente no mar.  

 

E xunto aos ríos atopamos diversas zonas húmidas e láminas de auga, todas elas importantes  

sinais da biodiversidade  hídrica  do concello.  

 

• As principais zonas húmidas son: 

 

A lagoa Mol (na parte alta do Lagares preto do seu nacemento, e unha formación hídrica única 

no concello) o  Encoro de Zamáns, os  Humidais de Goberna e de Muíños, a Xunqueira do 

Lagares e o Humidal do Vao.  

 

• Cursos de auga:  

 

Unha característica de todos os cursos fluviais é que teñen o seu nacemento no concello, ou 

nos lindes cos concellos veciños e a súa desembocadura na costa do concello ou nos seus 

límites (na praia de Arealonga desemboca o Pugariño; e o regato  de  Saiáns, nas proximidades 

do límite municipal). A excepción constitúea o río Zamans ou Amial que pertence ao val do 

Miñor e desemboca formando unha  importante marisma fronte á vila da Ramallosa.  

 

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

alterado e soterrado no seu trazado.  

 

Rego do Vao, rego que está formado principalmente polo rego do Carballosa e o rego do Vao 

que forman, na súa confluencia,  a marisma ou xunqueira do Vao. Nacen ambos os dous nos 

montes de Coruxo e forman una conca hidrográfica (Conca 6), desembocando na praia de 

Canido, saíndo por medio dunha estructura de formigón de grandes dimensións.  Os seus 

principais problemas ambientais danse polo soterramento ao seu paso polo Club de Campo e 

estrada de Canido e a gran  fraxilidade que, como todos os humidais ten a marisma e a difícil 

recuperación de impactos por reducción da súa superficie  e alteración do contorno. 
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Rego de Rochas que decorre polo lugar de Rochas e Mide. Este pequeno regato ten a 

peculiaridade de desembocar nas rochas do litoral nun codio (depósito de bolos) entre dous 

saíntes de rocha. 

 

Rego do Charco, rego cuns tramos de vexetación de ribeira que desemboca na praia de Muíños  

 

Regato de Saiáns, o regato situado máis ao oeste do concello, pertencente a conca 5 cos dous 

anteriores. 

 

O Río Zamáns ou Amial conforman 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 de auga á poboación e constitúe unha das paisaxes máis 

singulares do concello. Ademais, o encoro é 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, que decorre por nove parroquias, dende o seu 

nacemento augas arriba da lagoa Mol no concello de Redondela ata a súa desembocadura en 

Samil, pola marxe dereita temos como achegas principais os regos Cernade, o Regato Do Rial, 

Rego Cambeses, 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 Pereiro  e o Regueiro De Rega, con 

catro tributarios principais Rego de Presa, Regueiro de Cartas, Rego do Freixo e Río Seco 

 

Ademais é de salientar que en todo o  territorio son moi comúns as fontes e manantíos de 

carácter permanente. Estes manantíos, de distribución bastante espallada, 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 das parroquias con pozos que adoitan non 

superar os 25 metros de fondura.  
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• Problemas ambientais  

 

Dende a década dos 50 do aéculo pasado, as industrias foron instalándose xunto ao río, no 

fondo do val; aproveitando as vantaxes clinométricas do val e modificando a súa topografia e 

utilizando o río como botadeiro das augas residuais fortemente contaminados. Tamén as 

vivendas utilizaban o río como colector. E esta situación de verquidos, coa conseguinte 

contaminación das augas, levou a que, a partir de metade da década dos 90 se empeza a levar a 

cabo o Plan de Saneamento Integral de Vigo. Sanemento que na actualidade está moi 

avanzado. Aínda así, seguense a producir algúns verquidos, como o demostra un recente 

estudio encargado polo concello sobre fotos de vertidos ao río Lagares.  

 

De calquera xeito, para a recuperación natural do río Lagares aprobouse un Plan Especial de 

Rexeneración do Río Lagares, que aínda que – tal como se tramitou – non tivo forza normativa 

suficiente para correxir todas as eivas producidas no río, si servíu como instrumento de 

concienciación cidadana, vehículo para levar a cabo obras de ecuperación e, sobre todo como 

avanzado do que agora se propón o presente Plan Xeral de Ordenación: a recuperación 

medioambiental  do río e a súa conversión en eixo estructurador da transformación urbanística 

de Vigo. 

 

De calquera xeito, hai actuacións nomeadamente, algunhas infraestructuras viarias que 

afectaron a manatíos, sobre todo no da autoestrada Rande Puxeiros, que non teñen doado 

arranxe. 

 

Outros, como a contaminación por verquidos domésticos e industriais, así como a recuperación 

do patrimonio etnográfico asociado á auga. 

 

Son obxectivos que teñan que marcar o PXOM e que efectivamente aborda, nese labor de 

entonizar o Lagares como peza senlleira para o desenvolvemento racional e ordenado da futura 

cidade. 
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3.  A VEXETACIÓN 
 

3.1.  Introducción 

 

Neste apartado adicado á vexetación descríbense e localízanse no territorio as diferentes 

formacións vexetais de interese. Primeiramente, farase un percorrido sucinto pola situación da 

flora no seu contexto bioxeográfico para proseguirmos coa descrición das diferentes formacións 

vexetais que se atopan ou ben de forma natural no territorio, ou son resultado dos labores de 

repoboación (as especies forestais de repoboación de calqueira xeito trátanse tamén no capitulo de 

patrimonio forestal) e sucintamente as árbores singulares dos parques e xardíns9.  

 

As fontes empregadas para o estudio da vexetación son de tres tipos: fotografías aéreas e planos10, 

informes sectoriais e publicacións sobre flora do concello e da área metropolitana11 e datos obtidos 

do recoñecemento in situ do territorio.  

 

 

3.2.  O contexto bioxeográfico da flora do concello 

 

O termo municipal de Vigo dende o punto de vista corolóxico atópase localizado na Rexión 

Eurosiberiana, Provincia Cántabro-Atlántica, Sector Galaico-Portugués, Subsector Miñense12. O 

subsector miñense localizase nas Rías Baixas, é o de influencia máis cálida; estando o municipio 

no piso climático termocolino (Temperatura media>14ºC) e ombroclimas húmido e hiperhúmedo. 

 

A vexetación arbórea de carácter oceánico da fachada litoral da Europa Occidental, está 

constituída por especies atlánticas, sendo o seu xenuíno representante o carballo (Quercus robur 

                                                           
9 FERNANDEZ ALONSO,J.I., RIGUEIRO RODRIGUEZ, A.Catálogo das árbores singulares do Concello de Vigo. 
Colección documentos de Medio Ambiente. Concello de Vigo 2001  
10 fotografías aéreas do voo realizado polo SITGA en 1999, fotografias aéreas panorámicas do ano 2000, postais antigas 
de Vigo, mapas cartográficos e temáticos 
11 A composición florística do Río Lagares elaborada polo Departamento de recursos Naturais e Medio Ambiente da 
Universidade de Vigo, O catálogo das árbores singulares do Concello de Vigo, a Estratexia para a Conservación da 
Natureza  no Concello de Vigo elaborado por Gonzalo López Márquez para o Concello de Vigo, O Plan Forestal de 
Galicia  e outros informes  
12 Segundo os mapas corolóxicos deseñados por Rivas-Martínez (1987) e Izco (1989) 
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L.), nunha expansión que percorre dende a costa cantábrica ata desaparecer en Aveiro (Portugal), 

lugar no que se sitúa o lindeiro sur da Rexión Eurosiberiana13.  

 

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

Dorsal Galega, seguindo o esquema sistémico da fitosocioloxía, pertencen á asociación Rusco 

aculeati-Quercetum roboris, subasociación  Quercetosum suberis, que é unha carballeira de 

carácter termófilo e influencias mediterránes, onde elementos perennifolios de orixe mediterráneas 

como as sobreiras Quercus suber e os érbedos Arbutus unedo, poden aparecer acompañando aos 

Carballos Quercus robur nas abas de solaina e máis resgardadas, xunto a outras especies de 

árbores e  arbustos como  os loureiros Laurus nobilis, os escabróns Crataegus monogyna, as 

Pereiras bravas Pyrus communis, o Acivro Ilex aquifolium,a Silvarbeira Ruscus aculeatus; e outras 

máis, xunto a todo un cortexo florístico de herbáceas, rubidoiras e algúns fentos. O que lle confire 

a estes bosques unha gran diversidade vexetal. 

 

Este bosque caducifolio que debería ser o bosque predominante no territorio da Mancomunidade, 

agás nas zonas húmidas, praias, cantís, ríos e cumes con solos esqueléticos, onde o bosque por 

múltiples factores non se podería instalar. Nembargantes, case están desaparecidos en toda a 

mancomunidade, e Vigo non é unha excepción, sendo a situación actual dos bosques autóctonos 

dunha reducción, degradación e case desaparición. Esta reducción en extensión e fragmentación é 

unha característica non só das terras de Vigo, da Mancomunidade ou de Galicia, senón de todos os 

bosques atlánticos14 Esta reducción en extensión e fragmentación é típica dos bosques atlánticos 

no seu conxunto, pola súa fonda transformación orixinada polas actividades e a explotación 

humana, o que fai que hoxe non podamos falar de bosques naturais senón de bosques seminaturais, 

o que non obsta incluílos por dereito propio, entre os ecosistemas máis valiosos da nosa terra. Nin 

por suposto, pensar na súa paseniña pero perenne recuperación. 

 

Polo tanto, suliñamos que o bosque autóctono é un ecosistema moi característico do noso mundo 

atlántico, que acobilla unha diversidade alta de especies, algunhas das cales viven ligadas ás 

                                                           
13 Izco, 1987; Rivas et al., 1987 
14 Burguess&Sharpe 1981 
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particulares condicións dos bosques e son incapaces de facelo fóra delas15, que representa un 

patrimonio cultural ao mesmo tempo que natural - a través da súa rica historia de uso. 

 

Aínda que case non quedan a penas testemuñas deste bosque pola presión e explotación intensa a 

que se viron sometidos; os bos solos que proporcionaba foron utilizados para pastos e cultivos, e 

como fonte enerxética non existiu outra ao alcance do home ata épocas moi recentes. O que si moi 

escasamente atopamos son fragmentos herdados destes antigos bosques. En xeral formados por 

árbores de fustes tortuosos, de diámetros pequenos e copas reducidas aínda que en contacto pola 

elevada espesura consecuencia dos aproveitamentos aos que se viron sometidos (leña, estacas para 

peches de leiras, productos para a artesanía, etc.) 

 

O outro bosque corolóxico neste territorio son as formacións riparías que pertencen a asociación 

Senecio bayonensis- Alnetum glutinosae que é un ameneiral ripario claramente termófilo e de 

influencia mediterránea. 

 

 

3.3.  As principais comunidades vexetais 

 

Unha parte fundamental da riqueza biolóxica dun territorio é a diversidade vexetal.  Nos seguintes 

subapartados describense as principais comunidades vexetais que se atopan no concello así como 

as repoboacións arbóreas e a flora ornamental arbórea nos parques e xardíns. 

 

• Masas arbóreas autóctonas: 

 

Temos dous tipos: as carballeiras ou fragas e os bosques de ribeira Estes bosquetes autóctonos 

localízanse nos concellos da area metropolitana de Vigo, refuxiados ao abeiro de vales 

resgardados e valgadas angostas e inaccesibles. Son pequenos bosques-illa, a modo de oasis de 

diversidade rodeados de matogueiras, formacións de árbores exóticas ou terras de labor. Polo 

tanto, é nos vales e ribeiras dos cursos fluviais onde atopamos os restos dos bosques 

                                                           
15 Son as chamadas especies silvopendentes. Son especies ligadas á comunidade polas condicións que ela 

mesma crea. 
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autóctonos-fragas e ripisilvas; sendo as ripisilvas moito máis abondosas e en mellor estado de 

conservación cas fragas ou carballeiras, aínda que tamén, en termos xerais, se atopan alteradas 

polas canalizacións dos ríos, os cultivos, as cortas ou a presión urbanística nalgunhas ribeiras.  

 

- Carballeiras ou fragas. 

 

Os escaso restos de fragas que quedan no concello atópanse conectados aos 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, cortas e rareos....  

 

As principais localizacións destes bosquetes son as seguintes: 

 

Fraga de Zamáns: No fondo do val, xunto ao encoro de Zamáns, temos unha masa de carballos 

con amieiros , tamén algúns bidueiros, salgueiros e robinias Robinia pseudoacacia (esta última 

exótica e invasora). Estrato medio de grandes abeleiras Corylus avellana,  na ladeira sur e unha 

masa continua  de estripeiros Pyrus cordata na ladeira norte. Cómpre engadir o impacto que a  

Autoestrada do Val Miñor veu supoñer a este ecosistema. 

 

Fraga da Rego da Rega (Fragoselo): Valgada do regato da Rega con orientación N e S . En 

ambas as ladeiras atopamos restos ben conservados de bosques de galería con amieiros e 

carballos no estrato arbóreo cun estrato arbustivo con abeleiras, loureiros e sanguiños. Fraga 

que segue pola parroquia de Chandebrito no municipio veciño de Nigrán. 

 

Tamén aparecen restos de carballeiras en Teis e Comesaña, 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 existente na parcela de San Roque, o Parque de Quiñones de León e o 

Colexio Apostol Santiago.  
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Os soutos de ribeira ou ripisilvas 

 

As ribeiras ou ripisilvas son formacións leñosas, arbóreas ou arbustivas, nas marxes dos ríos e 

regatos e, que están relacionadas coa presencia de auga e, polo tanto están adaptadas a soportar 

grandes cheas, ou polo contrario períodos de seca.  

 

No concello son moitos os cursos fluviais cinguidos por salgueiros e ameneiros. As ribeiras 

fluviais presentan unha frondosa vexetación e unha fauna que se distingue pola súa 

diversidade. 

 

As especies máis características das ripisilvas son os amieiros Alnus glutinosa que poden 

alcanzar os 20 m de altura pero tamén tomar aspecto arbustivo, duns 3-5 m, sobre todo en 

zonas permanentemente enchoupadas. O interior dos ameneirais é bastante sombrío polo que 

só as plantas que poden vivir nestas condicións están presentes. Destacan as lianoides como 

Tamus communis, a hedra Hedera helix, a madresilva Lonicera periclymenum ou o lúpulo 

Humulus lupulu, e os fentos como o fento real Osmunda regalis, a cabriña Davallia 

canariensis Blechnum spicant, Dryopteris sp. Acompañan ao amieiro, especie dominante nas 

nosas ripisilvas, os salgueiros Salix atrocinerea e en menor medida os freixos Fraxinus 

angustifolia, os sabugueiros Sambucus nigra, as abeleiras Corylus avellana, os loureiros 

Laurus nobilis e tamén os carballos Quercus robur, un gran número de fentos, así como 

plantas de ambientes sombrizos e húmidos que necesitan destes ambientes temperados dos 

bosques para sobreviviren.  

 

De seguido descríbense os principais bosques de ribeira do concello de Vigo, pero antes 

cómpre dicir que, dada a riqueza en ríos e regatos do concello estas pezas importantes do, 

patrimonio natural aparecen espalladas por toda a xeografía local.  

 

Ademais, os bosquetes ribeiregos teñen unha especial importancia ecolóxica, posto que 

contribúen a mellorar a calidade das augas, evitando a erosión das ribeiras e subministrando 

sombra, alimento e refuxio para unha numerosa comunidade de organismos. 
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Curso alto do Lagares. Nunha zona chan xunto ao aeroporto, preto do nacemento do río, 

atopamos un bosque ripario novo, moi ben conservado, cun dosel arbóreo denso, onde 

dominan os amieiros Alnus glutinosa, con algúns carballos Quercus robur, salgueiros Salix 

atrocinerea e bidueiros Betula alba, esta última especie moi rara en Vigo. 

 

Curso medio do río Barxa. Pequeno val orientado ao norte, xunto ao vial Castrelos-

Universidade. Terreo bastante chan á dereita do río e en forte pendente na ladeira esquerda, 

onde atopamos restos dun bosque ripario en regular estado de conservación con amieiros Alnus 

glutinosa de ata 15 m, con carballos Quercus robur dispersos na aba esquerda. Hai dous 

valiosos bosquetes de abeleiras de ata 9 m de altura Corylus avellana, un deles nun pequeno 

barranco xunto ao río, e neles medran plantas moi raras e únicas en Vigo como Polygonatum 

odoratum, Anemone trifolia, Narcissus trianthus e outras mais comúns como Crocus serotinus, 

Ruscus aculeatus e fentos e carices.  

 

Curso baixo do río Barxa, pequeño val, de orientación N-S. Ten dúas zonas: a sur, rochosa, de 

pendente moderada e a norte de terreo chan e fondo. Nel atopamos un bosquete ripario, liñal 

na parte sur e máis amplo no norte con amieiros de ata 12 m, algúns salgueiros; na ladeira leste 

baixo eucaliptos, hai bastantes carballos e castiñeiros. E de salientar a diversidade de fentos 

que neste bosquete se atopan como Dryoptheris affinis, Osmiunda regalis, Adiantum capillus –

veneris e outros 

 

Curso baixo do Lagares. Terreos chans, de aluvión, pendente moi escasa, agás nos 

afloramentos, cuns solos moi fondos agás nos pequenos outeiros. Aparece unha ripisilva xunto 

ao antigo leito do Lagares, predominan os amieiros, tamén salgueiros, algúns nas choupeiras e 

carballos, xunto a arbustos como sanguiños e loureiros. 

 

Humidal do Vao. Ampla superficie de terreo completamente chan, salvo no bordo oeste, 

atravesado por dous regatos. Presenta masas descontinuas de amieiros de ata 20 m, e 

salgueiros de dúas especies Salix alba e Salix atrocinerea. No borde oeste na parte máis alta e 
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seca hai uns cantos carballos con castiñeiros, e sanguiños Frangula alnus e  Loureiros Laurus 

nobilis. 
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• As especies de repoboación  

 

Piñeirais. Son a principal formación forestal do concello, xunto aos eucaliptos. 

 

Como especie frugal que é, adaptouse moi ben ao medio galego e foi moi empregado nas 

repoboacións forestais tanto polos particulares como pola administración, sobre todo a partires 

da década dos 50. Xeneralmente as plantacións foron realizadas sobre terreos de mato (toxeiras 

e uceiras) que dan lugar a formacións coetáneas, máis a rexeneración natural.  

 

Tres son as especies existentes de piñeiros no territorio vigués: o piñeiro bravo Pinus pinaster, 

o piñeiro de repoboación Pinus radiata menos espallado, e moito menos abondoso o piñeiro 

manso Pinus pinea. Os piñeirais mostran diversas estructuras, variando de masas regulares e 

coetáneas a irregulares e con mestura de idade debido a factores como lumes, cortas, etc. 

 

A maioría dos piñeirais presentan numerosos brizais de carballos, pereiras bravas, sanguiños, e 

outras arbores da fraga, que nos indican o sentido da evolución destes piñeirais 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. 

 

O Eucalipto Eucaliptus globulus. 

 

O eucalipto tivo un uso ornamental nos terreos e xardíns de Vigo ata que a partires da década 

dos 40 empezan a repoboar con esta especie orixinaria do continente australiano os montes da 

Galicia atlántica.16 E actualmente cobren 250.000 ha de terreos próximos á costa por debaixo 

dos 600 m de altura na Galicia atlántica. No termo municipal é, despois do piñeiro bravo, a 

especie arbórea que máis superficie ocupa. Ademais do E. glubulos, pódense atopar 8 especies 

máis de eucalipto, en predios e parques, destacando as Illas Cies onde se atopan 5 especies 

diferentes de Eucalipto ( Eucaliptus glubulus, E. camaldulensis, E. maculata, E. Robust e E. 

tereticornis). 

                                                           
16 No ano 1944 repoboase por primeira vez  un monte público na provincia de Pontevedra (Orde Ministerial do 

3/7/1943) 
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Outra frondosa 

 

Tamén da mesma orixe co eucalipto son as acacias. Sendo a acacia de madeira negra Acacia 

melanoxylon a máis problemática nos montes vigueses, ao ter un forte compoñente invasor no 

monte.  Invade as terreos libres do monte e coloniza e despraza a outras especies, Provocando 

masas monoespecíficas, cunha cuberta total, case sen plantas no sotobosque, imposibilitando o 

acceso ao monte. Ademais é unha especie de difícil  erradicación, sendo necesarios laboriosos 

traballos de silvicultura para facela desaparecer. 

 

Outras repoboacións 

 

Ademais destas especies forestais estase a repoboar con moitas outras especies os montes 

vigueses, o listado é moi amplo destacando neste caso algunhas delas: castiñeiros, carballos, 

carballo americano, nogueiras, cerdeiras. 

 

• As matogueiras 

 

O termo matogueira acolle un amplo grupo de plantas leñosas non arbóreas, cunha altura que 

vai dende algúns centímetros a varios metros. A maioría dos matos aparecen pola intervención 

humana, queimas, cortas, pastoreo, abandono de campos de cultivo, etc. 

 

Salientan as toxeiras da asociación Ulici europaei- Ericetum cinereae, da que son especies 

características o toxo Ulex europaeus e os breixos Erica cinerea e Erica umbellata. En 

cultivos e prados abandonados fórmanse matagueiras das xestas: Cytisus striatus e Cytisus 

scoparius e en menor medida silvas Rubus sp... tamén aparece un mato costeiro da asociación 

Cisto- Ulicetum humilis  

 

• As zonas húmidas 

 

No concello a variedade de zonas cubertas de auga temporal ou permanentemente por augas 

pouco fondas é sorprendentemente alta. Atopamos fochancas, pozas, presas, lagoas, terreos 



 

 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO 

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

 

 
 

 
 

40
Consultora Galega S.L.                                  Estudio do Medio Rural e Modelo de Asentamento Poboacional

 

temporalmente enchoupados, humidais e xunqueiras. E nesta notable variedade de zonas 

húmidas desenvolvese unha peculiar flora e fauna silvestre. 

 

Os humidais que noutro tempo foron considerados negativamente e suxeitos sistematicamente   

á seca e a fondas transformacións por accións humanas, na actualidade son obxecto dunha 

política de conservación específica, ao recoñecerse neles un importante papel na diversidade 

ecolóxica e toda unha serie de valores e vantaxes que xa se fixeron clásicas17 

 

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 nutrentes, 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 nutrentes e baixas temperaturas son específicas destes medios. 

 

No concello atopamos nos cumios, en zonas de pendente moi escasa, terreos temporalmente 

asolagados que dan lugar ao hábitat  denominado brañas.  

 

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 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. 

 

Tamén as marxes das zonas enchoupadas como pasa no curso baixo do Lagares temos un 

prado de Molinia caerulea, no que con relativa frecuencia aparece a especie Serratula 

tinctoria.  

                                                           
17 Fernando González Bernaldez, 1992. Los paisajes del agua 
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Lagoa: Temos un pequeno medio acuático lagunar no concello onde destacan as espadaneiras 

doce acuícolas, así como tapadeiras, Iris pseudoacorus, e outras especies de vexetación 

palustre. Tendo augas arriba da lagoa unha ben conservada comunidade de especies de 

ripisilva, así como unha pequena braña.  

 

• Humidais: Amais doutros humidais que se analizaran noutro capítulo, contamos con tres 

humidais de certa importancia no concello, todos eles de amplo interese natural, cunha riqueza 

de especies vexetais   O humidal do Goberna, situado no curso baixo do Lagares,  é un espacio 

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

recreativos 

 

O humidal do Vao presenta unha espadaneira densa que permite a nidificación de poboacións 

de alavanco real e galiña de río. 

 

A xunqueira do Lagares 

 

A xunqueira do Lagares é unha pequena zona húmida costeira situada na desembocadura do 

río Lagares. Pódese clasificar como unha zona estuárica de tipo meso mareal, con solos 

hidromorfos de orixe sedimentaria, e que se compoñen na súa maior parte de areas finas e 

limos con elevados valores de materia orgánica.  

 

A pesar da súa pequena dimensión, esta marisma acolle diferentes formacións vexetais únicas 

no concello como esparteiros, praderías salgadas, xuncos marítimos e outras comunidades 

palustres que se distribúen segundo o gradente da influencia mariña. 

 

Nas zonas máis influenciadas polas marea está dominadas pola xunqueira de Juncus 

maritimus, entre os que se mesturan outras especies típicas de marisma como Riglochin 

maritima, halimione portulacoides, Spartina maritima ou Sarcocornia perennis. Nas zonas 

menos salgadas aparecen praderías salgadas das gramíneas Paspalum vaginatum e Agrostis 

stolonifera; os xuncos conviven coas ciperáceas sobre todo Scirpus maritimus. Tamén 
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pequenos enclaves de vexetación doce-acuícola e especies de ribeira completan a diversa flora 

da marisma. Aparece igolamente a Armeria maritima.  

 

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

migratorias. 

 

A conservación dos lugares húmidos, brañas, lagoas, etc, 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 estes lugares, 

xa para actividades agrícolas, xa para asentamentos industriais, etc. Dende a última década 

valóranse estes ecosistemas, que están constituídos por plantas especializadas capaces de vivir 

nestes medios e que aloxan a unha fauna moi diversa. E non só o que se ve a simple vista é 

importante senón tamén a flora e fauna microscópica que neste medios habitan.  

 

• A vexetación de litoral 

 

Na franxa costeira, aínda que se veu de sufrir moitas transformacións nos últimos tempos, 

quedan treitos que agachan unha gran riqueza natural. 

 

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 Vao, os cais foron alterados na súa totalidade, por mor da urbanización 

desas zonas, co resultado da destrucción 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 ambas as dúas que na 

actualidade sería impensable a súa destrucción. Ante este panorama de destrucción acaecido no 

pasado recente unicamente queda no concello a excepción das Illas Cies, unha praia cun 

pequeno sistema dunar: a praia e dunas da Fontaíña, ao leste da praia do Vao, no lugar de 

Breadouro (Coruxo) onde sobrevive unha vexetación dunar gracias a un proxecto de 



 

 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO 

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

 

 
 

 
 

43
Consultora Galega S.L.                                  Estudio do Medio Rural e Modelo de Asentamento Poboacional

 

recuperación e a un valado de protección no pequeno sistema dunar, atopándonos as principais 

especies características dos sistemas dunares, aínda que con problemas de colonización por 

especies oportunistas e ventureiras alleas aos sistemas dunares, destacando o feo Ammophila 

arenaria, como principal especie características do sistema dunar.  

 

Tamén destaca en Samil un piñeiral plantado nos anos 50 sobre o un cordón dunar máis alá da 

estrada, o que presenta un valor xeomorfolóxico ao se converter nunha duna fosilizada. 

 

Vexetación do litoral rochoso 

 

Nalgúns tramos do litoral rochoso atopamos especies típicas de rochedo, nos tramos máis 

esgrevios conserva a maís característica vexetación de cantís, a cintura de vexetación 

halocasmofítica representada pola asociación Crithmo-Armerietum pubigae con 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 exótica como son as Uñas de gato 

Carpobrotus edulis e C. Acinaciformes, plantas ben coñecidas nos hábitats costeiros, cunhas 

fermosas flores lilas ou amarelas. Así como a Arthotheca calendula, nas praias, leiras, 

recheos... 

 

• Mato e pasteiros  

Aparece unha franxa de pasteiros aerohalófilos da asociacón Dauco gummifer-Festucetum 

pruinosae e un mato costeiro nunha maior superficie da asociación Cisto- Ulicetum humilis18 

 

                                                           
18 UNIVERSIDADE DE VIGO. DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS E MEDIO 

AMBIENTE.1994, Estudio da riqueza faunística entre as Puntas de Samil e Alcabre. Documento inédito 
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3.4.  A Flora ornamental do Concello de Vigo 

 

O concello conta cun inventario de árbores singulares e masas arbóreas naturais de todo o termo 

municipal de Vigo, asemede foron catalogadas as froiteiras e as árbores espontáneas de maior 

interese. 

 

O inventario cataloga 226 especies máis 12 híbridos e un número total de exemplares que ascende 

a 4.259. E isto é un número moi elevado, máxime se temos en conta os criterios de selección, que 

excluíron, agás excepcións, as plantas menores de 20 anos. Este número, como indican os 

redactores do inventario dá idea da riqueza da flora ornamental de Vigo. Recóllense árbores 

singulares nos parques, xardíns e parcelas privadas e públicas. Trátase de árbores non 

substituíbles, isto é aquelas que polo seu desenvolvemento ou idade non se poden trocar por outras 

semellantes proveñentes de viveiros. Por outra banda, incluíronse outros pola súa rareza, idade ou 

tamaño. Podendo servir este catálogo para evitar a perda destas  árbores insubstituibles. 
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4.  A FAUNA 
 

4.1.  Introducción 

 

Neste capitulo trátanse os animais vertebrados, por non existir datos estatísticos fiables de ambito 

municipal dos invertebrados. 

 

Os datos estatísticos presentados neste apartado estan extraídos fundamentalmente do “Atlas de 

Vertebrados de Galicia19 e dos Censos Invernais de aves acuáticas de Galicia20,” por ser estas as 

únicas fontes con valor estatístico contrastado. Estas fontes permiten coñecer a composición 

faunística cualitativa, e nalgúns casos a cuantitativa. (Censo de invernantes) 

 

Co fin de determinar os lugares, dentro do territorio de estudio, onde é probable atopar unha 

determinada especie procedéuse a determinar de acordo coas preferencias de cada unha21 os 

hábitats onde é mais probable a presencia de cada especie. 

 

Por último, para valorar a importancia das especies presentes no concello empregáronse dous 

criterios: o primeiro é se as especies constitúen endemismos, e o segundo é que se atopen incluídos 

nos catálogos das seguintes normativas de protección: 

 

• "Catálogo nacional de especies ameazadas" (Real Decreto 439/90 e a orden 10 de marzo de 

2000 que actualiza dito catálogo) 

 

Este catálogo clasifica as diferentes especies ameazadas en dous anexos: 

                                                           
19 Atlas de vertebrados de Galicia. Santiago de Compostela: Conselleria da Cultura Galega; Sociedade Galega de 

Historia Natural, 1995. 
20 Censo invernal de aves acuáticas en Galicia, anos 90 e 91 Santiago de Compostela: Conselleria de Agricultura 

Ganderia e Montes, 92 
21 Atlas de vertebrados de Galicia. Santiago de Compostela: Conselleria da Cultura Galega; Sociedade Galega de 

Historia Natural, 1995., 

Galán Regalado, P e Gustavo Fernandez, A: Anfibios e réptiles de Galicia .Edicións Xerais de Galicia, 1993 

Penas Patiño, X e Pedreira lópez, C: Guía das aves de galicia Editorial galaxia, 1980 
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Anexo I: Especies en perigo de extinción  

Anexo II: Especies de interese especial 

 

• Real Decreto 1997/1995 de Espacios Naturais.  

 

Este Real Decreto establece as medidas para contribuir a garantir a biodiversidade, mediante a 

conservación dos hábitats naturais e da flora e fauna silvestre. É tamén a transposición ó 

Estado Español das Directiva 92/43/CE relativa a conservación de hábitats naturais e da flora e 

fauna silvestres e das directivas 79/409 e 91/409/CE sobre a conservación de aves silvestres.  

 

Establece con relación á fauna os seguintes anexos: 

 

Anexo II: Especies animais e vexetais de interese comunitario para a súa conservación e 

necesario designar zonas especiais de conservación. 

Anexo IV: Especies animais e vexetais de interese comunitario que requiren unha protección 

estricta. 

Anexo V: Especies animais e vexetais de interese comunitario coa súa recollida na natureza e a 

sua explotación pode ser obxecto de medidas de xestión. 

 

• Catálogo Provisional de Aves Nidificantes Ameazadas en Galicia.  

 

Este catálogo establece a seguinte clasificación según a situación das aves: 

 

Perigo de extinción.(A) 

Sensibles á alteración do seu hábitat. (B) 

Vulnerables. (C) 

Interese especial.(D). 
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• Convenio de Bonn 

 

Convención sobre a conservación de especies migratorias pertencentes a la fauna silvestre e a 

Resolución 23/2/2000 que actualiza os seus anexos. 

 

Anexo I: Especies altamente ameazadas, a súa  situación obriga os países membros a 

conservar e garantir os seus hábitats, non pór obstáculos ás súas migracións e prohibir a súa 

caza. 

Anexo II: Son especies en condicións desfavorables, a súa situación require manter e 

desenrolar estudios sobre o estado da especie suscribindo para iso os acordos necesarios.  

 

4.2.  Biótopos presentes na área de estudio 

 

Co fin de determinar a distribución máis probable na área das diferentes especies animais, 

dividíuse o territorio en cinco biótopos. Estes biótopos deben entenderse nun senso amplo, xa que 

con eles só se pretende dar unha idea da importancia que sobre a fauna teñen determinados medios 

presentes no concello. 

 

O medio urbano non se considera, por exceder o ámbito deste estudio.  

 

En relación coa costa considéranse como biótopos específicos os cantís costeiros e os areais, nestes 

medios é onde se atopan as aves invernantes. O resto da costa, a efectos deste estudio, considérase 

integrado nos biótopos de marismas, repoboacións, ou curso de auga e ribeiras.  

 

Por último, antes de proceder a describir os biótopos queremos facer as seguintes aclaracións: 

 

Con esta división non se quere indicar que os biótopos sexan independentes entre eles. De feito os 

cultivos e praderias lindan en moitos casos cos cursos fluviais e co medio forestal. 

 

Existen moitas especies ubiquistas que, polo tanto, poden vivir indiferentemente nos distintos 

biótopos. 
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Os principais biótopos presentes no concello de Vigo, a efectos de este estudio, son os seguintes: 

 

• Xunqueiras 

 

En Vigo atópanse na desembocadura do Lagares (Xunqueira do Lagares, Humidal de Goberna 

e de San Andrés) e o Humidal do Vao nas proximidades da praia do mesmo nome. 

 

• Cursos de auga e ribeiras 

 

Dentro deste biótopo inclúese a profusa rede de ríos, regatos e regueiros, así como o Encoro de 

Zamáns e a Lagoa Mol (ver apartado de hidroloxía)  

 

• Zonas arboradas 

 

Dentro deste grupo inclúense todas as formacións arboradas (a excepción da vexetación de 

ribeira) na súa maioría. Está composta por piñeiros, eucaliptos e acacias, aínda que somos 

conscientes do labor do recuperación do bosque autóctono que nos últimos anos veñen 

realizando as comunidades de montes. (ver medio forestal) 

 

• Cultivos e praderías 

 

Neste biótopo englóbase todo o espacio agrario do municipio e tamén o medio antrópico do 

territorio outrora rural e hoxe rururbano (pero que conteñen pequenos núcleos de poboación e 

construccións agrarias) que é acubillo de moitas especies de aves  e roedores.  

 

• Matogueiras 

 

Constituido polos espacios forestais non arborados e terreos de cultivos abandonados 

invadidos polo mato. Tamén se consideran aquí os espacios de penedos propios das curotas 

dos montes. 
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4.3.  Ictiofauna Continental 

 

A relación de peixes incluídos neste apartado esta baseada nas observacións realizadas por este 

equipo, así como polas conversacións con pescadores, xa que o Atlas de Galicia só recolle a 

presencia da troita. 

 

Se ben non podemos dar datos fiables da evolución da fauna piscícola por non existir en censos, si 

podemos afirmar, de acordo coas nosas observacións e as xa citadas conversacións con pescadores 

locais, que a poboación nos últimos anos coa posta en marcha da depuradora do Lagares aumentou 

os seus efectivos e o número de especies. 

 

Nembargantes, como aspecto negativo suliñamos a forte regresión da troita e outras especies 

autóctonas no Encoro de Zamáns, pola voracidade das especies aloctonas como o Black- Bass, o as 

Carpas. 

 

Por último, destacamos a presencia de especies de esteiros mariños que penetran no curso baixo do 

río Lagares chegando a producirse avistamentos de Muxos ata en Castrelos, feito dende logo 

vencellado á recuperación da calidade das augas do río. 

 
NOME CIENTÍFICO NOME COMÚN ESTATUS 

Salmon trutta fario Troita Autoctona e repoboada 

Anguilla anguilla Anguía Autoctona 

Boops boops Boga Autoctona 

Rutilus arcasi Escalo  Autoctona 

 Gobio Autoctona 

Micropterus salmoides Black- Bass Introduccido para pesca deportiva (Zamans) 

Carassius auratus Carpín Introduccido para pesca deportiva (Zamans) 

Perca sp Perca Sol Introduccido para pesca deportiva (Zamans) 

Cyprinus carpio Carpa Introduccido para pesca deportiva (Zamans) 

Oncorhynchus mykiss Troita arcoires Introduccido para pesca deportiva (Zamans) 

Liza sp, Chelo labrosus Muxo Especies de esteiros que penetran nos cursos baixos 

Platichthys flesus Solla de río Especies de esteiros que penetran nos cursos baixos 

Salmon trutta trutta Reo Especies de esteiros que penetran nos cursos baixos 
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4.4.  Herpetofauna 

 

O concello de Vigo sitúase nunha das zonas de maior diversidade, en relación coa herpetofauna, 

como reflicten os mapas  

 

  

Mapa 1: Diversidade de anfibios: Numero de espacies 

atopados por cadro de 10 x 10 Km.  

Fonte: Atlas de vertebrados de Galicia 

Mapa 1: Diversidade de réptís: Numero de espacies atopados por 

cadro de 10 x 10 Km  

Fonte: Atlas de vertebrados de Galicia 

 

 

Neles pódese observar como a zona de Vigo presenta unha biodiversidade de 20 a 24 especies por 

cada 100 Km2. Estudios, máis polo miúdo, presentados no dito atlas, poñen de manifesto que a 

presencia dos réptís depende da latitude, e polo tanto das condicións térmicas, é dicir, os réptís 

prefiren lugares con moitas horas de sol e con veráns cálidos, con independencia da pluviosidade. 

 

En relación cos anfibios parece que o factor determinante é a proximidade á costa, por inducir esta 

un clima oceánico, relacionado cunha pluviosidade alta e pouca amplitude térmica. 
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• Anfibios. 

 

En Vigo atopamos 11 especies de anfibios, das 14 presentes no país galego22 e das 25 

existentes en España23 o que representa un 78.57 % e un 44 % respectivamente. 

 

Das once especies de anfibios presentes na área, sete están incluídas no Catálogo Nacional de 

Especies Ameazadas no Anexo II como de especial interese. Outras cinco especies encóntranse 

citadas no Real Decreto 1997/1995 sobre Espacios Naturais, no seu Anexo IV de "Especies 

animais e vexetais de interese comunitario que requiren unha protección estricta" e en 

particular a especie Chioglossa lusitanica atópase no Anexo II de "Especies animais e vexetais 

de interese comunitario que para a súa conservación cómpre designar zonas especiais de 

conservación". 

 

Por outro banda, é necesario dicir que, as especies Triturus boscai, Chioglossa lusitanica, 

Discoglossus galgonei, Rana ibérica, Rana perezi son endemismos ibéricos e incluso do 

noroeste peninsular. 

 

Por todo isto, hai que concluír que, o Concello de Vigo presenta unha moi interesante 

representación de anfibios, o que a constitúe como un lugar de especial interese no ámbito 

galego. 

                                                           
22 Galan E Fernandez, 1993 
23 Blanco E Gonzalez, 1992 
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TÁBOA DE ANFIBIOS 

NOME CIENTÍFICO NOME COMÚN 
ENDEMISMO 

IBÉRICO 

RD 439/1990 CAT. 

ESPECIES 

AMEAZADAS 

RD 1997/1995 

ESPACIOS 

NATURAIS 

Triturus boscai Limpafontes común * ANEXO II  

Triturus helveticus 
Limpafontes 

palmeado 
 ANEXO II  

Triturus marmoratus Limpafontes verde  ANEXO II ANEXO IV 

Salamandra salamandra Píntega    

Chioglossa lusitanica Salamantiga galega *  
ANEXO II e 

ANEXO IV 

Alytes obstetricans Sapiño troiteiro  ANEXO II  

Discoglossus galganoi Sapo raxado * ANEXO II  

Bufo bufo Sapo cunqueiro    

Hyla arborea Estroza  ANEXO II ANEXO IV 

Rana ibérica Ra patilonga * ANEXO II ANEXO IV 

Rana perezi Ra verde *  ANEXO V 

 

En canto a súa distribución no concello atendendo aos diferentes biótopos, é a seguinte: 
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DISTRIBUCIÓN DOS ANFIBIOS NO CONCELLO DE VIGO 

NOME COMÚN Marisma. 
Cursos de auga 

e ribeiras 

Repoboacións 

Forestais 

Cultivos e 

praderías 
Mato 

Triturus boscai  X X X X 

Triturus helveticus X X    

Triturus marmoratus X X X  X 

Salamandra salamandra  X X X  

Chioglossa lusitanica  X    

Alytes obstetricans    X X 

Discoglossus galgonei X X   X 

Bufo bufo  X  X X 

Hyla arborea X X    

Rana ibérica  X    

Rana perezi X X    

 

• Réptís. 

 

Existen citados no municipio trece especies de réptís das 24 censadas en Galicia, o que 

representa o 54, 17 % das especies de réptís galegos.  

 

Das trece especies censadas, nove atópanse catalogadas como especies sensibles no Catálogo 

Nacional de Especies Ameazadas (Anexo II). Por outro lado, dúas especies, a Lacerta 

schreiberi e a Vipera seoanei atópanse tamén recollidas no Real Decreto 1997/1995 sobre 

Espacios Naturais no seu Anexo IV de "Especies animais e vexetais de interese comunitario 

que requiren una protección estricta"; a primeira delas, atópase tamén no Anexo II de "Especies 

animais e vexetais de interese comunitario,  para a súa conservación e necesario designar zonas 

especiais de conservación". 

 

Por último, a Lacerta schreiberi, a Podarcis bocagei, a Chalcides bedriagai, e a Vipera seoane 

son considerados endemismos ibéricos ou incluso algúns só do noroeste da Península Ibérica. 
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Estamos pois ante un concello cunha abondosa e interesante representación de réptís. O que o 

caracteriza, analogamente ao caso dos anfibios, como un concello de especial interese no 

ámbito galego para a conservación dos réptís. 

 
TABOA DE RÉPTIS 

NOME CIENTÍFICO NOME COMÚN 
ENDEMISMO 

IBÉRICO 

RD 439/1990 CAT. 

ESPECIES 

AMEAZADAS 

RD 997/1995 

ESPACIOS 

NATURAIS 

Anguis fragilis Escancer común  ANEXO II  

Lacerta lepida Lagarto arnal    

Lacerta schreiberi Lagarto das silvas X ANEXO II 
ANEXO II 

ANEXO IV 

Podarcis bocagei Lagartixa galega X   

Podarcis hispanica Lagartixa dos penedos  ANEXO II  

Chalcides chalcides Esgonzo común  ANEXO II  

Chalcides bedriagai Esgonzo iberico X ANEXO II  

Coronella girondica 
Cobra lagarteira  

meridional 
 ANEXO II  

Elaphe scalaris Serpe riscada  ANEXO II  

Malpolon monspessulanus Cobra rateira    

Natrix natrix Cobra de colar  ANEXO II  

Natrix maura Cobra de auga  ANEXO II  

Vipera seoanei Vibora de seoane X  ANEXO IV 

 

A súa distribución nos diferentes biótopos do concello é a seguinte: 
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DISTRIBUCIÓN DOS RÉPTÍS NO CONCELLO DE VIGO 

NOME CIENTÍFICO Marisma. 
Cursos de auga 

e ribeiras 

Repoboacións 

Forestais 

Cultivos e 

praderías 
Mato 

Anguis fragilis  X  X  

Lacerta lepida    X X 

Lacerta schreiberi  X  X X 

Podarcis bocagei    X X 

Podarcis hispanica     X 

Chalcides chalcides X   X  

Chalcides bedriagai X     

Coronella girondica    X X 

Elaphe scalaris     X 

Malpolon 

monspessulanus 

   X X 

Natrix natrix  X X X X 

Natrix maura X X    

Vipera seoanei  X X X X 

 

 

 

4.5.  Ornitofauna 

 

As aves veñen sendo recoñecidas como o principal grupo faunístico indicador da importancia 

biolóxica dun espacio. 

 

Entre as especies detectadas cómpre distinguir aquelas que nidifican na localidade (residindo todo 

o ano ou ben só no verán), daquelas que aparecen regularmente durante a invernía e os pasos 

migratorios, como daquelas outras que só foron rexistradas de forma ocasional. 

 

No municipio de Vigo ou arredores atopamos que nidifican corenta e dúas especies, oito é 

probable que o fagan, e dez é posible segundo o Atlas de vertebrados de Galicia. 
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Das especies con cría confirmada destacamos o Azor, das de cría probable o Lagarteiro Peneireiro 

e Gabian, e das de cría posible a Rapiña Cincenta clasificadas no catálogo provisional de aves 

nidificantes en Galicia24 como de vulnerables. Esta  última é tamén clasificada como de perigo de 

extincion. Ademais en Galicia, todas elas presentan unha diminución paulatina de efectivos.  

 

Tamén hai que destacar a nidificación do Falcón Peregrino considerado como de interese especial 

pola súa singularidade e valor ecolóxico o científico. 

 

Temos que engadir no listado de aves a presencia probablemente como nidificante do Picapeixe, 

visto por este equipo na desembocadura do Lagares asi como dunha colonia nidificante de 

Cacatúas na finca Mirambel, na praia do Vao, o súa orixe ven dunha renaturalización de 

exemplares fuxidos das casas que os tiñan como ornamentais. 

 
TÁBOA DAS AVES 

NOME CIENTÍFICO NOME COMÚN RD 439/1990 CAT. 
ESPECIES AMEAZADAS C.P.A.N.M.G25 STATUS 

Acanthis cannabina Liñaceiro común   Cría confirmada 

Accipiter gentilis Azor Anexo II C↓ Cría confirmada 

Apus apus Cirro común Anexo II  Cría confirmada 

Buteo buteo Miñato común Anexo II  Cría confirmada 

Carduelis chloris Verderolo común   Cría confirmada 

Certhia brachydactyla Gabeador común Anexo II  Cría confirmada 

Columba palumbus Pomba torcaz   Cría confirmada 

Corvus corone Corvo viaraz   Cría confirmada 

Cuculus canorus Cuco comun Anexo II  Cría confirmada 

Delichon urbica Andoriña de cu branco   Cría confirmada 

Emberiza cia Escribenta riscada Anexo II  Cría confirmada 

Erithacus rubecula Paporrubio común Anexo II  Cría confirmada 

                                                           
24 Actas do primeiro congreso galego de ornitoloxía. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 
1991. 
25 C.P.A.N.M.G: Catálogo provisional de aves nidificantes ameazadas en Galicia. 
A: Perigo de extinción. 
B: Sensibles á alteración do seu hábitat. 
C: Vulnerables. 
D: Interese especial.  
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Fringilla coelebs Pimpin común Anexo II  Cría confirmada 

Gallinula chloropus Galiña de río   Cría confirmada 

Garrulus glandarius Pega marzá   Cría confirmada 

Larus argentatus Gaivota clara   Cría confirmada 

Motacilla alba Lavandeira branca Anexo II  Cría confirmada 

Motacilla cinerea Lavandeira real Anexo II  Cría confirmada 

Oriolus oriolus Ouriolo Anexo II  Cría confirmada 

Otus scops Moucho de orellas Anexo II  Cría confirmada 

Parus ater Ferreiriño común Anexo II  Cría confirmada 

Parus caeruleus Ferreiro bacachís Anexo II  Cría confirmada 

Parus cristatus Ferreiriño cristado Anexo II  Cría confirmada 

Parus major Ferreiro abelleiro Anexo II  Cría confirmada 

Passer domesticus Pardal común   Cría confirmada 

Phoenicurus ochruros Rabirrubio tizón Anexo II  Cría confirmada 

Pica pica Pega rabilonga   Cría confirmada 

Prunella modularis Azulenta común Anexo II  Cría confirmada 

Pyrrhula pyrrhula Paporrubio real Anexo II  Cría confirmada 

Regulus ignicapillus Estreliña riscada Anexo II  Cría confirmada 

Saxicola torquata Chasco común Anexo II  Cría confirmada 

Serinus serinus Xirín   Cría confirmada 

Streptopelia decaocto Rula turca   Cría confirmada 

Streptopelia turtur Rula común   Cría confirmada 

Strix aluco Avelaiona Anexo II  Cría confirmada 

Sylvia atricapilla Papuxa das amoras Anexo II  Cría confirmada 

Sylvia melanocephala Papuxa cabecinegra Anexo II  Cría confirmada 

Troglodytes troglodytes Carrizo Anexo II  Cría confirmada 

Turdus merula Merlo común   Cría confirmada 

Turdus viscivorus Tordo charlo   Cría confirmada 

Tyto alba Curuxa común Anexo II  Cría confirmada 

Upupa epops Bubela comun Anexo II  Cría confirmada 

Dendrocopus major Peto real   Cría probable 

Falco subbuteo Falcón pequeno Anexo II D↓ Cría probable 

Falco tinnunculus Lagarteiro peneireiro Anexo II C↓ Cría probable 
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Motacilla flava Lavandeira verderal Anexo II  Cría probable 

Passer montanus Pardal orelleiro   Cría probable 

Rallus aquaticus Rascón de agua   Cría probable 

Sturnus unicolor Estorniño negro   Cría Probable 

Sylvia undata Papuxa montesa  Anexo II  Cría Probable 

Phylloscopus collybita Picafollas común Anexo II  Cría posible 

Picus viridis Peto verdeal   Cría posible 

Turdus philomelos Tordo galego   Cría posible 

Accipiter nisus Gabian Anexo II C? Cría posible 

Caprimulgus europaeus Avenoiteira cincenta Anexo II  Cría posible 

Cettia cettia Reiseñor da agua Anexo II  Cría posible 

Circus pygargus Rapiña cincenta Anexo II A↓ Cría posible 

Hippolais polyglotta Fulepa amarela Anexo II  Cría posible 

Jynx torquilla Peto formigueiro Anexo II  Cría posible 

Lanius excubitor Picanzo real Anexo II  Cría posible 

 

A súa distribución nos diferentes biótopos do concello é a seguinte: 

 
DISTRIBUCIÓN DOS AVES NO CONCELLO DE VIGO 

NOME CIENTIFICO Marisma. Cursos de agua 
e ribeiras 

Repoboacións 
Forestais Cultivos e praderías Matorral 

Acanthis cannabina X   X X 

Accipiter gentilis   X X  

Accipiter nisus  X X X  

Apus apus    X  

Buteo buteo    X X 

Caprimulgus europaeus   X  X 

Carduelis chloris  X  X  

Certhia brachydactyla  X X   

Cettia cettia X X    

Circus pygargus X   X X 

Columba palumbus   X X  

Corvus corone X  X X  

Delichon urbica  X  X  
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Cuculus canorus    X X 

Dendrocopus major   X   

Emberiza cia    X X 

Erithacus rubecula  X X X  

Falco subbuteo   X   

Falco tinnunculus    X X 

Fringilla coelebs  X X X  

Gallinula chloropus X X    

Garrulus glandarius   X   

Hippolais polyglotta  X  X  

Jynx torquilla      

Lanius excubitor    X X 

Larus argentatus      

Motacilla alba    X  

Motacilla cinerea  X    

Motacilla flava      

Oriolus oriolus  X  X  

Otus scops    X  

Parus ater  X X X X 

Parus caeruleus   X   

Parus major  X X X  

Parus cristatus   X   

Passer domesticus    X  

Passer montanus    X  

Phoenicurus ochruros  X  X  

Phylloscopus collybita  X  X  

Pica pica    X X 

Picus viridis  X X X X 

Prunella modularis    X X 

Pyrrhula pyrrhula  X  X  

Rallus aquaticus      

Regulus ignicapillus   X X X 

Saxicola torquata    X X 
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Serinus serinus    X  

Streptopelia decaocto   X X  

Streptopelia turtur   X X X 

Strix aluco   X   

Sturnus unicolor    X  

Sylvia atricapilla  X  X  

Sylvia melanocephala     X 

Sylvia undata     X 

Troglodytes troglodytes   X X X 

Turdus merula  X  X  

Turdus philomelos   X  X 

Turdus viscivorus      

Tyto alba   X X X 

Upupa epops    X  

 

 

Censo invernal de aves acuáticas. 
 

Os datos que se presentan baséanse nos publicados pola Sociedade Galega de Historia Natural 

(SGHN) para o quinquenio 1996-2000. 

 

Na Ría de Vigo encóntranse dúas áreas de censo de invernantes: o punto 33 e o 32.  Este último 

refírese a Ensenada de San Simón, non pertencente o concello de Vigo, polo tanto os datos que se 

amosan proceden só do punto 33, chamado no censo co nome xenérico de Ría de Vigo e que polo 

tanto, inclúe non só o municipio de Vigo senón tamén o de Cangas e o de Moaña.  

 

Na táboa seguinte, especifícanse as especies de aves que invernan xunto ao número estimado  

delas. 
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CENSO DE AVES ACUÁTICAS INVERNANTES EN VIGO 

  Nº individuos Porcentaxe do total anual 

Especie Nome Comun 96 97 98 99 2000 96 97 98 99 2000 

Gavia inmer Mobella grande 2     15.38     

Tachybaptus ruficolls Somorgullo pequeño    1     0.28  

Podiceps nigricollis Somorgullo orelleiro 1     14.29     

Morus bassanus Mascato comun     1     0.34 

Phalacrocorax carbo Corvo mariño real 23 39 116 98 119 2.57 1.79 4.29 3.63 3.93 

Phalacrocorax aristotelis Corvo mariño cristado 99 381 131 217  48.06 39.48 25.05 41.73  

Egretta garzetta Garzota 17 30 10 30 36 8.25 6.04 6.62 4.73 5.51 

Ardea cinerea Garza real 9 37 30 40 36 1.60 3.71 3.02 3.79 3.62 

Anas penelope Pato asubión  19     0.56    

Anas platyrhynchos Alavanco real 2 2 17 8 15 0.02 0.02 0.17 0.07 0.14 

Anas clypeata Pato cullerete  1     0.19    

Melanitta nigra 
Parrulo pentumeno 

comun 
15 15  9 11 17.05 18.75  8.65 4.37 

Gallinula chloropus Galiña de río 8   12 15 6.45   4.33 5.26 

Fulica atra Galiñola negra 1   2 3 0.10   0.26 0.51 

Haematopus ostralegus Gabita  60 32 65 54  5.26 2.41 5.43 4.47 

Charadrius hiaticula Píllara real 16 1   44 11.76 0.24   7.14 

Charadrius alexandrinus Píllara papuda     1     1.05 

Pluvialis squatarola Píllara cinsenta 1 73  31 33 0.06 3.19  1.64 1.98 

Vanellus vanellus Avefría europea  22  4   0.20  0.32  

Calidris canutus Pilro grosso  6     1.88    

Calidris alba Pilro bulebule   1     0.39   

Calidris maritima Pilro cinsento    2     X  

Calidris alpina Pilro curlibico  770  126 354  9.10  1.49 3.61 

Gallinago gallinago Becacina cabra   7 2 1   15.22 2.44 1.79 

Limosa limosa Mazarico  2      0.90   

Limosa lapponica Mazarico rabipinto  1     0.20    

Numenius phaeopus Mazarico galego  6 1 13 5  3.39 3.13 20.97 6.25 

Numenius arquata Mazarico curlí 1 6  4 9 0.11 0.32  0.32 0.67 

Tringa nebularia Bilurico pativerde  3  2 2  1.31  0.71 0.44 

Actitis hypoleucus Bilurico bailón 11 33 50 47 14 11.00 25.38 24.51 19.34 6.90 

Arenaria interpres Píllara riscada 2 9 25 67 53 1.02 6.16 13.44 36.02 18.60 

Larus melanocephalus Gaivota cabecinegra    24 7    57.14 25.00 
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Larus ridibundus  Gaivota chorona común nc nc  936 
123

5 
nc   15.01 18.41  

Larus fuscus Gaivota escura nc nc 94  nc   2.82   

Larus michahellis Gaivota patiamarela nc  nc 
660

2 
nc nc   20.59   

Larus marinus Gaivotón   2  2   5.26  5.00 

Thalasseus sandvicensis Carrán cristado 3 3 5 8 23 1.89 6.67 2.98 6.35 8.58 

Alca torda Arao romeiro    1 1    
123.5

0 
4.55 

 

 
ESPECIE CONVENIO DE BONN RESOLUCIÓN 23/2/2000 

Gavia inmer Apéndice II 

Tachybaptus ruficolls  

Podiceps nigricollis  

Morus bassanus  

Phalacrocorax carbo  

Phalacrocorax aristotelis  

Egretta garzetta  

Ardea cinerea  

Anas penelope Apéndice II 

Anas platyrhynchos Apéndice II 

Anas clypeata Apéndice II 

Melanitta nigra  

Gallinula chloropus  

Fulica atra  

Haematopus ostralegus  

Charadrius hiaticula  

Charadrius alexandrinus  

Pluvialis squatarola Apéndice II 

Vanellus vanellus  

Calidris canutus  

Calidris alba  

Calidris maritima  
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Calidris alpina Apéndice II 

Gallinago gallinago  

Limosa limosa  

Limosa lapponica  

Numenius phaeopus  

Numenius arquata Apéndice II 

Tringa nebularia Apéndice II 

Actitis hypoleucus Apéndice II 

Arenaria interpres  

Larus melanocephalus Apéndice II 

Larus ridibundus   

Larus fuscus  

Larus michahellis  

Larus marinus  

Thalasseus sandvicensis  

Alca torda  

 

Destacamos que das 38 aves invernantes, 10 están protexidas polo Convenio sobre a conservación 

das especies migratorias de animais silvestres (Convenio de Bonn) no apéndice II. 

 

 

4.6.  Mamíferos. 

 

No concello de Vigo atópanse catalogadas a presencia de 29 mamíferos dos 60 atopados en 

Galicia, que representan case a metade (48.33%) dos  mamíferos galegos. 

 

Dos mamíferos presentes, sete son de interese especial (anexo II) no Catálogo Nacional de 

Especies Ameazadas. 

 

Destacamos o Galemys pyrenaicus por tratarse dun endemismo ibérico que ten as poboacións en 

retroceso na Península Ibérica, e estar incluido tamén no Anexo II do RD de Espacios Naturais. 
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Neste decreto tamén se inclúen outros seis nos anexos II,IV,V. (ver táboas seguintes) 
TÁBOA MAMÍFEROS 

NOME CIENTÍFICO NOME COMÚN 
ENDEMISMO 

IBÉRICO 

RD 439/1990 

CAT. ESPECIES 

AMENAZADAS 

RD 997/1995 

ESPACIOS 

NATURALES 

Galemys pyrenaicus Furapresas X Anexo II Anexo II Y IV 

Rhinolophus hipposideros 
Morcego pequeño 

de ferradura 

 
Anexo II Anexo II 

Rhinolophus ferrumequinum Morcego grande  Anexo II Anexo II 

Pipistrellus pipistrellus Morcego común  Anexo II  

Mustela erminea Armiño  Anexo II  

Lutra lutra Londra  Anexo II Anexo II - IV 

Erinaceus europaeus Ourizo cacho    

Talpa occidentalis Toupa cega    

Sorex coronatus Furafollas grande    

Sores granarius Furafollas iberico    

Sorex minutus Furafollas pequeno    

Crocidura russula Furaño común    

Oryctolagus cuniculus Coello bravo    

Sciurus vulgaris* Esquio    

Microtus agrestis 
trilladeira dos 

prados 

 
  

itymys lusitanicus Corta dos prados    

Arvicola sapidus Rata de auga    

Rattus norvegicus Rata común    

Rattus rattus Rata de campo    

Apodemus sylvaticus Rato de campo    

Mus musculus Rato da casa    

Vulpes vulpes Raposo    

Mustela nivalis Donicela    

Mustela vison Visón americano    

Mustela putorius  Touron   Anexo V 

Martes foina Garduña    

Meles meles Teixugo    
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Genetta genetta Algaria   Anexo  V 

A súa distribución nos diferentes biótopos do concello é a seguinte: 

 
DISTRIBUCIÓN DOS MAMIFEROS NO CONCELLO DE VIGO 

NOME CIENTÍFICO Marisma. Cursos de agua 
e ribeiras 

Repoboaciones
forestais 

Cultivos e 
praderías 
construccións 

Matorral 

Galemys pyrenaicus  X    
Rhinolophus 
hipposideros 

   X  

Rhinolophus 
ferrumequinum 

   X  

Pipistrellus 
pipistrellus 

   X  

Mustela erminea  X  X  
Lutra lutra X X  X  
Erinaceus 
europaeus 

   X X 

Talpa occidentalis    X  
Sorex coronatus  X X X X 
Sores granarius  X X X X 
Sorex minutus X X    
Crocidura russula    X  
Oryctolagus 
cuniculus 

   X X 

Sciurus vulgaris*   X   
Microtus agrestis  X  X  
Pitymys lusitanicus  X  X  
Arvicola sapidus X X  X  
Rattus norvegicus+ X X  X  
Rattus rattus   X X X 
Apodemus sylvaticus    X X 
Mus musculus+    X  
Vulpes vulpes  X X X  
Mustela erminea X X  X  
Mustela nivalis  X  X X 
Mustela vison  X    
Mustela putorius  X X    
Martes foina    X X 
Meles meles   X X X 
Genetta genetta  X X   
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5.  O USO AGRARIO 
 

5.1.  Introducción Metodolóxica 

 

Os datos deste apartado referidos a superficies de cultivos proceden do "Anuario de estatística 

agraria" (anos 92 a 99). As fontes estatísticas destes anuarios para a distribución das superficies 

territoriais obtivéronse das Cámaras Agrarias Locais, as cales desapareceron no ano 94, polo que a 

Xunta de Galicia, tal e como se indica na introducción do anuario de 1995, cita textual "a partires 

de esa data reprodúcense os datos do ano anterior con lixeiras variantes", esta política chega ata o 

ano 97 no que se deixaron de publicar os ditos datos, para no ano 99 introducirse os datos 

elaborados segundo o estudio de imaxes de satélite, realizadas polo SITGA, nun convenio entre o 

IGE, a Consellería de Agricultura, Gandería e Montes e a Asociación para o Desenvolvemento 

Comarcal de Galicia. Estes datos, moito máis fiables estatisticamente, sen embargo, publícanse 

desagregados soamente no ámbito comarcal polo que non existen datos por municipios.  

 

Por outra banda, é necesario aclarar, que o citado anuario achega soamente datos de ocupación de 

superficies de cultivos herbáceos, froiteiras, vides, praderías e pasteiros polo que o resto do 

territorio enténdese que ou é "Terreo forestal" (arborado e mato) ou "Outras Superficies" (terreos 

improductivos, superficies de río, lagos, etc.). 

 

Para disgregar os valores destes dous termos a nivel municipal optouse por aplicar a mesma 

porcentaxe a "Outras terras" que o da media provincial que si aparece publicada no dito anuario. 

 

A partir da información reflectida nos anuarios de estatística agraria e coas suposicións e 

salvedades expostas neste capitulo elaboráronse as gráficas do 1 ao 7. 

 

5.2.  Principais cultivos e aproveitamentos 

 

Na gráfica 1 podemos observar que a máis grande parte da superficie do municipio se dedica a 

terreo forestal cun 39.16 %, seguido pola superficie cultivada 31.00% e cun 28.80 % dedicada á 

epígrafe doutras superficies. Por último, só un 1.04 % esta adicado a prados e pasteiros. 
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31,00%

1,04%

39,16%
28,80%
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Terreo
forestal

Outras
superficies

GRÁFICA 1: DISTRIBUCIÓN DAS TERRAS NO CONCELLO DE 
VIGO

(Fonte Anuario de Estatística Agraria da Xunta de Galicia, ano 97)

 
Co fin de contextualizar estes datos compáranse cos referidos á provincia (Gráfica nº 2). Esta 

comparación pon de manifesto, como non pode ser doutra manera, que a diferencia principal 

estriba na superficie dedicada a “outras terras” que no municipio de Vigo é moito máis elevada 

(17.44 puntos porcentuais máis ca media provincial). Isto explícase polo gran desenvolvemento do 

núcleo urbano e as infraestructuras industriais (polígonos industriais e tecnolóxicos) e de 

transporte.  
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GRAFICA 2: DISTRIBUCIÓN DE TERRAS NA PROVINCIA DE 
PONTEVEDRA

(Datos anuario estatística agrario Xunta de Galicia, ano 97)
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Se analizamos a gráfica 3, chama a atención que a superficie agraria útil, SAU26,  no concello de 

Vigo é 5.98 puntos por enriba da media provincial.  

 

GRAFICA 3: COMPARATIVA DA SAU 
(Datos anuario estatística agrario Xunta de Galicia)
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Se desagregamos por compoñentes a SAU, vemos que no municipio de Vigo se adican a superficie 

cultivada, dez puntos porcentuais máis que na provincia, en detrimento da superficie ocupada por 

prados e pasteiros. 

 

En principio estes datos resultan sorprendentes, xa que, o desenvolvemento do núcleo urbano e as 

infraestructuras fanse principalmente a expensas do espacio agrario, co que “a priori” poderíase 

supor que este se vería fortemente reducido. A explicación disto, a expensas dun estudio máis polo 

miúdo (véxase o apartado de diagnose) pode estar na existencia dunha maior densidade de 

poboación no concello de Vigo, que pode adicarse aos traballos agrarios de forma parcial e como 

complemento de ingresos familiares, e por mantemento da tradición. 

 

En todo caso, isto pon de manifesto que o concello de Vigo presenta unha notable adicación, 

dentro do contexto provincial, as actividades agrarias. 

                                                           
26 Parametro resultado da suma das superficiede terras cultivadas coas dedicadas a prados e pasteiros. 
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Se atendemos á evolución dos cultivos (gráfica 4 e 5) observamos que os datos non variaron, sen 

dúvida a causa da política de repetilos desde o 94, polo que dificilmente podemos falar de 

evolución.  

 

GRAFICA 4: EVOLUCION DOS PRINCIPAIS CULTIVOS NO CONCELLO DE 
VIGO 

(Datos anuario estatística agrario Xunta de Galicia)

0%
5%

10%
15%
20%

DATOS
92

DATOS
93

DATOS
94

DATOS
95

DATOS
96

DATOS
97

Ss
up

er
fic

ie
 (%

 d
o 

to
ta

l)

Trigo Centeo
Millo Pataca
Cultivos forraxeiros Hortalizas
Viñedo

 
 

 

 

GRAFICA 5: PRINCIPAIS CULTIVOS NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 
(Datos anuario estatística agrario Xunta de Galicia)

0%
2%
4%
6%
8%

10%

DATOS
92

DATOS
93

DATOS
94

DATOS
95

DATOS
96

DATOS
97

Su
pe

rf
ic

ie
 (%

 d
o 

to
ta

l)

Trigo Centeo
Millo Pataca
Cultivos forraxeiros Hortalizas
Froiteiras Viñedo

 



 

 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO 

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

 

 
 

 
 

70
Consultora Galega S.L.                                  Estudio do Medio Rural e Modelo de Asentamento Poboacional

 

A comparativa entre os principais cultivos no ámbito municipal e provincial para o ano 97 

detállase na táboa seguinte (ver tamén as gráficas 6 e 7): 

 
TÁBOA 1: PRINCIPAIS CULTIVOS 

 Vigo Provincia pontevedra Diferencia 

Trigo 0,07% 1,25% -1,18% 

Centeo 0,33% 2,17% -1,84% 

Millo 63,61% 34,05% 29,56% 

Pataca 12,52% 11,92% 0,60% 

Cultivos forraxeiros 1,43% 31,11% -29,68% 

Hortalizas 7,30% 5,13% 2,17% 

Viñedo 14,28% 13,46% 0,82% 

Froiteiras 0,46% 0,90% -0,44% 

 

Destácase que as principais diferencias prodúcense nas superficies dedicadas ao cultivo do millo, 

que en Vigo ocupan máis da metade da superficie do total dedicado a cultivos, cun valor de 29,56 

% por riba da media provincial. Pola contra a situación invírtese nos cultivos forraxeiros, que en 

Vigo ocupan unha superficie do 29,68% menos que a dedicada no conxunto provincial. 

 

Estes datos falan dun concello cunha escasa actividad gandeira como confirman os datos sobre o 

sector gandeiro. (ver apartado seguinte) 

 

GRAFICA 6: SUPERFICIE DOS PRINCIPAIS CULTIVOS EN VIGO 
(Datos anuario estatística agrario Xunta de Galicia, ano 97)
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GRAFICA 7: SUPERFICIE DOS PRINCIPAIS CULTIVOS NA PROVINCIA DE 
PONTEVEDRA 

(Datos anuario estatística agrario Xunta de Galicia, ano 97)
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6.  A GANDERÍA 
 

6.1.  Introducción 

 

As fontes estatísticas deste apartado proceden do Censo de Saneamento Gandeiro realizada pola 

Xunta.  

 

Emprégase este censo por ser o único dispoñible con datos a escala municipal. 

 

Nestas campañas os tenreiros non son, como tal, obxecto de saneamento, polo que carecemos de 

datos referidos exclusivamente a eles. Esto é un incomenete xa que son precisamente os tenreiros 

os que son obxecto de comercio directo ao ser a súa carne a de bacón a que tradicionalmente se 

consume en Galicia.  

 

Non embargantes, a partir do numero de Códigos de explotación agraria, (CEA), dato de obrigado 

cumprimento por parte dos gandeiros, podemos estimar o numero de explotacións que teñen 

tenreiros de ceba, con só substraerlle a este dato o número, si coñocido de explotación de vacas, 

datos que se recollen na táboa siguinte. 

 

Datos de C.S.G do 2001 

Nº explotacións vacún 114 

Nº. CEA 761 

Nº explotacións con tenreiros para ceba 647 

 

 

En relación co numero de tenreiros en xeral pódense estimar 1 ou 2 por explotación o que faría un 

total de aproximadamente 970, aínda que en Zamáns cónstanos a existencia dun cebadeiro cunha 

media de 40 ou 50 tenreiros, o que elevaría este dato. Por ultimo dicir que, en xeral, esta cabana 

criase para autoconsumo. 
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Outras das cabanas, que sendo probablemente abundantes non presentamos datos neste informe 

son a porcina, e cunica, debido a que os datos existentes (enquisa censual de porcos e coellos) non 

son representativos, de feito para Vigo os datos reflicten que non existe gando porcino, cando en 

realidade, nas porraquias mais rurais  moitas casas teñen polo menos un porco para consumo 

propio. 

 

Polo tanto, as cifras que se manexan neste informe refírense só a gando vacún, ovino e cabrún  

 

6.2.  Gando vacún 

 

Os aproveitamentos que se realizan con este gando son de dous tipos, por una banda críanse como 

reproductoras para obtención de tenreiros e por outra coma “vacas cortelleiras” expresión coa que 

se coñece ás vacas que permanecen todo o tempo na corte e se crian coa única funcion de producir 

bosta que logo se utilizará como esterco. Por ultimo, algunhas vacas mantéñense só por costume, 

en expresión dos paisanos “por que é miña amiga”. 

 

Nas gráficas 1 e 2 represéntase a evolución da gandería bovina, a escala municipal e provincial. 

Nelas obsérvase como no ámbito municipal durante os anos 94 a 97 se produce un incremento, en 

paralelo, do número de cabezas de vacún e de explotacións iniciando logo un descenso alcanzando 

o mínimo no ano 99 producíndose despois un repunte no numero de vacas pero non no de 

explotacións. 

 

GRAFICA 1: EVOLUCIÓN DA CABANA DE VACÚN NO CONCELLO DE VIGO 
(Fonte anuario de estatística agraria, Xunta de Galicia)
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Esta evolución non se corresponde coa media provincial que permanece máis ou menos estable 

aínda que cun lixeiro descenso das explotacións. 

GRÁFICA 2: EVOLUCIÓN DA CABANA DE VACÚN NA PROVINCIA DE 
PONTEVEDRA 

(Fonte anuario de estatística agraria, Xunta de Galicia)
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Un bo indicador da viabilidade económica dunha explotación é o número de cabezas por 

explotación. De tal xeito que canto máis grande é o cociente máis viable é a explotación. 

 

Na gráfica 3 podemos observar que existe unha feble tendencia ao incremento deste cociente tanto 

no ámbito municipal como no provincial. Aínda que o concello de Vigo se encontra por baixo da 

media provincial, xa de por si moi baixa. Isto permite afirmar, que este tipo de gandería, é pouco 

rendible e mantense máis por tradición e por producción de bosta que por criterios económicos. 
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GRÁFICA 3: EVOLUCIÓN DO Nº DE VACAS POR EXPLOTACIÓN EN VIGO 
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(Fonte anuario de estatística agraria, Xunta de Galicia)

Vacas por explotación en Vigo Vacas por explotación en Pontevedra
 



 

 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO 

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

 

 
 

 
 

75
Consultora Galega S.L.                                  Estudio do Medio Rural e Modelo de Asentamento Poboacional

 

Na gráfica 4 obsérvase como as vacas con aptitude de leite experimentaron un significativo 

incremento no ano 95 para iniciar despois unha reducción de ata a metade do seus efectivos en 

catro anos, tendo unha perda neta de efectivos de dezasete exemplares nos seis anos computados 

na grafica. 

GRÁFICA 4: EVOLUCIÓN DO Nº DE VACAS DE LEITE E DE CARNE EN 
VIGO 

(Fonte anuario de estatística agraria, Xunta de Galicia)
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En relación coas vacas de aptitude cárnica duplicarón os seus efectivos en catro anos ata o 97 para 

iniciar unha reducción de efectivos de ata a metade, paralelamente á evolución das vacas de leite. 

Esta evolución pódese considerar coherente coa amosada no ambito provincial (ver gráfica 5) 

 

GRÁFICA 5: EVOLUCIÓN DO Nº DE VACAS DE LEITE E DE 
CARNE NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

(Fonte anuario de estatística agraria, Xunta de Galicia)
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O motivo de que se críen mais vacass de aptitude leiteira que para carne é por que as de leite, ao 

ser considerablemente maís pequenas, teñen un matenemento mais barato, e dado que o seu 

aproveitamento fundamental e como “vaca cortelleira”, pouco importa a súa aptitude. 

 

No gráfica 6 obsérvase a situación da cabana de vacún desagregada por parroquias. 
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GRAFICA 6: Nº DE EXPLOTACIÓNS E Nº DE VACAS POR PARROQUIA EN 
VIGO 

(Fonte Compañas de Saneameto Gandeiro, Ano 2.000)

Nº Explotacións Nº Vacas
 

 

Para interpretar territorialmente estes datos e convinte ordenar as parroquias pola sua cercania ao 

núcleo urbano, obtendo deste xeito, dúas coroas unha colindante co núcleo urbano composta polas 

parroquias de Teis, Lavadores, Sárdoma, Castrelos, Matamá, Comesaña, Navia e Alcabre e outra 

por detrás das anteriores formada por Candeán, Cabral, Bembrive, Beade, Valadares, Coruxo, 

Zamáns, Oia e Saiáns. 

 

Cos datos da gráfica 6 pódese observar que as parroquias da segunda coroa son as que teñen unha 

cabana gandeira mellor representada estando Zamáns e Cabral significativamente por diante, 

nembargantes é preciso destacar que a relación entre o número de explotacións e o de vacas é 

moito máis favorable en Zamáns. A continuación, destacan cunha representación de vacún 
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moderada as parroquias tamén do segundo cinto de Candeán, Bembrive e Beade, e por último, con 

pequeno número de vacas e explotacións das parroquias do primeiro cinto: Lavadores, Sardoma, 

Matamá e Comesaña e a parroquia do segundo cinto Coruxo. 

 

Resumindo a distribución do vacún segue unha pauta esperada, estando as cabanas máis 

numerosas nas parroquias máis afastadas do centro urbano e polo tanto cun maior compoñente 

rural, nomeadamente, na de Zamáns, única parroquia de Vigo – e con matices – á que aínda hoxe 

se lle pode dar o tratamento de parroquia rural. 

 

 

6.3.  Gandería Ovina 

 

Na gráfica 7 represéntase a evolución das cabanas de ovino e cabrún do 93 a 96 no concello de 

Vigo nela observase unha significativa caída no numero cabezas de ovino no ano 93 reducíndose a 

cabana en case dúas veces e media a inicial para posteriormente producirse unha lixeira 

recuperación. 

 

GRAFICA 7: EVOLUCIÓN DA CABANA OVINA E CABRÚA EN VIGO
 (Fonte Campañas de Saneameto Gandeiro)
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Se atendemos ao número de explotacións obsérvase que se produce unha evolución paralela, pero 

máis acusada reducíndose o número de cabezas no 93 en mais de tres puntos. Isto reflíctese nos 

datos de número de ovellas por explotación (ver gráfica 8) onde se aprecia un aumento deste 

coeficiente pasando de 6.50 a 8.40 no 93 para nos seguintes anos experimentar unha disminución 

ata chegar a unha situación similar á inicial. 
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GRAFICA 8: GANDO OVINO E CABRÚN POR EXPLOTACIÓN, EN VIGO 
(Fonte Campañas de Saneameto Gandeiro)

Nº Ovellas por explotación Nº Cabras por explotación
 

 

No contexto provincial (ver gráfica 9) non se observa este patrón de evolución xa que o número de 

reses experimenta un moderado, pero constante, incremento do numero de cabezas de ovino 

paralelo pero algo máis acelerado que o número de explotacións.  
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GRAFICA 9 : EVOLUCIÓN DA CABANA OVINA E CABRÚA EN PONTEVEDRA 
(Fonte Campañas de Saneameto Gandeiro)
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En resumo en relación coa cabana de ovino, se atendemos ao número de reses por explotación, 

magnitude relacionada coa viabilidade das explotacións, comprobamos que a situacion é peor a 

nivel municipal que provincial sendo nos dous casos unha mala situación 

 

6.4.  Gando Cabrún 

 

En relación á cabana de cabrún, na gráfica 7, observamos unha acusada caída do número de 

efectivos nos anos 93 e 94, cunha reducción de perto da metade do numero de cabras. Non 

embargantes, o número de explotacións exprementa un importante incremento durante o ano 93 

para posteriormente producirse un peche de todas as explotacións agás dúas. 

 

 



 

 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO 

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

 

 
 

 
 

80
Consultora Galega S.L.                                  Estudio do Medio Rural e Modelo de Asentamento Poboacional

 

GRAFICA 7: EVOLUCIÓN DA CABANA OVINA E CABRÚA EN VIGO
 (Fonte Campañas de Saneameto Gandeiro)
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Estes datos teñen a sua plasmación no número de reses por explotación (ver grafica 9) onde se 

observa que no ano 94 decae significativamente este coeficiente para posteriormente iniciar un 

incremento ata acadar a cifra de 23.50 no ano 96. 
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GRAFICA 9: GANDO OVINO E CABRÚN POR EXPLOTACIÓN, EN 
VIGO  

(Fonte Campañas de Saneameto Gandeiro)

Nº Ovellas por explotación Nº Cabras por explotación

 

 

 

No marco provincial (grafica 8) vemos que a evolución é similar xa que nestes anos se produce 

unha moderada caída do número de cabezas paralela tamén á diminución das explotacións. Pero 

non embargantes esta caída de explotacións é proporcional á diminución de reses polo que os datos 

de número de explotacións amosan cifras moito mais desfavorables que no marco municipal, con 

valores no ano 96 de 4.58 cabras por explotación contra as 23.50 en Vigo para ese ano. 

 

En resumo, a cabana cabrún en Vigo, ainda que máis cativa ca ovina amosa unha estructura máis 

rendible. 

 

Non embargantes, interesa máis coñecer os datos do número de cabezas destas cabanas por 

hectárea xa que nos achega unha idea da importancia desta gandería, en relación ao conxunto 

provincial.  

 

Estes datos recóllense na seguinte táboa. 
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Datos do ano 1996 
 Ovellas nº cabezas/Ha Cabras nº cabezas/Ha 
Vigo 51 0,005 47 0,004 
Provincia 53.336 0,119 7.180 0,016 

 

 

Estes valores poñen ven ás claras que estas ganderías como en xeral as actividades gandeiras no 

seu conxunto son residuais en Vigo. Non embargantes por observacións feitas por este equipo e 

conversacions mantidas cos veterinarios responsables das compañas de saneamento, existe a 

evidencia de que un  número estimable de explotacións poden non estar contabilizadas, o que 

podría diminuir un chisco as diferencias coas medias provinciais  

 
 

6.5. Distribución parroquial do gando ovino e caprún 

 

Nas gráficas 11 a 12 se amosan desagregados por parroquias os datos conxuntos das cabanas de 

ovina e caprún para o ano 2001. 

 

Para a analise establecemos a mesma agrupación de parroquias que no caso da gandería de vacún é 

decir dúas coroas unha colindante có núcleo urbano composta polas parroquias de Teis, Lavadores, 

Sardoma, Castrelos, Matama, Comesaña, Navia, e Alcabre e outra por detrás das anteriores 

formada por Candeán Cabral, Bembrive, Beade, Valadares, Coruxo, Zamáns, Oia, Saiáns. 

 

Na gráfica 11 ponse de manifiesto unha distribución similar á gandería vacún, con Zamáns coma 

parroquia cunha maior cabana, seguido polas parroquias do segundo cinto, Bembrive e Cabral e, 

con cabanas moi pequenas as parroquias de San Miguel de Oia, Sárdoma, Saiáns e Valadares, 

todas do segundo cinto agás a de Sárdoma. 
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GRAFICA 11: Nº DE EXPLOTACIÓNS E Nº RESES OVINO/ CAPRÚN POR 
PARROQUIAS EN VIGO  

(Fonte Compañas de Saneameto Gandeiro, Ano 2.001)
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Con relación ao número de reses por explotación (ver gráfica 12) observamos que para o conxunto 

das dúas cabanas (ovina e cabrún) é a parroquia de Bembrive, con 16 reses por explotación, a que 

presenta un mellor coeficiente, seguida por Valadares e Cabral con cifras de case a mitade de reses 

por explotación e, xa con cifras moi baixas, as parroquias de Oia, Saiáns e Zamáns. De todos os 

xeitos estas últimas observacións poden estar suxeitas a erro polo xa comentada problemática de 

saneamento destas cabanas sobor de todo no que atinxe a posición que ocupa Zamáns na gráfica en 

relación ao resto das parroquias. 
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GRAFICA 12: NUMERO DE RESES DE OVINO E CABRÚN POR 
EXPLOTACIÓN 

(Fonte Campañas de Saneameto Gandeiro, ano 2001)
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7.  O PATRIMONIO NATURAL 
 

7.0.  Introducción 

 

Síntese do funcionamento intercomunicado dunha serie de sistemas, o patrimonio natural nun 

entorno urbano constitúe un apartado fundamental nas actuais políticas mediambientais O carácter 

patrimonial dos valores naturais vencella as políticas de conservación da natureza e dos espacios 

abertos coas políticas de conservación e rexeneración dos núcleos históricos. E a protección deste 

patrimonio natural é un obxectivo claro nas políticas municipais europeas e así se recolle no último 

programa de actuación en materia medioambiental da Unión Europea- Medio Ambiente 2010: o 

futuro está nas nosas mans.  

 

E seguindo co contexto das tendencias ambientais cara un desenvolvemento sostentable, estanse a 

implantar na cidade instrumentos básicos nas políticas ambientais locais, como é a Axenda 21 

local27. Programa que é esencialmente un proceso estratéxico para promover o desenvolvemento 

sostentable. O Desenvolvemento sostentable definese por primeira vez no ano 1987 no Informe 

Brundtland, á World Comissión on Environment and Development, define o desenvolvemento 

sustentable como “o desenvolvemento que satisfaza as necesidades actuais sen poñer en perigo a 

capacidade das futuras xeracións de satisfacer as súas propias necesidades”. E a World Conservation 

Union estableceu en 1991 que “O desenvolvemento sostentable implica a mellora da calidade de vida 

dentro dos límites dos ecosistemas”. 

 

Ademais o concello conta cun documento -A Estratexia para a Conservación da Natureza no concello 

de Vigo- que ten como primeiro propósito introducir consideracións sobre a conservación da natureza 

e paisaxe no proceso de desenvolvemento da cidade. Documentación de gran valia para o noso equipo 

decara a detectar unha parte do patrimonio natural do concello. 

 

En consecuencia, o patrimonio natural do concello vigués require dun enfoque integral de 

conservación das paisaxes naturais. Cómpre suliñar que o patrimonio natural vigués – e os seus 

sistemas - comprende os montes, os espacios agrarios, ribeiras fluviais e litorais, xunqueiras, 

                                                           
27 Ten a súa orixe na Conferencia sobre Medio Ambiente e Desenvolvemento que se celebrou en Río en 1992 
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lagoas, humidais, cantís costeiros, parques urbanos, areais, illas, e todos aqueles enclaves con 

valores naturais e paisaxísticos.28 E as futuras xeracións teñen que ter o dereito de disfrutalas. 

 

Como último punto, cómpre ter presente que a conservación da natureza e da paisaxe vai ligada á 

mellora dos problemas medioambientais urbanos (contaminación acústica, contaminación das 

augas e do aire, producción de residuos, tráfico), que como xa remarcamos na introducción do 

presente Estudio do Medio Rural, deben ser tidos en conta á hora de redactar o PXOM e todas as 

súas determinacións.    

 

7.1. O Litoral 

 

7.1.1. Xestión Sostible do Litoral 

 

1. Introducción 

 

O litoral e a súa problemática asociada é obxecto dunha atención especial por parte da Unión 

Europea, xerando un importante número de documentos que cristalizaron nunha proposta da 

Comisión do Consello e do Parlamento Europeo para establecer unha “Estratexia da Unión 

Europea para a Xestión Integrada de Zonas Costeiras”29. 

 

No marco desta estratexia recoñécese a importancia dunha ordenación integrada das zonas 

costeiras como medio para garantir un desenrolo sostible.  

 

Recoñécese, así mesmo, que esta xestión vai depender de que se busquen solucións locais aos 

problemas locais nun marco global. 

 

A través do programa de demostración da Comisión Europea sobre a xestión integrada das zonas 

costeiras30 admítese que as costas europeas enfróntanse a unha serie de problemas biofísicos e 

humanos interdependentes. E iso é así polo feito de que a costa é un sistema natural dinámico, 
                                                           
28 Como así o recolle a diagnose da Estratexia para a conservación da Natureza de Vigo 
29 Bruselas, 27.09.200, COM(2000) 547 final 
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complexo e suxeito as forzas das correntes, dos fluxos de sedimentos e das tormentas frecuentes. 

Tamén se constata que a costa é un sistema moi vulnerable ós usos desaxeitados ou excesivos. 

 

Conclúe, o citado programa, sinalando que os problemas biofísicos fundamentais das zonas 

costeiras radican en que “o desenrolo non se contén nos límites das capacidades ambientais 

locais.” E nese senso, salientan as manifestacións máis comúns destes problemas:  

 

• Erosión costeira estendida: exacerbada por unha infraestructura humana desaquelada (incluída 

a infraestructura destinada á defensa costeira). 

• Destrucción do hábitat como consecuencia dunha construcción e ordenación territorial pouco 

planificada o da explotación abusiva do mar. 

• Perda de biodiversidade incluído o declive das poboacións de peixes na costa e en alta mar 

debido ao deterioro das zonas costeiras de desove. 

• Contaminación do solo e dos recursos hídricos. 

• Problemas a respeito da calidade e cantidade de auga. 

 

Dende a perspectiva da Unión Europa, a solución a estes problemas, require establecer unha 

xestión integrada das zonas costeiras. A U.E entende que este modelo de xestión31, é algo, mais 

cunha mera medida ambiental e aínda que o obxectivo fundamental da estratexia, consiste en 

protexer o funcionamento dos ecosistemas naturais. A xestión integrada tamén pretende aumentar 

o benestar social e económico das rexións costeiras e axudalas a desenrolar o seu potencial de 

comunidades modernas e vivas, por tanto, nestas zonas os obxectivos medioambientais e 

socioeconómicos están intrinsecamente conectados. 

 

Resulta obvio, que o litoral Vigués non é alleo a esta problemática, sendo importante impulsar, 

desde o novo PXOM de Vigo como así se fai, a estratexia da Unión Europea cara unha xestión 

integrada das zonas costeiras. 

 

                                                                                                                                                                               
30 Iniciativa conxunta das Direccions Xerais XI, XIV´XVI basada no estudio de 35 proxectos locais e regionais iniciados 
no ano 1996 
31 A Unión Europea aposta polas zonas costeiras Dirección Xeral de Medio Ambiente, Comisión Europea Páx. 5 
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Esta estratexia, baséase na adopción de oito principios recollidos no Anexo I da comunicación da 

Comisión das Comunidades Europeas ao Consello e ao Parlamento Europeo32 que reproducimos 

de seguido. 

 

2. Principios da xestión integrada das zonas costeiras 

 

A xestión integrada das zonas costeiras é un proceso dinámico, pluridisciplinar e iterativo 

destinado a fomentar o desenrolo sostible das zonas costeiras. Abarca todo un ciclo que inclúe a 

recompilación de información, a planificación (no sentido amplo da palabra), a toma de decisións, 

a xestión e o control da súa aplicación. A xestión integrada das zonas costeiras recolle a 

participación informada e a cooperación de tódalas partes interesadas para avaliar os obxectivos 

sociais dunha zona costeira determinada e adoptar as medidas oportunas. A xestión integrada das 

zonas costeiras propón equilibrar, a longo prazo, os obxectivos ambientais, económicos, sociais, 

culturais e recreativos, dentro dos límites que establece a dinámica natural. "Integrada" neste 

contexto refírese a integración tanto dos obxectivos como dos distintos instrumentos necesarios 

para cumprilos: integración de tódolos ámbitos e sectores políticos e de tódolos niveis de 

administración e integración dos compoñentes terrestres e mariños do territorio de referencia, 

dende un punto de vista tanto temporal como espacial. 

 

O éxito na xestión das zonas costeiras depende da aplicación dos seguintes principios: 

 

Principio 1: Unha perspectiva ampla e global (temática e xeográfica) 

 

As zonas costeiras son complexas e sofren a influencia dun sinfín de forzas interdependentes 

(hidrolóxicas, xeomorfolóxicas, socioeconómicas, institucionais e culturais). Para o éxito na 

ordenación e xestión das zonas costeiras, débense evitar as decisións fragmentarias, en favor de 

enfoques máis estratéxicos, cunha visión más ampla, que teñan en conta as causas e efectos 

indirectos e acumulados. É preciso aceptar a interdependencia inalienable e a longo prazo entre o 

mantemento da integridade dos sistemas naturais e culturais e a presentación de opcións 

económicas e sociais. 

                                                           
32 Bruselas, 27.09.200 COM(200) 547 final 
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Os vínculos estreitos (polos procesos humanos e físicos) entre os compoñentes mariños e terrestres 

das zonas costeiras requiren que na súa xestión sempre se teña en conta ámbolos aspectos, así 

como as súas cuncas hidrográficas correspondentes. Dado que a extensión na que se observa unha 

interacción do mar e da terra depende da zona de que se trate, non convén establecer unha 

definición xeográfica xeral a priori das "zonas costeiras". En efecto, soe acontecer que forzas o 

zonas de impacto importantes están situadas noutras unidades administrativas, probablemente 

lonxe da costa, xa que varios dos sistemas que inflúen nas zonas costeiras (redes de transporte, 

fluxos demográficos, cambios na utilización do solo, sistemas de transporte da contaminación, 

etc.) están dispersos fisicamente.  

 

Principio 2: Unha perspectiva a longo prazo 

 

As necesidades das xeracións actuais e futuras deben considerarse simultaneamente e por igual, 

garantindo cas decisións cumpran o "principio de precaución" e non exclúan determinadas opcións 

para o futuro. Para ter éxito, a ordenación e xestión das zonas costeiras deben recoñecer a incerteza 

característica do futuro e inscribirse nun marco institucional que rebase o ciclo político actual.  

 

Principio 3: Unha xestión modulada nun proceso gradual 

 

A ordenación e xestión integradas son un proceso que se desenvolve e evoluciona cos anos ou as 

décadas. A xestión integrada das zonas costeiras non garante a resolución inmediata de tódolos 

seus problemas, senón que procura avanzar cara a integración das políticas, programas e 

actividades para ir resolvendo ou evitando problemas específicos. O subministro dunha 

información acaída é a base para lograr o entendemento, despertar a motivación e a confianza 

mutua que redundarán en cooperación e colaboración, e darán lugar, en definitiva, a unhas 

responsabilidades compartidas e a unha auténtica integración. O proceso de xestión integrada das 

zonas costeiras require un control que permita o axuste e a modulación, conforme vaian 

evolucionando os problemas e os coñecementos. 
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Principio 4: Reflexa a especificidade local 

 

Existe unha gran diversidade nas zonas costeiras de Europa, incluídas variacións debidas as 

características físicas, ecolóxicas, sociais, culturais, institucionais e económicas. A xestión 

integrada das zonas costeiras débese enraigar nunha comprensión fonda das características 

específicas da rexión de que se trate, incluída unha apreciación das presións específicas e das 

forzas que inflúen na súa dinámica. As solucións específicas ós problemas das zonas costeiras 

deben responder a necesidades concretas. As medidas adoptadas a escala comunitaria deben ser 

suficientemente flexibles para respectar esta diversidade. 

 

Este principio tamén supón a necesidade de garantir a recompilación e entrega ós responsables de 

datos adecuados e información pertinente, incluídos os coñecementos tradicionais informais, 

relacionados cos compoñentes tanto terrestres como mariños das zonas costeiras de referencia. 

 

Principio 5: Traballar en sintonía cos procesos naturais 

 

Os procesos naturais e a dinámica dos sistemas costeiros constitúen un fluxo continuo, as veces 

inesperado. Traballando con estes procesos, e non contra eles, e respectando os seus límites (o 

"capacidade máxima") impostos polos procesos naturais, conseguiremos que as nosas actividades 

sexan menos prexudiciais para o ambiente e máis rendibles a longo prazo. 

 

Principio 6: Unha planificación participativa 

 

Trátase de incorporar as perspectivas de tódalas partes interesadas (incluídos os intereses 

marítimos, os usuarios recreativos, as comunidades pesqueiras) no proceso de ordenación. A 

colaboración permite determinar os problemas reais, aproveitar os coñecementos locais e 

desembocar nun compromiso e nunha responsabilidade compartida, podendo reducir os conflictos 

entre as partes interesadas e dar lugar a solucións máis prácticas. Poden ser necesarias campañas 

de información extensivas para convencer a determinados interesados do beneficio directo que 

poderán obter coa súa participación. Non deben subestimarse o tempo e o esforzo que serán 

necesarios para conseguir unha planificación participativa. 
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Principio 7: Apoio e participación de tódalas instancias administrativas competentes 

 

As políticas, programas e plans administrativos (utilización do solo, enerxía, turismo, desenrolo 

rexional, etc.) constitúen o contexto para a xestión das zonas costeiras e dos seus recursos naturais. 

Un enfoque estrictamente voluntario e non gobernamental da xestión integrada das zonas costeiras 

tenderá a atoparse con limitacións graves, especialmente si o proceso require a aplicación de 

decisións consensuais. Se ben é imprescindible involucrar desde o principio as autoridades locais 

no proceso de xestión das zonas costeiras, tamén é necesario o compromiso de tódolos niveis e 

sectores da administración. Para resolver tódolos problemas das zonas costeiras serán necesarios 

un conxunto encadeado de medidas de ordenación e xestión adoptadas en niveis diferentes. Os 

responsables de proxectos do Programa de Demostración afirmaron que a xestión das zonas 

costeiras non é eficaz se non vai apoiada por tódolos niveis da administración e por tódalas ramas 

sectoriais da administración. Este apoio deberá incluír a vontade de adaptar, se fose necesario, os 

instrumentos lexislativos, normativos e financeiros e de subministrar a capacidade institucional 

necesaria para a recompilación de datos, o mantemento e a documentación. É fundamental o 

desenrolo de accións de apoio mutuo e de vínculos entre os distintos niveis e sectores da 

administración, así como a coordinación das súas políticas. É necesario garantir cos distintos 

instrumentos administrativos e xurídicos que inflúan nas zonas costeiras sexan compatibles e 

coherentes. 

 

A colaboración e a participación das distintas instancias administrativas non supón necesariamente 

a creación de novas estructuras institucionais, senón más ben a adopción de procedementos e 

métodos que permitan a cooperación das estructuras e institucións actuais. 

 

Principio 8: Recorrer a unha combinación de instrumentos 

 

A xestión das zonas costeiras require o uso de múltiples instrumentos, incluíndo unha mestura de 

medidas xurídicas, instrumentos económicos, acordos voluntarios, abastecemento de información, 

solucións tecnolóxicas, investigación e educación. A normativa e as intervencións económicas 

poden ser instrumentos importantes para resolver os conflictos entre actividades. Agora ben, a 

mestura correcta nunha zona concreta dependerá dos problemas locais e do contexto institucional e 
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cultural. En calquera caso, a xestión das zonas costeiras debería garantir a coherencia entre 

instrumentos xurídicos e obxectivos administrativos e entre ordenación e xestión. 

 

7.1.2. O contexto da Ría de Vigo 

 

1. Descrición do entorno 

 

A Ría de Vigo é a máis meridional das Rías Baixas (as coordenadas de localización son: entre os 

8º 37’ 00’’ e os 8º 54’ 00’’ de lonxitude Oeste e entre os 42º 21’ 00’ e os 42º 09’ 00’’ de latitude 

Norte). Presenta unha forma de cuña orientada en dirección norleste sudoeste (NE-SW).  

 

A superficie total da ría é de 176 km2, cunhas dimensións de 33 Km de lonxitude e unha anchura 

variable, na boca (Cabo Home – Monte Ferro) de 10 km, estreitándose ata 0.6 km no Estreito de 

Rande, e volvéndose a ensanchar no fondo da ría, na Enseada de San Simón (Espacio Natural 

incluído na rede Natura 2000). Cun volume total de auga de 3.117 Hm3, o que a converte na 

segunda ría en importancia en volume de auga despois da de Arousa33. 

 

                                                           
33 Datos procedentes do Observatorio Medioambiental da Ría de Vigo editado pola Fundación Provigo 
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A rede de drenaxe que desauga na ría ten unha superficie de 578.26 km2, da cal o 75.2% pertence a 

Enseada de San Simón, sendo esta a principal cunca de recepción dos aportes continentais que 

chegan a ría. 

 

Os principias ríos que desaugan na ría son o Oitavén – Verdugo cun caudal medio de 16 m3/s, o 

Redondela e o Ulla con 2 m3/s e o río Lagares cun 2.5 m3/s que nembargantes, debido a súa 

situación, non exerce unha gran influencia no esquema xeral de circulación da Ría. 

 

2. Circulación das augas na ría de Vigo 

 

Có fin de favorecer a comprensión do apartado de contaminación das augas, describimos 

brevemente o modelo de circulación e renovación das augas na ría de Vigo. 

 

O modelo de circulación da ría responde a un modelo chamado “Circulación estuárica positiva”.  

 

O sistema funciona da seguinte maneira: 

 

A auga procedente dos ríos (fundamentalmente situados ao fondo da ría), ao ser menos densa que a 

auga mariña, flúe en superficie, cara á boca da ría, mesturándose lentamente coa mariña a medida 

que avanza. O transporte de auga salgada, en dirección a boca da ría (dirección oeste), que induce 

o empurre da auga doce aportada polos ríos, compénsase pola entrada da auga oceánica en 

profundidade pola boca da ría.  
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Fig. 1.Representación esquemática da circulación estuárica positiva onde: R = Caudal do río, Q1= Caudal saínte por 
superficie, Q2 = Caudal entrante de fondo, S1 e S2=  A salinidade saínte e entrante (tomada do” Observatorio 
hidrográfico da Ría de Vigo”) 
 

O mecanismo de desprazamento da auga na superficie e na profundidade se produce, deste modo, 

en forma acoplada. 

 

Os ventos acrecentan a súa influencia a este esquema presentando un efecto de aceleración da 

circulación se sopran desde o interior da ría á boca e viceversa.  

 

Tamén intervén como axente mesturador da augas continentais e mariñas. De esta forma teremos: 

 

• Ventos do Oeste: ralentizan a circulación, ao soprar a contracorrente, por tanto mingúan o 

intercambio de auga. 

• Ventos do Leste: Aumenta a velocidade da circulación incrementando o intercambio 

• Ventos do Norte: Son os máis importantes e xunto co efecto Coriolis provocan o afloramento 

costeiro. Este efecto incrementa a circulación estuárica aumentando o intercambio de auga, o que 

fertiliza a ría xa que o auga oceánica subsuperficial é rica en nutrentes e, por outro lado, ao 

acelerar o intercambio entre o auga da ría e o océano, favorece a renovación das augas da ría. 
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• Ventos do Sur: Empurran a capa superficial contra a costa ralentizando a circulación 

 

Xa que logo, en último termo, a bomba que impulsa a circulación das augas na ría de Vigo é a 

entrada de auga procedentes do fondo da ría (río Oitavén – Verdugo principalmente). 

 

Este sistema funciona a pleno rendemento en inverno, pero no verán, prodúcese unha forte caída 

do caudal destes ríos, o que provoca unha ralentización da circulación e, por tanto, da renovación 

das augas da ría, pero este efecto é compensado polos ventos do norte, moi frecuente na época 

estival. 

 

Este eficaz sistema de transporte e renovación das augas explica en gran medida o bo estado xeral 

da calidade das augas na Ría de Vigo. 

 

Por último, o aporte das mareas ten importancia como axente mesturador favorecendo a dilución 

da auga doce na salgada, pero presenta só unha influencia indirecta na circulación xeral das augas 

ao xerar un conxunto de correntes secundarias, ao interrelacionar co litoral tal e como se reflexa 

nos esquemas seguintes. 

 

 

 
Esquema 3: Correntes inducidas pola subida de marea (fonte estudio sobre a 
problemática e posibles solucións do areal da praia de Samil) 
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    Esquema 4: Correntes inducidas pola baixada de Marea (Idem) 

 

3. Espacios protexidos na Ría de Vigo 

 

A Ría de Vigo presenta zonas legalmente protexidas ou en trámite de declaración coas seguintes 

figuras legais: 

 

• Parque Natural das Illas Cíes, actualmente xa forma parte do Parque Nacional Illas 

Atlánticas. 

• Rede Natura 2000: Enseada de San Simón, Costa da Vela e a Ramallosa. 

 

As Illas Cíes 

 

Por tratarse dun espacio que na actualidade é un parque nacional só faremos unha breve descrición 

o entender que xa existe unha ampla literatura sobre el, conta xa cun plan de uso e xestión. 

 

As Illas Cíes o igual que outras illas das Rías Baixas encóntranse situadas na boca da Ría, 

constituíndo así unha protección natural fronte ós temporais atlánticos. 

 

As Illas Cíes constitúen un pequeno arquipélago formado por tres illas (Illa de Monte Agudo o do 

Norte, Illa do Faro o do Medio e Illa de San Martiño o do Sur) As dúas primeiras unidas por un 
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tómbolo areoso (Areal de Rodas. Posúen entre as tres unha superficie de 433 hectáreas das cales 

256 son de franxa marítima de protección ata a isóbata 10. 

 

Entre as illas e a terra firme fórmanse dúas canles ou bocanas: A bocana norte cunha anchura de 

2.5 km e profundidade máxima de 27 m e a bocana sur de aproximadamente 5 km de anchura e 48 

m de profundidade, entre a Illa de Faro e a Illa de San Martiño hai tamén unha pequena canle, a 

chamada Freu da Porta, duns 5 m de profundidade. 

 

As Illas Cíes son o máis importante espacio natural do concello de Vigo e como tal foron 

declaradas o 17 de outubro de 1980 Parque Natural34 polos seus valores de flora, fauna e paisaxe e 

co obxectivo de preservar, conservar e rexenerar este espacio natural, promovendo o seu 

coñecemento e posibilitando un uso público compatible coa conservación da natureza. 

 

Tamén esta declarado como Zona de Especial Protección para as Aves (Zona ZEPA)  

 

Recentemente, este arquipélago foi declarado Parque Nacional xunto ao arquipélago das Illas de 

Ons e de Onza, o arquipélago das Illas Sálvora e a Illa de Cortegada. Convértense así no décimo 

terceiro parque nacional do estado español. O proxecto de Parque Nacional Marítimo Terrestre das 

Illas Atlánticas inclúe 2.772 hectáreas, das cais o arquipélago das Cíes ocupan 1.000 hectáreas 

(con 446 hectáreas emerxidas)35  

 

7.1.3.  O Litoral Vigués 

 

1. Introdución 

 

A franxa costeira é unha referencia obrigada coma paisaxe e patrimonio natural, pero tamén como 

asento de variadas actividades que neste espacio se desenvolven (lecer, portuario, industrial, etc) 

de feito a costa que hoxe en día coñecemos e o froito da interrelación de todos estes uso, coas 

propias forzas naturais, e dicir, a dinámica litoral. 

 
                                                           
34 BOE del 15 de noviembre de 1980 
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A liña de costa do concello abrangue uns 46,12 quilómetros36, cun claro aliñamento NE-SW, 

nunha posición intermedia na marxe sur (esquerda mirando a boca) da ría de Vigo.  

 

Na seguinte táboa exponse a lonxitude da costa medida nun plano de escala 1:5.000. Se temos en 

conta as salvedades de Mandelbrot, resulta máis razoable tratar de proporcións con respecto o 

total. 

 

Nos tramos analisados, resulta chamativa a proporción tan elevada da lonxitude do litoral que 

comprende o tramo 3, que se corresponde co treito da costa situado desde o estaleiro de Poliship 

ata Bouzas. Trátase dun tramo da costa que presenta totalmente alterado o seu perfil natural. 

 

 
 

                                                                                                                                                                               
35 Boletín “Información de Medio Ambiente”, números 80, xaneiro 2000, e número 99, outubro de 2001 
36 Cualquier litoral es en cierto sentido de longitud infinita, en otro sentido la contestación depende de la largura de la 
regla con que se media. La línea de costa no es una figura euclidiana sino fractal. Mandelbrot. 



 

 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO 

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

 

 
 

 
 

99
Consultora Galega S.L.                                  Estudio do Medio Rural e Modelo de Asentamento Poboacional

 

 

LONXITUDE DA COSTA 

 Km % 

Treito 1 5,15 11.17 % 

Treito 2 1,04 2.26 % 

Treito 3 25,24 54.72 % 

Treito 4 8,43 18.27 % 

Treito 5 0,55 1.18 % 

Treito 6 5,72 12.40 % 

Total 46,12 100.00 % 

 

Se se agrupan as porcentaxes de costa, de acordo a se conservan ou non os perfís naturais, 

obteremos que o 67,07 % do litoral Vigués presenta alterado o seu perfil natural, fronte o 32.93 % 

no que se conserva o perfil natural. 

 

ZONA Km % 

Costa Intervida 30.93 67.07 % 

Costa natural 15.19 32.93 % 

 

As áreas que conservan o perfil natural presentan unha morfoloxía variada, na que alternan os 

accidentes xeográficos, como puntas e cabos, con enseadas, areais e cantís. Toda esta sucesión de 

formas dan lugar a un litoral cunha ampla diversidade fisiográfica. 

 

Unha característica do litoral é a abundancia de praias, dende Teis ata Saiáns contabilízanse 31 

praias37 no litoral máis os areais das Illas Cíes. 

 

Praias que presentan diferentes tipoloxías, estando todas elas, excepto as praias das Illas Cíes, cun 

maior ou menor grado de alteracións das súas morfoloxías orixinais, e por tanto, cunha perda da 

súa diversidade biolóxica, como se pon de manifesto nun recente informe do estudio das praias do 

                                                           
37 FORSAI SL. ESTUDIO DAS PRAIAS DO LITORAL VIGUÉS. Concellería de Infraestructuras e Medio Ambiente 
do Concello de Vigo. Informe inédito 
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litoral vigués onde se evidencia a modificación da liña de costa nos areais, a perda dos dous 

grandes sistemas dunares co que contaba o litoral continental, o sistema dunar da praia de Samil e 

o sistema dunar da praia do Vao (das que se falará mais polo miúdo nos seguintes apartados), así 

como outras modificacións da liña de costa por muros, urbanizacións, etc.  

 

As praias presentan uso recreativo e de lecer intenso, non só na época estival, senón todo o ano. 

Ademais deste uso recreativo nalgunhas praias aínda quedan os sinais da pesca de baixura ou o 

marisqueo, como nos areais das Barcas, Portiño, e tamén as praias menos concorridas son lugares 

visitados polas aves mariñas e litorais. 
 

Xunto as praias temos tramos de costa fundamentalmente rochosa, aínda que con pequenos tramos 

areosos: As principais zonas con costa rochosa son: A Guía, Alcabre e Oia – Saiáns. Esta última 

zona é un tramo do litoral que conserva uns ecosistemas litorais e intermareais en aceptable estado 

de conservación, constituíndo unha parte moi relevante do medio litoral vigués e un sinal de 

identidade da paisaxe natural de Vigo. Cunha comunidade de flora e fauna asociada ao medio 

mariño, litoral e terrestre de interese non só natural, senón tamén económico e recreativo tanto 

para a pesca artesanal e recreativa como para o marisqueo. Destacan Punta Sobreira, Punta Apio, 

Cabo Estai e praia de Canto de Area. como excelentes lugares para a observación ornitolóxica. 

 

2. Descrición do litoral Vigués 

 

Tramo 1: Desde o límite co concello de Redondela ata a Praia da Punta 

 

Tramo de costa cun borde litoral fortemente intervido pola acción humana, no que se asentan 

diversas instalacións industriais (estaleiros, industrias, unha depuradora) e as antigas instalacións 

da ETEA, de grande interese para a futura ordenación, unha vez finalizada a anterior función. 

 

Estas industrias asentan nun entorno desestructurado no que se mesturan os citados usos 

industriais con restos da trama agraria, na que perviven as parcelas coas vivendas espalladas. 
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Neste tramo de costa atópanse, de leste a oeste, os areais de Praia de Cacharela, de Mende e de 

Ríos. 

 

Como elementos de interese na área, ademáis das praias, destacan o Parque da Riouxa e o Monte 

da Guía e en menor medida a ribeira do río que é o límite entre Redondela e Vigo e que conserva 

unha zona con vexetación ripícola.  

 

A situación neste tramo é susceptible de mellorar, incrementándose a comunicación peatonal das 

praias da parroquias con ámbolos dous parques e coas zonas de interese.  

A Guía

A Riouxa

P Mende

 
 

 

P da Punta 

P. da Cacharela

P. de Ríos

P. da Lagoa 

P. Manquiña
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Tramo 2:O litoral do monte da Guía 

 

Este tramo o integra o litoral do monte de A Guía e constitúe o único tramo da costa na parroquia 

de Teis que conserva o borde litoral natural.  

Nesta costa aparecen tres arenais que son de Lste a Oeste: a Praia da Punta, que é a principal praia 

da zona, a Praia da Lagoa, e a Praia de Manquiña  

 

Tramo 3: Dende A Guía ata Bouzas 

 

É o tramo de costa máis intervida pola acción humana, a súa liña de costa está ocupada toda ela 

polas instalacións portuarias. Por tanto os valores naturais atópanse neste tramo únicamente no 

medio mariño, sendo, por tanto, a calidade das augas e a dinámica das correntes mariñas os valores 

medioambientais que cómpre preservar na xestión deste tramo. 

 

Debido a que a xestión de este espacio compete a Autoridade Portuaria e, por tanto, escapa das 

competencias do PXOM non se fai unha descrición do seu estado actual e problemática. 

 

Tramo 4: Desde a Praia de Bouzas ata o peirao de Canido 

 

Trátase dun tramo de costa moi heteroxenea polo que se entendeu como comenente a súa división 

en tres tramos. 

 

Tramo 4.1: Bouzas ata a Punta do Muíño 

 

En Bouzas preséntanse as praias do Adro e da Fontoura, nun contorno urbano e portuario. Son 

praias de dimensións reducidas coa marea alta, que contan cun paseo marítimo de intenso uso 

polos veciños. A primeira delas está exprementando un incremento da súa superficie, causado 

probablemente polo novo entorno en fondo de saco que creou o recheo de Bouzas. 

 

Seguindo cara o SW atopámonos cunha costa baixa rochosa, cunha serie de areais entre os saintes 

rochosos. Este tramo de costa ten un gran atractivo paisaxístico, aínda que o interese natural estea 
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reducido ás comunidades intermareais que presentan unha notable riqueza natural38. Os areais que 

presenta este tramo de costa son: a praia de Carril, a praia de Santa Baia, e a praia da Mourisca. 

Nesta zona ubícase o Museo do Mar, o que lle confire un novo interese recreativo e cultural ao 

litoral. Tamén está proxectado un paseo marítimo brando que percorra este tramo de litoral, como 

continuación do paseo de Bouzas. 

 

A evolucion deste litoral reflecta o declive da industria e o incremento da presión edificatoria 

residencial, que está a cambiar a fisionomía desta costa polas novas edificacións en bloques en 

altura e urbanizacións adosadas, de calquera xeito tanto o planeamento anterior e, sobre todo o 

presente, prantexan a acumulación das dotacións verdes de cada desenvolvemento urbanístico, no 

frente do mar. 

 

                                                           
38 UNIVERSIDADE DE VIGO. DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS E MEDIO AMBIENTE.1994 
Estudio da riqueza faunística entre as Puntas de Samil e Alcabre. Departamento de Patrimonio Histórico e Medio 
Ambiente. Informe inédito 
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Museo do Mar

P. do Adro 

P.da Fontoura 

P. de Carril

P. da Sta Baía

P da Mourisca
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Tramo 4.2: Samil–O Vao 

 

Esténdese desde Punta do Muiño ata a desembocadura do río Lagares. 

 

Este tramo de costa está caracterizado pola presencia da praia de Samil, o areal máis longo do 

municipio. Destacando tamén como espacios de interese natural o piñeiral de Samil (duna fósil), a 

Xunqueira do Lagares e a Fochanca de Pertegeiras, os dous primeiros espacios están xa tratados en 

capítulos precedentes, e o terceiro trataráse máis adiante. 

 

Os usos predominantes nesta área son o recreativo e de servicios, cun crecente uso residencial, 

aínda que a densidade de edificacións, como se observa na fotografía non é aínda moi elevada. 

 

Unha descripción máis pormenorizada deste espacio así como a súa problemática específica 

elabórase no seguinte capítulo, adicado a analizar a problemática de Samil. 

 

As praias presentes na área son: Praia do Cocho, Praia da Fonte, Praia do Tombo do Gato, Praia da 

Mouriscada, Praia do Cocho das Dornas, Praia Arganzada, Praia Samil e Praia do tiro das Artes, 

estas tres últimas conforman a totalidade do areal de Samil. 
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Tramo 4.3 Desembocadura de Samil ata Canido 

 

É un litoral conformado por un conxunto de Praias das que destaca polo seu tamaño a praia do 

Vao.  

 

Neste tramo casi todas as praias compaxinan o uso recreativo co amarre e fondeo de pequenas 

embarcacións tradicionais de pesca e marisqueo.  

 

As praias neste tramo son: a Praia da Calzoa, a de Fuchiños, a da Fontaiña, a do Vao, a do Serral e 

a de Canido. 

 

A praia do Vao é a segunda en lonxitude de Vigo. Esta praia, ao igual que a de Samil, tiña un 

sistema dunar de considerables dimensións que a súa vez conectaba coa zona húmida da 

Xunqueira. Na actualidade a conexión desapareceu ao seren urbanizadas parte das dunas e parte da 

zona húmida, así como o rego do Vao que orixinalmente desembocaba nesta praia e na actualidade 

se canalizou  desembocando na praia do Serral. 

 

Duna Fósil

Xunqueira do Lagares 

Fochanca 
Pertegueiras 

P. do Cocho

P de Fontes

P.de Tombo do Gato

P. da Mouriscada

P. da Arganzada 

P de Samil

P. do Tiro das Artes



 

 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO 

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

 

 
 

 
 

107
Consultora Galega S.L.                                  Estudio do Medio Rural e Modelo de Asentamento Poboacional

 

Como espacio de interese natural destacamos o Humidal do Vao (analisado en capítulos 

posteriores), tamén se debe salientar a finca Mirambel, en razón dos seus valores arqueolóxicos 

cun eucaliptal con árbores de gran porte así como a existencia dunha colonia renaturalizada de 

forma espontánea de cacatuas. 

 

 
 

A praia do Serral está delimitada polo muro do predio da Finca de Mirambel. presentando unha 

perda de area, cecais como consecuencia dos cambios introducidos pola construcción da ponte que 

une a Illa de Toralla. 

 

A Praia de Toralla é un areal na Illa do seu mesmo nome, que se atopa dividida en dous tramos por 

mor da ponte. O areal é o único espacio público da Illa de Toralla. 

Humedal do Vao 

Finca Mirambel 

P. da Calzoa

P. Fontaíña 

P. do Vao

P. do Baluarte

P. de Fuchiños

P. de Toralla 

P. do Serral

P. de Canido
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A seguir da praia do Serral aparece un pequeno tramo rochoso e de seguido atópase a Praia de 

Canido. Praia nunha zona semiurbana cun pequeno paseo que bordea o areal e pequenas 

embarcacións tanto na area como fondeadas. 

 

Tramo 5: Dende o Porto de Canido ata a Punta Sobreira. 

 

Esta costa presenta varios areais nun entorno moi urbanizado, con muros das construccións, en 

moitos casos, pegados as praias en demasía. As principais praias son a do Xunqueiro e a da 

Sobreira. As praias, a pesar da proximidade, dos peches conservan algúns tramos en estado 

seminatural. 

 

 
 

Tramo 6: Desde Punta Sobreira ata o límite co concello de Nigrán 

 

Atopámonos nunha costa eminentemente rochosa, sendo un tramo de litoral que se atopa en boa 

parte no seu estado orixinal. Asístese a un treito de costa esgrevia de erosión, onde  se poden citar, 

P. do Xunqueiro 

P. da Sobreira 
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situadas entre os cantís, as praias de Buraca, Cala da Furna, Canto Area, do Noivo, de Muíños e o 

Portiñón. 

 

Este treito de litoral de Oia a Saiáns acolle unha parte moi significativa dos recursos ambientais do 

litoral vigués. É unha costa fundamentalmente rochosa, aínda que con pequenos tramos areosos. 

Destaca a súa diversidade xeomorfolóxica, cunhas formacións naturais ben conservadas, unha 

diversidade faunística sobre todo de aves mariñas e litorais e dun alto valor paisaxístico. 

 

A costa rochosa comprendida entre Punta Sobreira ata Punta Priegue é a máis esgrevia e exposta 

aos ventos de todo o concello. É tamén a mellor conservada, especialmente nunha serie de treitos 

que resistiron o proceso de urbanización ao que está sometida toda a costa do litoral vigués. Este 

último treito, polos seus valores naturais, paisaxísticos e culturais, está incluído nos espacios 

sensibles de interese (dos que se falará no próximo capítulo) 
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7.2.  Zonas De Especial Interese 

 

7.2.1. Introducción 

 

Este apartado é debedor da “Estratexia para a conservación da naturaleza no concello de Vigo” 

encargado polo Concello de Vigo a Gónzalo López Márquez en 1995 e da documentación 

descriptiva do Plan de Rexeneración do Corredor Natural do Lagares do mesmo autor. 

 

No presente traballo actualizáronse as informacións contidas en ditos informes no que se refire ao 

Anexo I das Reservas Locais da Natureza.  

 

Como consecuencia de dita actualización excluíronse destas reservas os seguintes espacios: 

 

P. da Buraca 

Cala da Furna

P. de Canto de Area

P. do Noivo

P. dos Muiños de Fortiñon

P. do Portiñon 
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- A Gándara ao  estar na actualidade executandose o PAU de Navia. 

- A Guía por contar cun Plan Especial de Protección. 

- Lagares: Aires-Castrelos, xa que as obras de saneamento desvirtuaron este espacio 

como reserva da natureza converténdoo nun paseo liñal ao bordo dunha canle. 

 

Os limites de moitos destes enclaves propostos na estratexia da natureza de Vigo, foron o resultado 

da adaptación da cualificación dos usos do solo recollidos no PXOU do 1993, polo que se a 

cualificación de usos fose redefinida na nova redacción do PXOM, compriría unha redefinición 

dos límites destes enclaves. 

 

7.2.2.  Xunqueira Do Lagares 
 
• Localización 

 

Localízase no tramo final do río Lagares próximo a súa desembocadura no extremo sur da 

praia de Samil, pertencendo ás parroquias de Navia e Coruxo.  
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• Descrición da área 
 

Trátase dun ecosistema de  marisma que ocupa unha superficie aproximada de 20 Ha. A 

Xunqueira presenta 3 tipos de áreas.  

 

Áreas de lodos intermareais: 

 

Esta comunidade atópase composta por especies adaptadas á salinidade e aos ciclos das 

mareas. A zona é empregada como comedero polas aves migratorias, limícolas e láridos 

principalmente, nas baixamares.  

 

Áreas de xunqueira e pasteiros marismeños: 

 

Constitúe a marisma alta. A súa principal característica é que o efecto das mareas só se nota 

nas preamares mais intensas. A vexetación está constituida por xuncos e gramíneas.  

 

As xunqueiras constitúen un excelente  refuxio para as aves limícolas e as garzas. 

 

Espacio agrícola: 

 

Actúa como franxa de amortecemento e factor de biodiversidade. Confórmana terreos de 

prados empozado, que bordean a marisma pola ribeira Sur e pequenos campos de cultivo, 

manchas de eucaliptos a algúns carballos e loureiros asi como especies arbóreas riparias. 

 

Dende o ponto de vista fáustico, abondan os anfibios e reptís, as paseriformes, os córvidos e 

pombas forestais e algunha outra ave de presa así como micromamíferos e pequenos 

mamíferos.  

 

• Impactos Significativos 

 

Recheos e diques: 
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Existen unha serie de diques que cortan a superficie da marisma o que provoca alteracions na 

dinámica de mareas cos consiguientes cambios na distribución das especies. 

 

Destacan os diques perpendiculares ao muro das salinas, as pistas realizadas na construcción 

da depuradora e os recheos realizados nas inmediacións da ponte de Samil. 

 

Contaminación de aguas e sedimentos: 

 

Medíronse concentracions de cinc, cobre e chumbo máis altos dos valores ambientais 

tolerables. 

 

Acumulación de lixo: 

 

Obsérvanse espallados pola xunqueira numerosos residuos sólidos: plásticos, metais, latas, 

rodas, etc. 

 

Urbanización do entorno: 

 

O crecemento desordenado da edificación nos contornos provoca impactos visuais.., cortas nas 

masas forestais. 

 

Ruidos, vibracións e cheiros: 

 

Proceden das naves industrias circundantes e da depuradora. 

 

• Valores para a conservación 

 

Valores botánicos: 
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As formacións palustres constitúen ecosistemas de grande diversidade pola conxugación da 

influencia das augas doces e salobres, o que permite o desenvolvemento dunha  vexetación 

especifica: espartais, xunqueiras e espadaneiras. 

 

Valores faunísticos: 

 

A riqueza faunística é unha das súas características máis relevantes, sendo as aves acuáticas e 

mariñas a maior singularidade; destacando, ademáis das anátidas e ardeidas, a presencia de 

diversas comunidades de limicolas. 

 

Valores xeomorfolóxicos: 

 

A Xunqueira do Lagares, ao ser un espacio orixinado por procesos fluviais e mareais, constitúe 

a única marisma do concello de Vigo. 

 

Valores do Patrimonio histórico: 

 

Presencia de restos dunha antiga explotación de salgadura, conservándose parte dos muros das 

saíñas e as ruinas dun “alfolí” ou almacen de sal.  

 

En resumo, é un enclave onde se conxugan diferentes parámetros que lle otorgan meritos de 

abondo para a súa preservación, dende a súa naturalidade ata a súa singularidade como 

formación natural escasa no concello e de gran valor ecolóxico. 

 

7.2.3.  Humidal Do Vao 

 

• Localización 
 

É unha pequena zona húmeda (xunqueira) situada nun contorno onde destacan os bosques de 

ribeira, un piñeiral e un espacio agrícola. Localízase na parroquia de Coruxo, no limite con Oia 

cunha extensión de todo o enclave de aproximadamente, 40 Ha. 
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Delimita ao Norte coa estrada do Vao, as traseiras das edificacións, os equipamentos 

deportivos e o Club de campo e polo sur coa estrada da via do Tranvía, ou via de Ricardo 

Mella. 

 

• Descrición da área 

 

É un conxunto de diversas zonas palustres que acolle regos e regueiros, zonas enchoupadas, 

xunqueiras e espadaneiras, así como bosques de ribeira. 

 

O conxunto do sistema palustre, estaba conectado outrora coa praia e dunas do Vao, 

constituíndo un sistema coa clásica secuencia praia- cordón dunar- zona palustre, que na 

actualidade desapareceu como consecuencia do proceso urbanizador sobre as dunas e parte da 

zona húmida.  

 

O sistema está alimentado por dous cursos de auga: o rego do Vao e o rego de Carballosa, 

procedentes ámbolos dous dos montes de Coruxo. 

 

No enclave diferéncianse catro zonas atendendo ás comunidades vexetais: 
 

Vexetación de zonas permanente ou case permanentemente asolagadas: 

 

Formación doceacuícola de orixe natural, representada por unha espadaneira.  

 

Bosquetes de ribeira: 

 

Esta comunidade arrodea as ribeiras da xunqueira, agás na zona norte onde os recheos e 

urbanizacións a fixeron practicamente desaparecer. Na zona S-SE é onde os bosquetes de 

riberia están en mellor estado.  

 

Prados enchoupados: 
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Situados nas proximidades da xunqueira, cunha orixe antrópica, constituindo un diverso 

pasteiro con gramíneas, carices, ranúnculos e trebos. Arrodeando as prados aparece unha 

vexetación arbórea de ribeira ademais de abondosos carballos, loureiros, piñeiros e algúns 

eucaliptos e salgueiros choróns de carácter ornamental. 

 

Espacio agrario: 

 

Ten igoalmente interese natural e, sobre todo paisaxístico, cumprindo o papel de corredor 

natural entre a xunqueira e os montes de Coruxo.  

 

Desde o punto de vista faunistico destaca unha rica comunidade de anfibios e reptíss, de aves 

acuáticas, rapaces diurnas e nocturnas, garzas reais e paiseiformes forestais. Sendo o sinal de 

identidade as aves acuáticas que teñen neste espacio, lugar de acollida e descanso.  

 

• Impactos significativos 

 

Recheos e urbanizacións: 

 

Sobre todo na ribeira N, as instalacións do Club de Campo que supuxeron a realización de 

recheos sobre a espadaneira e na ribeira  NW coa urbanizacións de edificacións. 

 

Entubado do rego do Vao: 

 

No seu paso polos terreos do Club de Campo a estrada de Canido e o areal do Vao, o rego do 

Vao vai  entubado e soterrado. 

 

Vertidos de lixo: 

 

Acumulación de restos de cascallos e residuos de xardineria. 

 

Canalizacion do tramo final do sistema Rego do Vao: 
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Para acometer as obras de saneamento construíronse pistas, canalizando o tramo final do río.  

 

Vertidos líquidos: 

 

Obsérvanse vertidos de augas residuais sobre as augas dos regatos que alimentan o humidal. 

 

Tendido eléctrico: 
 

Probable incidencia nas comunidades faunísticas da poboación introducida de papagayos 

 

Planeamento desaxeitado:  

 

O PXOU de 1993 prantexa para a zona un Plan Especial de Protección, pero coa previsión de 

poder construir 90.000 m² de uso residencial. Xa que logo, compriría que o presente PXOM 

modificase a consideración, tanto do réxime xurídico do solo – dende longo, rústico – como 

dos usos previstos, impedindo a edificación e permitindo só aqueles usos compatibles coa 

consideración deste espacio como Espacio Natural. 

 

• Valores para a conservación 

 

Valores faunísticos: 

 

É un hábitat estratexico para as aves acuáticas. Ademais da presencia de aves acuáticas destaca 

unha rica fauna de anfibios e reptíss.  

 

Valores botánicos: 

 

A xunqueira doceacuicola é unha formación cunha dimensión e estado de conservación únicos 

no concello.  

 

Valores xeomorfolóxicos: 
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Por tratarse, dun humidal natural característico dun curso baixo fluvial. 

 

Valores etnográficos: 

 

Temos un muíño de auga no ámbito da zona. 

 

Importancia estratéxica: 

 

A súa situación na confluencia dos regos e cun contorno agrario convérteno nun espacio dunha 

notable diversidade de hábitats. 

 

Ademais fai de corredor natural  entre os montes de Coruxo e o humidal. 

 

A capacidade de acollida deste espacio para as aves acuáticas ponse en relación coa 

proximidade das zonas humidas situadas no curso baixo do Lagares 

 

 

7.2.4.  Curso Baixo Do Lagares 

 

• Localización 

 

O espacio desenvólvese nas marxes do tramo baixo do Lagares, ocupando unhas 22 Ha nas 

parroquias de Navia e Comesaña.  

 

O espacio hai que situalo dende a ponte dos muiños, limite superior da xunqueira do Lagares 

ata as traseiras das industrias da rúa de Ricardo Mella.  

 

• Descrición da área 
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Este espacio constitúese como un corredor para a vida silvestre a ambas marxes do río 

Lagares, no que se destaca a existencia de dous pequenos humidais na marxe dereita do río: o 

humidal de Goberna e o de San Andrés.  

 

Distínguense dúas zonas con totais relacións de interpedendencia.  

 

As ribeiras do Lagares: 

 

As consecuencias da corrección do leito, non só como perda de valor estético, e por tanto 

como recurso recreativo e paisaxistico, produciu a desaparición de hábitats acuáticos e de 

ribeira característicos dos treitos meandriformes. 

 

Aínda así, neste tramo do río, fortemente intervido, consérvanse enclaves puntuais, de 

reducidas dimensións pero de alto valor natural. Cómpre tamen destacar que os procesos de 

rexeneración do Lagares, coa reintroducción de especies de ribeira como aveleiras, freixos, 

sanguiños, salgueiros... xunto co poder de rexeneración natural dos ecosistemas de ribeira 

posibilita a impronta dunha rica vexetación que contribúe a fixación dos taludes e os acúmulos 

de sedimentos. 

 

Humidal de Goberna: 
 

É unha depresión topográfica na marxe dereita do río, constituida por unha lámina de auga na 

que destaca unha rica vexetación acuática e hidrófila e un bosquete de ribeira ben conservado 

onde destacan os amieiros, salgueiros ,sabugueiros, sanguiños e, mesmo unha pequena mancha 

de carballeira con carballos, loureiros e castiñeiros nun outeiro próximo. 

 

O conxunto constitúe un espacio de alto valor ecolóxico, que alberga unha variada comunidade 

faunística, salientando as aves acuáticas e unha rica herpetofauna, destacando a cria de  Galiña 

de Río (Gallinula chloropus) e Alavanco Real (Anas playrhynchos) 

 

Humidal de San Andrés: 
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Posúe unhas características semellantes ao Humidal de Goberna, non obstante cunha influencia 

máis acusada do influxo das mareas, o que se traduce nunha presencia de especies máis 

halotolerantes. É unha paisaxe de salgueiros e espadanas. Asociado a este humidal temos un 

bosquete de ribeira de considerables dimensións, e alto valor natural. 

 

• Impactos significativos 

 

- Área afectada polo trazado do 2º cinto, sobre todo o humidal de San Andrés e bosquete 

e ribeira asociado. 

 

- Presión urbanistica das naves industriais na rúa Ricardo Mella sobre o humidal de 

Goberna. 

 

- Presencia dun  tendido eléctrico. 

 

- Modificacións do leito 

 

- Colector da marxe 

 

- Presencia de residuos sólidos 

 

- Vertidos urbanos e industriais 

 

• Valores para a súa conservación 

 

Valores faunísticos: 

 

Diversidade de anfibios e reptíss 

Diversidade de aves. 

 

Valores botánicos: 
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Alto valor florístico dos humidais como vexetación palustre, de ribeira e pequena mancha de 

carballeira.  

 

7.2.5.  A Lagoa Mol 

 

• Localización 

 

Situada na cabeceira do río Lagares, na parroquia de Cabral, os limites deste espacio (cuxa 

configuración actual é recente e se deben ás propias obras de construcción do aeroporto e á 

canalización do Lagares, son o propio límite municipal polo NE e as formacións de interese. 

Ocupando unha superficie aproximada de 17Ha. 

 

• Descrición da área 

 

Esta área consta de varios espacios. A lagoa Mol, tamén chamada de Retorta, o espacio de 

ribeira e espadaneiras augas arriba da Lagoa, o espacio de enchoupamento onde se desenvolve 

unha comunidade de brañas, e bosques mixtos de repoboación. Así como o espacio ocupado de 

Dominio Público Hidraulico pola canalización subterránea do efluente da Lagoa.  

  

• Impactos significativos 

 

Utilización das augas da Lagoa Mol para a rega dos campos de golf, cunha disminución de 

caudal no verán que afecta á fauna acuática do curso alto. 

 

Contaminación das augas da lagoa, tanto directa como indirectamente polos tratamento do 

céspede do campo de golf. 

 

Alteracións da vexetación natural nas ribeiras da lagoa. 

 

Canalización soterrada do afluente da lagoa. 
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Territorio afectado pola ampliación do aeroporto. (Plan Director xa aprobado), que pode 

conlevar a súa desaparición. 

 

• Valores para a súaconservación 

 

Valores botánicos:  

 

Vexetación de ribeira ben conservada augas arriba da lagoa. 

 

Comunidades de vexetación palustre 

 

Singularidade natural da reducida  braña augas arriba da lagoa. 

 

Valores fáunisticos: 

 

Comunidades ligadas as augas tanto lénticas como lóticas como herpetófauna eornitófauna, así 

como ciprinidos na lagoa. 

 

Valores xeomorfolóxicos: 

 

A Lagoa  

 

7.2.6.  Curso Alto Do Lagares 

 

• Localización 

 

Localízase na parroquia de Cabral cunha superficie aproximada de 38 Ha.  

 

Exténdese por ámbalas dúas márxes do Lagares e por algúns tramos dos regos, regatos e 

regueiros tributarios. 
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• Descrición da área 

 

Este espacio conta cun amplo abano de hábitats: bosques de ribeira, pequenas fragas, espacio 

forestal, medio acuático e fluvial, prados e espacio agrario.  

 

Na zona recibe as augas de catro tributarios, dous na marxe dereita: o rego de Rial e o Rego 

Cernade e outros dous na marxe esquerda: O Becerreira e o Grileira. Este treito do Lagares de 

morfoloxía accidentada limita outro tipo de usos, en especial os residenciais. E isto permitiu a 

conservación dun bosque de riberia ben desenvolvido, e enriquecido pola presencia de 

pequenas fragas, prados humidos e espacios cultivados.  

 

Esta zona presenta, o valor engadido da existencia de preto de 20 muíños.  

 

Na confluencia co Rego de Cernade aparece unha pequena fraga con bos exemplares de 

carballos, ameneiros, castiñeiros, aveleiras, aínda que tamén aparecen acacias, eucaliptos e 

piñeiros. 

 

A formación ripicola permite a presencia de comunidades de anfibios, micromamíferos e aves, 

caracteristicas destes hábitas. Tamén é salientable a presencia de fauna acuática, sendo a troita 

un indicador da calidade.  

 

• Impactos significativos 

 

Presencia de especies aloctonas (Acacias, Eucaliptos) moi preto do bosque de ribeira e cortas 

esporádicas de árbores de ribeira. 

 

Degradación do patrimonio etnográfico, por abandono ou destrucción dos muíños. 

 

Efectos derivados pola instalación do corredor de marxe do Lagares, polos movementos de 

terras. 
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• Valores para a conservación 

 

Valores botánicos: 

 

Vexetación de riberia en bo estado de conservación e cunha notable diversidade específica. 

Pequenas manchas de bosques autóctono e prados húmidos; o que otorga a este espacio unha 

vairedade florística. 

 

Valores faunísticos: 

 

Comunidades de anfibios e reptís. 

  

Comunidades de fauna acuática, destacando a troita. 

 

Comunidades de micromamíferos e aves, asociadas a estes hábitats. 

 

Valores do patrimonio histórico: 

 

Existencia de preto de 20 muíños. Este importante recurso etnográfico incrementa o valor 

ambiental. 

 

7.2.7.  Freixa Do Lagares 

 

• Localización 

 

Enclave dunha superficie aproximada de 6 Ha, localizada na parroquia de Lavadores, augas 

abaixo da primeira ponte da rúa Severino Cobas. 

 

• Descrición da área 
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Enclave formado por bosquetes de ribeira, soutos e campos de cultivo. Sendo os bosquetes de 

ribeira e os soutos as formacións naturais máis representativas. Este tramo de río está moi 

encaixado e salva unha forte pendente no que se atopa a principal freixa do río, o que lle 

confire un marcado interese xeomorfolóxico. A magnitude desta formación natural permitiu o 

seu aproveitamento hidroeléctrico cun salto de 29 m. Aproveitamento que recentemente se 

volveu utilizar.  

 

Dende o punto de vista da flora, destaca a vexetación ribícola no contorno do salto de auga, 

con amieiros de grande porte, así como un souto que se desenvolve na marxe dereita do río  na 

confluencia co rego Cambeses, no lugar de Urros. No resto do enclave a vexetación de ribeira 

das dúas marxes está moi alterada, predominando o porte arbustivo. 

 

No que atinxe a fauna, non é un enclave especialmente relevante. As poboacións faunisticas 

son xeneralistas e típicas das ribeiras e espacio agrario. 

 

No que respeita ao patrimonio histórico, salientan ss estructuras de enxeñeria hidraúlica.   

 

• Impactos significativos 

 

Instalacions industriais na marxe esquerda e acumulacións de residuos sólidos. 

 

Posibles afeccións co desenvolvemento urbanístico. 

 

Degradación do patrimonio industrial. 

 

• Valores para a súa conservación 

 

Valores faunísticos: 

 

A fauna é de carácter xeneralista. 
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Valores botánicos: 

 

Os bos portes dos carballos e amieiros que abeiran a freixa, e a notable dimensión do souto de 

ribeira augas abaixo do río Cambeses.  

 

Valores xeomorfolóxicos: 

 

A freixa da Bouciña é o elemento principal e característico da zona. Sendo a principal freixa 

do río Lagares. 

 

Patrimonio cultural e industrial  

 

As estructuras de enxeñería hidraúlica da freixa e a industria á que abastecia nos anos 30 

constitúen un singular elemento de arquitectura industrial. 

 

7.2.8.  Curso Baixo Do Barxa 

 

• Localización. 

 

Comprende o curso baixo do río Barxa que inclúe as bosques de ribeira, o espacio agrario e o 

espacio forestal relacionados co río ao seu paso polas parroquias de Castrelos, Beade e 

Bembrive. Cunha superficie aproximada de 57 Ha. 

 

• Descrición da área. 

 

No enclave destaca o bo estado de conservación do bosque de ribeira nalgúns treitos, tanto no 

que fai á diversidade de especies como no que respeita ao bo porte dos exemplares, en especial 

amieiros e carballos, destacando o treito do río que descorre entre Gorgoso e Saa, polo monte 

da Serra.  A este tramo engádeselle, unha paisaxe agrícola de rega ben conservada. 
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O espacio agrario, noutras zonas, reduciu a vexetación de ribeira a uns poucos pes arbóreos. 

Aínda así a existencia de árbores froiteiras no espacio agrario compensan en parte a perda de 

diversidade natural e engádelle valor paisaxísitico. É tamén destacable a presencia de carballos 

nas inmediacións das ribeiras e de piñeiros e eucaliptos nas zonas forestais. 

 

En relación coa fauna destácase o bo estado das augas o que permite a presencia de troitas, 

sendo este tramo de río un couto troiteiro. 

 

E este bo estado das augas xunto aos bosquetes de ribeira e espacio agrícola contribúe a 

diversificación dos valores faunísticos.  

 

• Impactos significativos. 

 

Invasión do D.P.H por instalacións industriais sobre todo no treito da confluencia co Lagares.  

 

Presencia de eucaliptos nalgunhas ribeiras. 

 

Muros de contención de naves de grandes dimensións provocando un gran impacto visual. 

 

Lixo industrial espallado polos camiños. 

 

Incendios forestais no monte da Serra  

 

Parte da área, segundo o Planemaneto vixente é Solo Urbanizable. Xa que logo, de se manter 

ese tratamento, resultaría obrigado concentrar as dotacións de espacios libres e zonas verdes na 

ribeira, facéndoo cos altos estándares que demanda un correcto tratamento deste espacio. 

 

• Valores para a conservación. 

 

Valores botánicos: 
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Excelente estado de conservación do bosque de ribeira nalgúns tramos e exemplares de 

amieiros e carballos de moi bo porte. Froiteiras no espacio agrario. 

 

Valores faunísticos: 

 

Presencia de fauna esixentes coa calidade das augas. 

 

Boa representación de comunidades faunísticas vencelladas aos espacios de ribeira e espacio 

agrario. 

 

Valores xeomorfolóxicos: 

 

Desfiladeiro do río na vertente máis meridional do monte da Serra. 

 

Patrimonio histórico: 

 

Presencia neste treito de varios muíños e canles de pedra tradicionais utilizados para a rega.  

 

En resumo, o enclave, xunto á riqueza do ecosistema de ribeira engádeselle unha paisaxe 

agrícola integrada na xeografia natural do val do Barxa. 

  

Así, este enclave presenta valores naturais e paisaxísticos o que o converten nunha peza 

importante para a protección do patrimonio fluvial do concello. Estando ademais o tramo 

anterior do Barxa, augas arriba deste enclave, modificada a súa fisiografia pola estrada á 

universidade e afectado tamén polo trazado do 2º cinto. 

 

E para rematar cómpre recalcar o papel regulador das avenidas e enchentas do río, que ten 

sempre a vexetación de ribeira.  
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Este enclave fai tamén un importante papel de corredor que contribúe decisivamente ao 

enriquecemento natural do río Lagares que no seu curso medio presenta unha dimensión 

ecolóxica moi mermada, sobre todo polo desenvolvemento industrial.  

 

7.2.9.  Curso Do Eifonso 

 

• Localización. 

 

Este espacio comprende unhas 60 Ha do val do  Eifonso nas parroquias de Sardoma, Beade e 

Bembrive. 

 

• Descrición da área. 

 

Este enclave comprende o bosque de ribeira, o espacio agrícola e algúns espacios forestais 

relacionados co curso do Río Eifonso. 

 

A vexetación está ben representada en algúns tramos de ribeira como, o treito entre os lugares 

de Baruxáns e Relfas, nos que se conservan bosquetes de galería ben desenvolvidos, con 

árbores de bo porte, aínda que na maioria da área a dinámica agraria provoca a reducción e 

nalgúns tramos a inesistencia de ripisilvas. É importante destacar a existencia de sebes entre 

cultivos, aquí con certa profusión. 

 

Tamén compre salientar que neste tramo do río asistimos á esixtencia dun rico patrimonio 

vencellado ao curso: muíños, lavadoiros, canles de rego e pontellas. 

 

• Impactos significativos. 

 

Alteracións e/ou desaparición do bosque de ribeira. 

 

Abandono e mal estado de conservación do patrimonio histórico vencellado ao río e ao espacio 

agrario. 
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Alteracións polas obras de saneamento 

 

• Valores para a súaconservación. 

 

Valores botánicos: 

 

Vexetación ripícola ben conservada nalgúns treitos e existencia de sebes entre cultivos. 

 

Valores faunísticos:  

 

O bo estado das augas posibilita a existencia dun couto troiteiro e unha boa representación de 

especies vencelladas ao medio acuatico. 

 

É un bo espacio para as especies de carácter xeneralista, típicas do espacio agrario. 

 

Valores etnográficos: 

 

Presencia de 20 muíños e doutras infraestructuras tradicionais do espacio agrario e vencellado 

á auga: pontellas, lavadoiros, canles de rego...  

 

7.2.10.  Rego Da Rega - Fragoselo 

 

• Localización 

 

O enclave atópase no S da parroquia de Coruxo, no lugar de Fragoselo, limitando co lugar de  

Chandebrito (Nigrán). É o curso alto do Rego da Rega. Ocupa unha superficie de 

aproximadamente 70 Ha. 

 

• Descrición da área. 
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É un espacio dotado de grande singularidade e biodiversidade, polos seus bosques de ribeira, 

fragas e soutos vencellados aos cursos fluviais. 

Trátase dun estreito val, onde o río Rego da Rega (tributario do Lagares no seu curso baixo) 

presenta unha gran rede capilar fluvial con tributarios que veñen do monte Cepudo e dos 

montes de Chandebrito, formando dous regos no fondo do val de Fragoselo, e o Rego da Rega 

como principal río.  

 

Bosques de ribeira e soutos. Toda esta profusión de regos provoca unha gran variedade 

florística, destacando ademáis das árbores das ripisilvas, a grande diversidade de especies de 

fentos como o Dentabrú Osmunda regalis. 

 

Fragas ou carballeiras: As fragas ou carballeiras son pezas clave na conservación da natureza. 

Temos duas grandes de carballeiras vencelladas as ribeiras fluviais, unha na zona llamada 

Costa da Fraga que chega á zona chamada A Fraga; e a outra mancha sitúase ao norte do 

enclave sobre as ladeiras de pendente pronunciada. Son quizais as fragas mellor conservadas 

do concello. 

 

Espacio agrícola: Situase entre as zonas forestais e as ribeiras, outorgándolle gran calidade 

paisaxística e ambiental a estas terras de cultivo. 

 

As terras de cultivo agachan un rico patrimonio cultural. Destacando alguns muíños e sobre 

todo camiños, congostras e corredoiras.  

 

Espacio forestal: Os soutos e fragas estan en conexión intima co importante espacio forestal 

dos montes de Coruxo, e no que con frecuencia aparecen especies de gran valor ambiental 

como os carballos entre as masas de piñeiros e eucaliptos. 

 

• Impactos significativos 

 

Perda de soutos de ribeira ou fragas por cortas illadas. 
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Mal estado de conservación do patrimonio histórico vencellado ao río.  

 

Apertura de pistas. 

 

Reboboacións con frondosas de crecemento rápido e invasións de acacias. 

 

E, en menor medida, o proceso urbanizador. 

 

• Valores para a súa conservación 

 

O valor natural deste espacio baséase na calidade ambiental dos diferentes hábitats que inclúe. 

Amais diso, o espacio forestal do contorno, sen presentar un gran valor natural, ten unha 

dimensión que lle confire a estes contornos da Rego do Rega unha valiosa zona de 

amortecemento das agresións ambientais. 

 

Este espacio é un exemplo das escasas manchas de fragas existentes no concello, sendo a 

mellor conservada. Ademais e un espacio clave no fomento e mellora do valor natural dos 

montes de Coruxo. 

 

Valores faunísticos: 

 

Ao ser un enclave dunhas dimensións relevantes é interesante o valor do enclave para a 

acollida de vertebrados con requerimentos especificos de hábitat e superficie, como poden ser 

as comunidades de aves de rapina e os mustélidos como o Tourón Mustela putorius onde en 

Vigo, os seus habitats, se reducen ás ribeiras fluviais moi ben conservadas, como son as do 

curso alto do Rego da Rega.  

 

Ademais, a gran diversidade das fragas e dos soutos de ribeira tradúcese nunha importante 

fonte de alimentación e refuxio para unha manchea de especies, que en moitos casos teñen 

unha dependencia moi estreita destes hábitats; é o caso do Ferreiriño rabilongo Aegithalos 

caudatus, que constrúe os seus niños en espiños ou outras arbores de porte arbustivo habituais 
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das fragas. Ou reptís como a Píntega galega ou saramaganta Chioglossa lusitanica, xoia da 

nosa herpetofauna, tanto polo seu carácter endémico en Galicia como pola súa escaseza.  

Valores botánicos: 

 

Os soutos de ribeira e as fragas presentan unha notable variedade floristica tanto en especies 

arboreas e arbustivas – bidueiros, aveleiras, sanguiños, estripeiros...- como nas comunidades 

de faneróganas e fentos. Así nas fragas de Fragoselo atopamos a Soldaconsolda Polygonatum 

odoratum, plantiña que precisa dos ambientes sombrizos que ofrecen as carballeiras.  

 

Valores xeomorfolóxicos:  

 

Preséntase un desfiladeiro de notable pendente vencellado ao curso do Rego da Rega. Grutas 

graníticas no Maúxo. Penedos e modelado granítico. 

 

Valores do Patrimonio histórico: 

 

Este enclave caracterízase por posuir un rico patrimonio de camiños tradicionais vencellados 

ao aproveitamento agrícola. Esta estructura vial tradicional fai especialmente apto este enclave 

para o desenvolvemento de actividades recreativas de carácter pasivo. 

 

Muíños coas súas canles e pontelas. 

 

Tamén se pode salientar a existencia de petroglifos. 

 

7.2.11.  Zamáns Galiñeiro 

 

• Localización 

 

Dende a estrada de Zamáns como límite septentrional baixando no cruce coa estrada da 

Igrexia, deixando os nucleos de poboación fóra ata as extremeiras cos concellos lindeiros. 

Ocupa unha superficie de 300 Ha.  
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• Descrición da área. 

 

O encoro de Zamáns e o seu contorno cos Montes de Galiñeiro é, cecais, o enclave natural e 

paisaxístico máis singular do concello de Vigo 

 

A importante lámina de auga do encoro, a paisaxe agrícola e forestal do seu contorno e a 

singularidade xeolóxica do Galiñeiro son os elementos que conforman este espacio único tanto 

pola singularidade destes elementos como por ser unha excepción xeográfica ao non formar 

parte do val do Fragoso, a conca hidrolóxica que lle outorga unidade territorial ao termo 

municipal de Vigo. 

 

A serra do Galiñeiro é un enclave dotado de extraordinaria singularidade. Natureza, paisaxe, 

xeoloxia, actividades ao aire libre e patrimonio cultural conflúen no contorno do punto máis 

elevado do concello.  

 

Outra característica ambiental deste enclave son as súas vistas panorámicas; cos seus 701 m de 

altura do cumio tan prouximo ao mar, O Galiñeiro posúe esplendidos miradoiros dende onde 

se poden ollar a xeografia dos vales do Fragoso, do Miñor e do Louro, así como unha 

amplísima franxa costeira dende a ría de Vigo ata a de Baiona. 

 

O encoro de Zamáns é unha obra de enxenería hidráulica que se utiliza para o abastecemento 

de auga á poboación pero logo de anos, constitúe xa unha das paisaxes máis singulares do 

concello. É un recurso que aproveitan os pescadores deportivos no couto de Zamáns, un dos 

dous coutos troiteiros de Vigo. 

 

Os principais hábitats presentes no enclave son: bosques de ribeira, fragas e soutos, ecosistema 

agricola, ecosistema forestal, mato, medio acuático fluvial, medio acuático léntico e 

xunqueiras, pequenas brañas e os rochedos graníticos. 

 

Destacando o Galiñeiro, o encoro pola sua singularidade e o espacio agrario, todos eles dunha 

grande riqueza paisaxística. 
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• Impactos significativos 

 

Eutrofización do encoro de Zamáns. 

 

Abandono dos usos agrarios e un relativo medre da urbanización no medio agricola. 

 

Antigo vertedoiro de residuos industriais nunha vella canteira de granito de Prebetong 

 

Proliferación de pistas forestais 

 

Circulación de vehículos a motor 4x4. 

 

• Valores para a súa conservación 

 

Valores faunísticos:  

 

A diversidade de hábitats tradúcese nunha notable riqueza e diversidade faunística. 

 

A mestura de piñeiral, mato e penedío acolle unha interesante mostra de paxaros de rochedo, 

como o MERLO AZUL Monticola solitarius, que nidifica nestas penedias, o CIRRIO 

GRANDE Apus melba que en Vigo só cria nas illas Cies e no Galiñeiro ou a AZULENTA 

ALPINA Prunella collaris, especie propia de alta montaña, polo que é moi curiosa a súa 

invernada habitual no Galiñeiro.Ou as aves de rapina como o GABIAN Accipiter nisus que 

cria na extensa zona forestal. 

 

Nas marxes do encoro nidifica o ALAVANCO REAL Anas plathyrynchos, o PICAPEIXE 

Alcedo atthis ou a LAVADEIRA REAL Motacilla cinerea que é, este último, un dos paxaros 

máis característicos dos ríos vigueses. 

Greas de cabalos en rexime de semiliberdade pastan en prados e matos contribuindo a manter a 

diversidade de hábitats ao controlar a forte capacidade colonizadora do toxo. 
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Valores botánicos: 

 

Aínda que este espacio destaca pola variedade de hábitats, os valores botánicos localizanse  

nos espacios ripícolas e nos ribeiras augas abaixo do encoro. 

 

Valores xeomorfolóxicos: 

 

O Galiñeiro é unha boa representación da paisaxe granítica, onde se poden observar 

morfoloxías características destas formacións. 

 

Valores do Patrimonio histórico: 

 

Na zona existen varios muíños que acompañan aos cursos dos tributarios ao encoro, 

destacando o  Muíño de Maquías, situado nas ribeiras do río Zamáns ou Amial, por ser un dos 

máis singulares do concello. 

 

7.2.12.  Montes De Samil 

 

• Localización. 

 

Trátase dun piñeiral dunha extensión de aproximadamente 5 Ha situado fronte á Praia da Fonte 

na parroquia de Alcabre. 

 

• Descrición da área. 

 

É un piñeiral  costeiro desenvolvido sobre unha duna fósil. 

 

Dende o punto de vista botánico non presente unha especial relevancia ao tratarse dunha 

formación monoespecifica de piñeiro Pinus pinaster, con algúns pes de acacias e eucaliptos. 
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A riqueza faunística deste enclave está limitada polas suas dimensións, polo que non se pode 

falar dunha fauna específica. Sen enbargo, constitúe un refuxio de interese para a fauna 

xeneralista asociada sobre todo ao espacio agrario. Sendo as aves as que máis aproveitan o 

piñeiral como refuxio. 

 

De calquera xeito, o importante valor natural deste enclave ven dado pola relación do medio 

físico e do medio biolóxico, polo cal a duna se converteu en fósil, mediante o proceso de 

colonización pola vexetación. E este enclave ten ademais valores simbolicos ao ser un 

exemplo do ecosistema dunar ben desenvolvido, hoxe ausente, da costa areosa de Samil.    

 

• Impactos significativos. 

 

Problemas fitosanitarios da masa arbórea. 

 

Presencia de acacias Acacia melanoxylon, especie fortemente invasora. 

 

Aparcadoiros non programados. 

 

 

• Valores para a conservación. 

 

Valores Xeomorfolóxicos: 

 

Trátase da única dunha fósil do concello. 

 

Valores faunísticos: 

 

Refuxio para unha fauna xeneralista, en especial as aves.  

Valores paisaxísticos: 

 

Supón un fito visual no entorno. 
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7.2.13. Costa De Saiáns- Oia 

 

• Localización 

 

A zona que hai que protexer vai dende Ponta Sobreira ata o limite con Nigrán (Ponta Priegue). 

 

• Descrición da área. 

 

Comenzando a protección en Punta Sobreira desenvólvese inicialmente nunha estreita franxa 

litoral que engloba os rochedos litorais e unha banda de mato, xa que esta zona está 

intensamente urbanizada. Esta banda engorda ao chegar ao cabo Estai, protexendo o conxunto 

de matos e arborado que se extenden ata o Instituto Oceanográfico. Ao N desta banda costeira 

existe unha mancha arborada (piñeiral que se deberia protexer pois cumpre a función de 

conexión entre os matos e as campiñas adxacentes). Dende o Oceanográfico banda de 

protección ata Punta Apio, introducíndose no interior ata o lugar de Rochas (rochedo, matos e 

paisaxe agroforestal) para seguir nunha banda estreita de costa rochosa ata o contorno do rego 

do Charco. Onde a protección debería coller a zona de cultivos, sebes e carballeiras do 

contorno do rego do Charco, tendo interese natural do seu e como corredor de conexión do 

litoral e os montes do interior. Segue a protección pola banda da costa ata Punta Portiño limite 

do concello onde se presenta unha formación de mato costeiro que merece ser conservado.  

 

Os hábitats presentes son: 

 

- Rochedo costeiro e medio intermareal 

- Mato litoral  

- Manchas de carballeiras e piñeirais. 

- Ecosistemas de cultivos aparecen pequenos mosaicos de cultivos, sebes, canavais e masas 

forestais. 

 

• Impactos significativos 
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Acúmulo de lixo 

 

Aterreos e recheos como resultado das actividades constructivas próximas á beira do mar. 

(edificacións e aperturas de pistas) 

 

Edificacións nas zonas de alto interese natural: Chalés na zona de rochas no interior da 

comunidade de mato costerio. 

 

Edificacións moi proximas a beira do litoral. En determinados puntos as edificacións dificultan 

o acceso aos vistantes: este e o caso da zona contigua polo N ao coido de Muiños no que o 

acceso é unha estreita escaleira de barco. 

 

• Valores para a súa conservación 

 

Toda a franxa costeira é unha referencia obrigada na paisaxe e natureza do concello. logo de 

sufrir moitas modificacións, fican treitos como este enclave onde atopamos aínda unha riqueza 

natural. Esta zona de costa rochosa é a que presenta mellor conservadas as súas comunidades 

costeiras naturais, especialmente nunha serie de treitos que resistiron as presións dos procesos 

urbanizadores propios do litoral vigués. 

 

A representatividade destes ambientes costeiros é moi superior a outras zonas municipais 

debido a que podemos atopar a secuencia completa dos hábitats costeiros rochosos 

(intermareal-rochedo-mato-agro) 

 

Amais diso, outros méritos para a conservación que caracterizan este enclave son: 

 

As singularidades das formacións rochosas e areosas: É unha costa con exemplos de procesos 

de erosión, como pequenas furnas, coluviais erosionados, canais de erosión, plataformas de 

abrasión, cantís, así como ramplas de bolos ou coidos. Unicamente aparecen pequenas praias, 

naqueles lugares protexidos, situados entre dos saíntes rochosos. 
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Lugares de Interese xeomorfolóxico. 

 

Praias e pequenos depósitos areosos. 

 

Praia de Xunqueira: situada entre a praia de Fuchiños e a punta Sobreira. Cunha lonxitude de 

200 m, presenta restos dun pequeno depósito dunar (apenas uns 15 m2), altamente deteriorada 

pola urbanización. Nela desemboca un rego de carácter estacional. 

 

Depósitos de punta Sobreira. Aparecen dous pequenos depósitos de area duns 20-30 m en 

zonas abeiradas. 

 

Praia de Muiños:formada na desembocadura do rego do Charco. 

 

Praia de Portiño: trátase da praia máis meridional do concello, que nas preamares fortes chega a 

verse totalmente cuberta, con edificación demasiado preto do mar. 

 

Dunas de Areeiro: pequena praia eólica situada no lugar de Areeiro, ao N do campo de futbol 

de S. Miguel de Oia. Atópase fixada pola vexetación arbórea, piñeiros e eucaliptais. 

 

Coidos, ramplas de bolos ou praias de seixos 

Praia de Canto de Area tamén de nominado Praia de Barreiros, atópase situado ao sur de Punta 

Apio. 

 

Coido do rego das Rochas situado moi proximo ao anterior e resgardado por dous saintes de 

rocha. O coido presenta como rasgo máis característico a presencia dun regato que discorre 

previamente polos lugares de Rochas e Mide. 

Coido de Mide: depósito de seixos a altura do lugar de Mide, non existe un camiño de acceso 

preciso. 

 

Coido de Fortiñó: Tratase dunha rampa de bolos situada uns 20-30 m ao N da praia de Fortiño. 
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Coidos de Cova da Barxa:  situados ao sur da praia de Muiños, a altura do lugar coñecido como 

Corveira. 

 

Outros sinais de erosión mariña 

 

Furnas de Punta Sobreira. Son as únicas formacións xeomorfoloxicas deste tipo no litoral 

rochoso de Vigo. 

 

Cantil de praia do Canto de Area: anexo a praia aparece un cantil duns 5-10 m de desnivel. A 

caída do desnivel é moi pronunciada e advírtense sinais de continuos desmoronamentos de 

materiais do coluvio. 

 

Treito costeiro Cabo Estai-Pta do Apio-Pta do Noivo: Tramo caracterizado por pequenas 

plataformas de abrasión (o descuberto na baixamar) 

 

Valores faunísticos: 

 

Destacando as aves costeiras pola súa gran diversidade. 

 

Valores botánicos: 

 

No medio terrestre destacan as comunidades dos rochedos litorais: algas. liques, herbas do 

cantil como a Herba de namorar Armeria pubigera, así como as manchas de carballeiras nas 

zonas que arrodean os regatos do Rego do Charco e o rego de Rochas, xunto a restos de 

carballeiras nalgunhas veigas, así como algún que outro castiñeiro e repoboacións forestais 

como a masa forestal composta de piñeiros e eucaliptos que une a zona do campo de futbol de 

Saiáns e as vivendas próximas a praia, e o mato costeiro que debería ocupar toda a franxa 

litoral traseira ao rochedo litoral e que a influencia humana modificou profundamente 

(edificacións, pistas, cultivos) polo que na actualidade quedou relegado a unha serie de zonas 

que merecen ser conservadas xa que senón desaparecería este habitat do concello. 
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Valores do Patrimonio cultural: 

 

Destacar a presencia de muíños do curso baixo do rego do Charco. 

 

7.2.14.  A fochanca de Pertegueiras 

 

É outro pequeño humidal, que conforma unha paisaxe húmida, e onde ademais da lámina de auga, 

de dimensións reducidas, xunto a estrada de Avenida de Europa, atopamos unha vexetación de 

ribeira con ameneiros e salgueiros, xunto a carballos, sanguiños, piñeiros e eucaliptos, como 

principais especies arbóreas.Toda a zona estaba atravesada por un regato que na actualidade debe 

de ir soterrado. 

 

A lámina de auga atopase cuberta de Lentella de auga (Lemna minor) e espadaña (Typha latifolia). 

 

Estamos, pois, ante unha zona humida de pequenas dimensións, que presenta unha diversidade 

floristica  e unha lámina de auga que pesie ao seu tamaño e localización sería comenente  ter en 

conta a hora de levar a cabo o planeamento urbanistico de toda a área. Xa que logo, no 

planeamento de desenvolvemento ou, no seu caso, no propio PXOM esta fochanca debe formar 

parte –comenentemente tratada – do sistema de espacios libres – xeral e/ou local, dos sectores ou 

ámbitos correspondentes, xa que no planeamento actual ten o réxime xurídico do solo urbanizable 

e xa se teñen presentado propostas para a súa ordenación no Concello. 
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Vista da zona da fochanga de Pertegueiras 

 

 
 

Vista da Fochanca de Pertegueiras, onde se observa a lámina de auga cuberta de lentella de 

auga e espadañas 

 



 

 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO 

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

 

 
 

 
 

144
Consultora Galega S.L.                                  Estudio do Medio Rural e Modelo de Asentamento Poboacional

 

7.2.15. Conservación dos Areáis Costeiros. Caso De Samil 

 

1. Introducción 

 

As praias son areais que se forman nas zonas onde fican retidos os depósitos de sedimentos. 

 

A dinámica de “erosión-transporte-sedimentación” nas costas é un proceso complexo e dinámico, 

no o que interveñen con diferente peso, un amplo conxunto de variables como a morfoloxía e 

litoloxía costeira, a acción dos ventos, as correntes mariñas, a ondaxe, os aportes fluviais, os seres 

vivos, etc. 

 

Todos estes factores establecen equilibrios, que determinan a situación, amplitude e características 

dos areais costeiros. Por se tratar de equilibrios dinámicos, resultan facilmente alterables se se 

modifican os parámetros que determinan as condicións dese equilibrio. 

 

Na base de moitos dos parámetros interveñentes está a climatoloxía que, por a súa natureza 

estacional, provoca cambios cíclicos segundo a época do ano, na extensión e condicións dos areais, 

de feito, nunha praia distínguense os perfís de verán e de inverno, así como a súa situación durante 

e despois dun temporal. 

 

Durante o verano, o perfil dunha praia vai presentar unha morfoloxía convexa tendo ben 

desenvolvidos os sistemas de barra areosa intermareal e as bermas, é dicir, a sondaxe vai producir 

un transporte de sedimentos das partes baixas dunha praia ás altas, sen embargo no inverno esta 

situación invírtese producíndose un transporte de area das partes altas, ás baixas, por tanto, o perfil 

será cóncavo desaparecendo tanto a berma como as barras areosas. Os sedimentos estarán na zona 

submareal.  

 

A actuación humana no borde litoral pode alterar algúns destes parámetros antes citados, de forma 

permanente, polo que o sistema buscara novas condicións de equilibrio, producindo cambios que a 

miúdo poden resultar localmente moi importantes e incluso distantes do lugar da actuación. 
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Este é o caso que se produce na praia de Samil hoxendía e que, pola importancia que ten, imos 

analisar máis de vagar, de seguido. 

 

A Praia de Samil, desde a construcción do paseo e instalacións anexas sufreu cambios na súa 

morfoloxía e extensión que xeraron alarma entre a opinión publica. Por outra banda, é moi 

frecuente que o muro sofra danos causados polo embate das ondas, sobre todo nas épocas de 

temporal. Esta situación motivou que os rexedores municipais encargaran no ano 1998 un estudio 

á Universidade de Vigo baixo o título “Estudio sobre a problemática e posibles solucións do areal 

de a praia de Samil”. Moi recentemente producíronse, fenómenos erosivos na desembocadura do 

Lagares que reavivaron a polémica sobre o efecto do paseo e as instalacións deportivas. 

 

Para abordar o problema analisaremos en primeiro lugar a evolución histórica do areal e a súa área 

circundante, por entendermos que tal cousa permite establecer os elementos determinantes da 

situación actual e en segundo lugar, resumiremos as conclusións do citado informe realizado pola 

Universidade de Vigo39. 

 

2. Análise Histórica 

 

Neste apartado percorremos o estudio comparativo de tres voos diferentes. O primeiro está 

realizado nunha data posterior ao 1946 pero anterior ao voo americano do ano 1956, que é o 

segundo voo; e, por último, empregamos un voo recente, do ano 2002. 

 

Centremos a observación das fotografías nos seguintes elementos: 

 

• Dimensión do areal 

• Vexetación  

• Infraestructuras 

 

                                                           
39 Estudio sobre a problemática e posibles solucións do areal da praia de Samil. Universidade de Vigo 
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• Dimensión do areal 

 

Nas dúas fotografías históricas pódese observar que a praia posuía un extenso areal que 

conformaba un sistema dunar de importantes dimensións. O límite deste sistema dunar cara o 

interior o establecían os campos de cultivo.  

 

Se comparamos as fotos históricas coa actual, vemos que a superficie das dunas chegaban ata as 

partes traseiras das primeiras edificacións. 

 

Para establecer a superficie que ocupaba o areal empregamos unha ortoimaxen xerada pola 

Universidade de Vigo40 a partires do chamado voo americano do ano 56 e a superpoñemos á 

cartografía base actual dese tramo de costa (Ver plano). É necesario aclarar que o límite inferior da 

praia é variable dependendo do estado das mareas e da época do ano, polo tanto esta suxeito a 

                                                           
40 Incluida no estudio da nota 11 
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cambios de moi difícil ponderación, xa que, se ben se coñece a oscilación media das mareas para a 

Ría de Vigo que é aproximadamente de 2,5 m., a ocupación do litoral que esto representa está en 

función da pendente deste, e este valor é a súa vez variable dependendo da época do ano. Polo que 

inevitablemente teremos que aceptar un límite máis ou menos convencional da costa. 

 

Para facer as medicións do presente capítulo aceptamos o límite de costa establecido na cartografía 

base, polo que si ben o valor do areal situado na parte baixa en valores absolutos é impreciso, e 

probablemente estea magnificado, os valores de comparación entre o estado actual e o do ano 56, 

ao empregarmos o mesmo límite de costa son válidos. 

 

 

Superficie 

m2 

Porcentaxe do 

total 

Porcentaxe desde o 

Paseo  

Areal inicial 518.622,48 100,00 % - 

Areal desde a estrada 385.098,86 74,25 % 100,00 % 

Areal actual41 212.940,90 41,06 % 55,30 % 

 

 

• Estado da vexetación  
 

Se atendemos á vexetación vemos que existen importantes diferencias e algunhas semellanzas 

entre os tres voos. 

 

As diferencias entre as tres fotografías radica en que, na máis antiga practicamente non se ve 

vexetación sobre as dunas e sen embargo, na fotografía do 56 si se observan unhas manchas 

escuras sobre as dunas, recortadas pola rede de camiños. Na foto actual se obsérvanse a existencia 

dun piñeiral ben desenrolado na duna situada na parte esquerda da foto e nos lugares non 

urbanizados por detrás do muro que non existía nas fotos antigas. 

 

As diferencias entre as dúas primeiras fotos son probablemente debidas á diferente época do ano 

no que se tiraron, xa que a primeira debeuse realizar no inverno, como testemuña, o mosaico de 

                                                           
41 Este dato refierese á situación con marea baixa, con marea alta e na época de temporais as ondas inciden directamente 
sobre o muro. 
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cultivos que presenta un ton homoxéneo e escuro, en relación coa segunda, onde os tons son moito 

máis claros e heteroxeneos nas parcelas. 

 

Isto plantexa que a textura e o color más escuro sobre o sistema dunar poida deberse á 

fructificación estival da vexetación dunar, aínda que tampouco se pode desbotar que se trate do 

incipiente piñeiral que tal vez se empezase a desenvolver no ano 56, iniciando o proceso de 

fixación do sistema dunar. 

 

Un aspecto importante a destacar son as dúas manchas escuras que se observan no primeiro voo, e 

que case non se ven no segundo voo, situadas no sistema dunar, por debaixo dunha zona arborada 

no primeiro tercio das fotografías.Tratase, probablemente da desembocadura dous regatos que 

escavan unha pequena depresión na duna, que na foto vese como unha zona en sombra. A causa de 

que case non se vea na segunda foto é que o caudal no verán descende moito; e máis, tendo en 

conta, que se encontra nunha zona agraria que empregara as súas augas para rego. 

 

Na actualidade, estes dous regatos foron probablemente entubados e non desembocan en Samil, 

pero se se observa nas tres fotografías as manchas arboradas antes aludidas e que se trata, sen 

dúbida, de vexetación de ribeira asociada ós regatos. Hoxendía este arborado, aínda que algo mais 

reducido, se mantén en bo estado, polo que consideramos necesaria a súa conservación. Tamén 

seria necesario, nun contexto de recuperación da praia plantexarse a oportunidade de recuperación 

destes regos. 

 

• Infraestructuras  

 

É importante comprobar a evolución da rede de camiños pola gran influencia que teñen sobre a 

evolución do areal, sobre todo, no referente ó camiño que atravesa lonxitudinalmente a praia de 

Samil. 

 

Na primeira fotografía se observa a existencia dunha serie de camiños perpendiculares á praia, que 

comunicaban o agro có areal, algúns aínda se conservan hoxe en día (ver fotografía actual), 
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desembocando nun camiño que atravesaba a praia lonxitudinalmente, pola súa banda superior. 

Aínda que a súa continuidade ó longo da praia é discutible, dada a pouca precisión da fotografa. 

 

Este camiño, sen embargo, está claramente consolidado na fotografía do 56, o cobrar unha especial 

relevancia a causa da construcción da ponte do Lagares e converterse nunha importante alternativa 

para comunicar o casco urbano de Vigo con Coruxo. 

 

Se se compara coa fotografía de hoxendía podemos observar que o actual trazado mantén 

exactamente o do 56. 

 

É importante destacar que o trazado desta vía provoca o primeiro impacto ambiental sobre o 

sistema dunar ao cortar o areal de Samil, dividíndoo en dúas partes  

 

O impacto desta estrada, vai verse potenciado, ademais, porque se converte nun elemento 

estructurante dos usos do solo. O uso recreativo, que a partir da segunda metade dos anos 5042 

vaise a potenciar extraordinariamente, se situará da estrada cara ao mar mentres que o uso 

residencial e posteriormente hoteleiro se situará da estrada cara ó interior. 

 

De acordo a este esquema de usos, a finais dos 60, se aproba o proxecto de “Regulamentación, 

Usos e Aproveitamentos da Praia de Samil” redactado pola Xunta do Porto. Este proxecto, se 

empeza a realizar a principios dos anos 70 coa construcción dun muro sobre o cal se realiza un 

paseo marítimo peatonal, e unha serie de infraestructuras e edificacións vinculadas o ocio. 

 

Esta obra se constrúe sobre a berma da praia, como se pode comprobar comparando as fotos do 

voo americano coas actuais e en máis detalle no plano de superposición da ortoimaxen có plano 

base actual. 

 

En termos de superficie isto representou, de acordo á táboa 1, a perda do 41,06 % do areal daquela 

existente. 

                                                           
42 Existia un proxecto de ordenación urbana da praia de Samil realizado por Pedro Bidagor e Paz Maroto no 1948.que 
urbanizaba gran parte do sistema dunar. Tambén a finales dos 60 se redacta o “Proyecto Playas Blancas” sobre o 
humedal do Vao que preveía a construcción dunha urbanización con 9 bloques de viviendas en altura  
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Esta actuación constitúe o segundo e maior impacto ambiental sobre o areal pola superficie 

afectada e por tratarse da zona de dunas onde se asenta a flora e fauna de máis interese dos 

ecosistemas dunares. Ademais, esta actuación traerá unha serie de consecuencias sobre a dinámica 

litoral que se analiza máis polo miúdo no apartado seguinte 

 

Esta proxecto realizouse a pesares da polémica que no seu momento suscitou, pero, que só puido 

impedir a construcción dun pantalán para atraque de embarcacións deportivas sobre as rocas da 

ribeira, pantalán que ía dividir a praia en dúas e diminuiría aínda máis o areal inducindo ademais 

importantes alteracións na dinámica da praia. 

 

A situación do contorno da praia no ano 1971 presentaba diferencias coa do 1956 no referente a 

vexetación, na prensa de a época43 xa se falaba das superficies de piñeirais que se verían afectadas, 

pola construcción dos equipamentos e aparcamentos, polo que podemos afirmar que anos antes do 

71 se iniciaron os procesos de fixación das dunas coa implantación do piñeiral, que hoxe 

coñecemos, e que sen embargo no 56 como xa se comentou ou non existía ou estaba nun estado 

incipiente. 

 

O valado foi ampliado nos anos 80, construíndose as instalacións deportivas no extremo Oeste coa 

realización (nos anos 1997-1988) dunha ampliación do muro polo extremo Leste da praia (zona de 

Cabo do Mar). Estas dúas actuacións supoñen o terceiro impacto, ao dividiren o que restaba do 

sistema dunar en dúas e agravalos efectos do muro sobre o areal. 

 

3.  Caracterización 

 

A situación actual é pois consecuencia das seguintes actuacións: 

 

• Trazado da Avenida de Samil que provoca os seguintes efectos: 

 

                                                           
43 Samil: Desafuero Urbanístico El Correo Gallego miércoles 21 de abril de 1971  
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 Separa en dous o primitivo areal, illando parte do sistema dunar da praia, alterando a 

dinámica de transporte de sedimentos nesa zona iniciando así o proceso de fosilización da 

duna. 

 Se converte no elemento estructúrante dos posteriores usos do solo. 

 Diminúe na práctica a superficie de uso público da praia xa que concentra a zona de baño e 

solación á metade inferior por debaixo da estrada. Esto supón unha reducción da praia dun 

25,75 % 

 

• Construcción do paseo de Samil e infraestructuras anexas. 

 

 Esta obra reduciu a superficie do areal ó 41,06 % da superficie inicial o que represento unha 

reducción do 55,30 % da praia entonces existente. 

 Destrúe o sistema dunar case na súa totalidade. 

 Altera de forma profunda a dinámica litoral provocando un cambio de perfil da praia coas 

consecuencias que eso conleva sobre o equilibrio erosión-transporte-sedimentación da praia. 

 

• Existen dous elementos que debido a súa importancia habería que avaliar. 

 

 A canalización dos regos na súa desembocadura. 

 A plantación do Piñeiral que fixo as dunas 

 

4. Avaliación dos efectos do muro de Samil sobre o areal 
 

Para avaliar os efectos sobre dinámica litoral provocados polo muro de Samil nos remitimos ó 

estudio sobre a problemática e posibles solucións do areal da praia de Samil realizado pola 

Universidade de Vigo a petición do Concello de Vigo e entregado en decembro do 98. 

 

Do apartado titulado: Impacto ambiental causado polas obras de defensa da costa na praia de Samil 

se extraen os seguintes parágrafos: 
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• A obra foi realizada en resposta ó interese meramente turístico-económico no que pouco se 

tiveron en conta as consecuencias ambientais, sobre todo o de protexer unha das zonas 

dunares máis representativas da Ría de Vigo. Agravándose aínda máis coa división da zona de 

dunas realizada a finais dos anos 80. 

 

• A realidade é que existe unha problemática, a elevación do nivel da praia, que se debe 

comezar a estudiar en profundidade para deducilo o grado de gravidade dos seus posibles 

efectos futuros. 

 

• No caso da Praia de Samil, respecto a seu uso recreativo-turístico, considerando a 

construcción das instalacións sobre a superficie da praia, os efectos erosivos a medio e largo 

prazo poden chegar a desembocar, se non se adoptan as medidas preventivas necesarias, na 

desaparición da praia subaérea que existe o seu pé. Se esto chegase a producirse, as 

actividades recreativas terrestres se verían notablemente interferidas. 

 

• Apreciase un impacto notable da edificación sobre a praia, destacando como aspectos máis 

importantse a desaparición crecente tanto da zona dunar como da súa vexetación e fauna, e a 

elevación da praia debido os efectos do vento e da sondaxe. 

 

• Segundo o citado no cadro de impactos, os únicos impactos positivos conseguidos coa obra 

son o aumento dos recursos lúdicos e a revalorización da fachada costeira. En cambio, se 

producen case tódolos impactos negativos expostos: alteración da dinámica litoral, deterioro 

da calidade da auga (agravada pola desembocadura do Lagares) variación da fauna e flora, 

degradación da paisaxe  

 

O Departamento de Xeociencias Mariñas e Ordenación do Territorio da Facultade de Ciencias de 

Vigo realizou un estudio titulado “Traballo de estratigrafía- batimetría e oceanografía” incluído no 

estudio que se esta analisando. 
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Deste estudio, no seu apartado de conclusións e recomendacións, transcribimos as seguintes que 

fan referencia ós balances sedimentación – erosión. Nomeadamente, salientamos as tres últimas 

conclusións onde se abordan os balances netos do movemento dos sedimentos: 

 

• O sector máis exposto a sondaxe en condicións de inverno é o correspondente ós transeptos 4, 

5 e 6, e por tanto corresponden cós sectores de máxima erosión, así como maior variabilidade 

volumétrica ó largo do período de estudio. 

Aínda que neste último transepto hai que ter en conta a influencia da desembocadura do río 

Lagares como outro factor condicionante das variacións morfolóxicas do perfil da praia 

neste sector. 

• Polo contrario, se rexistra acumulación nos sectores correspondentes aos transeptos 2 e 3. 

Así mesmo, se observou acumulación no extremo norte da praia, xunto ó transepto 1, sen 

embargo se carece de datos para poder cuantificar este valor. 
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• O balance neto de sedimentos na praia, resultante ó longo do período de estudio (de outubro 

de 1997 a maio de 1998), é negativo, con valores que alcanzan os 12.309 m3 de volume. Se 

ben é importante sinalar que este valor mostra tan só a tendencia evolutiva en relación o 

período de estudio e condicións dinámicas acontecidas en ditos momentos. As maiores perdas, 

con valores do orden de 14.367 m3, se rexistran durante condicións de inverno (campaña de 

xaneiro). 

 

• O estudio contrastado de mapas batimétricos de detalle, elaborado en condicións de bonanza 

(campaña de outubro) e inverno (campaña de xaneiro), incluíndo nestes os perfís topográficos 

realizados na praia durante esas mesmas campañas, permite observar zonas de acumulación 

nalgúns sectores centrais do submareal adxacente, o cal parece estar relacionado cun 

transporte de sedimentos da praia, en estado de erosión, a ditos sectores sumerxidos. 

 

• Os cálculos de volume de sedimentos realizados para o complexo praia-submareal adxacente, 

mostran unha erosión con valores do orden de 6.500 m3. O cal indica, ó contrastar estes 

valores cos obtidos exclusivamente para a praia, e que mostran uns rangos de erosión 

maiores, que se ben existe un transvase de sedimentos desde a praia cara ó submareal, 

xerando polo tanto zonas de acumulación, o balance neto de sedimentos para todo o conxunto 

é negativo. 

 

Este estudio termina con as seguintes recomendacións: 

 

• Á vista do exposto nas conclusións, e particularmente no último punto, se recomenda realizar 

series temporais de maior duración, equivalentes ás presentadas neste estudio, có obxecto de 

poder chegar a obter unha tendencia real da evolución do sector considerado. 

 
• Estudios previos realizados polo Departamento de Geociencias Mariñas e Ordenación do 

Territorio da Universidade de Vigo, para diversos sectores da costa das Rías Baixas Galegas, 

permiten deducir que os areais costeiros, na actualidade, presentan un déficit sedimentario 

xeneralizado. Este efecto, nalgúns casos, pode verse acelerado a consecuencia da presencia de 

estructuras civís instaladas en determinados sectores. Non obstante, cada zona vaí ter un 
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comportamento específico e, tal como se observou na praia de Samil, a tendencia do balance 

sedimentario deducido non pode ser extrapolada sen dispór dun maior coñecemento do medio. 

 

Por último expoñemos o resumen final das conclusións do estudio da Universidade de Vigo: 

 

• En definitiva o impacto do paseo sobre a praia foi importante: provocou a desaparición 

crecente tanto da zona dunar como da súa vexetación e fauna, e pode chegar a causar 

problemas na rexeneración da praia debido á elevación do seu perfil polos efectos do vento e 

da ondaxe. 

 

• Sen embargo, non se vai negar o gran atractivo que alcanzou desde o punto de vista turístico- 

recreativo nos últimos anos, convertíndose nun dos lugares emblemáticos da cidade. 

 

• Simplemente hai que tratar que no futuro se poida compaxinar as labores de defensa e 

rexeneración da praia coas turísticas e pensar que si a praia desaparece o turismo tamen. 
 

5. Conclusións 
 

Para unha adecuada ordenación do entorno de Samil resulta necesario considerar un conxunto de 

variables que pasamos a describir. 

 

• Garantir a existencia do areal. 

 

Actualmente a consecuencia das actuacións descritas no apartado anterior, o areal de Samil perdeu 

o 58,94 % da súa superficie inicial, pero só a realización do proxecto de “Regulamentación, usos e 

aproveitamentos da Praia de Samil” do año 70 que deu lugar a construcción do muro e espacios 

anexos foi o que supuso a perda do 44,70 % do areal entón existente. 

 

Esta situación vense agravando, polos efectos que induce o muro sobre a dinámica litoral que, 

segundo tódolos indicios, está provocando importantes fenómenos erosivos na praia de Samil. 
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Outro factor que é necesario considerar, con relación á diminución do areal, son os danos 

provocados polo efecto invernadoiro, que previsiblemente provocará un aumento do nivel das 

augas, polos efectos do desxeo. De feito é citado no documento “A Unión Europea aposta polas 

zonas costeiras” publicado pola Comisión Europea que, di textualmente: 

 

“Ó aumentar o risco de que se produza un cambio climático, cada vez hai mais probabilidades de 

que nos próximos decenios surxan problemas novos nas zonas costeiras. É preciso, pois, que os 

nosos sistemas de xestión e planificación sexan suficientemente flexibles para atacarllos a medida 

que vaian surxindo” 

 

Estamos pois, ante un problema dinámico, no cal a opción de non actuar implica asumir o risco da 

posible desaparición da praia. 

 

• Posibilitar unha ordenación sostible do litoral. 

 

Desde os anos 70, data de construcción do muro de Samil, ata a actualidade viuse producindo unha 

maior concienciación por parte dos cidadáns, a respeito da importancia da conservación do medio 

ambiente. Esta nova forma de ver a relación do ser humano co seu entorno foi paseniñamente 

transvasando ao lexislador, surxindo así leis, normas e recomendacións que recollen a necesidade 

de integrar as variables ambientais na xestión de costas, no marco do desenrolo sostido. 

 

Así é necesario aclarar que tódalas actuacións realizadas en Samil contrapoñían o disposto na Lei 

de Costas44 (1988) xa que no artigo 44. 5 da citada lei dícese: “Os paseos marítimos localizaránse 

fora da ribeira do mar e serán preferentemente peatonais”. 

 

No Artigo 3.b defínese como bens de Dominio Público Marítimo-Terrestre Estatal, en virtude do 

disposto no artigo 132.2 da Constitución as praias ou zonas de depósito de materiais soltos, tales 

como areas, gravas e guijarros, incluído escarpes, bermas e dunas, teñan ou non vexetación, 

formadas pola acción do mar o do vento mariño, u outras causas naturais ou artificiais. 

                                                           
44 A esta conclusión tamén llega o “Estudio sobre a dinámica e posibles soluciones do areal da praia de Samil” e ademais 
cuestiona a legalidade das actuacions realizadas a partir dos anos 80 xa que contravieñen claramente a lei de costas. Pax 
176 e seg. 



 

 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO 

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

 

 
 

 
 

158
Consultora Galega S.L.                                  Estudio do Medio Rural e Modelo de Asentamento Poboacional

 

Por outra banda no Anexo 1 sobre principios da xestión integrada das zonas costeiras do 

documento (COM 200 547 final) reproducido integro ao principio do apartado plantexa un 

conxunto de principios dos cales polo seu interese en relación có tema que nos ocupa destacamos 

os seguintes principios 

 

Principio 1. Unha perspectiva ampla e global 

 

Tal e como se recolle neste principio e documentación relacionada sobre o litoral conxúganse un 

sinfín de forzas interdependentes de carácter biofísico e antrópico que son necesarias equilibrar. 

 

No caso de Samil ao ser obras que se iniciaron aos principios da década dos 70 non se tiveron en 

conta os aspectos biofísicos. E son estes aspectos os que están poñendo en perigo, a pervivencia do 

actual areal e por tanto tamén os seus actuais usos. 

 

Por todo o exposto a decisión que se tome sobre o areal de Samil deberá incluír os aspectos bio-

físicos no deseño das actuacións. 

 

Principio 2. Unha perspectiva a longo prazo. 

 

Este principio incorpora a necesidade de preservar os valores actuais para as xerazóns futuras. 

 

Por tanto este principio é consubstancial có chamado “Principio de Precaución” que plantexa que 

as actuacións actuais non exclúan opcións para o futuro. 

 

A ordenación actual das parroquias de Alcabre e Navia deben prever a ordenación para os 

próximos anos e por tanto deberán poder facer fronte as incertezas que plantexa a situación actual 

derivada de: 

 

 Os fenómenos erosivos no areal de Samil inducidos pola presencia do “muro de Samil” e o 

incremento do nivel das augas motivado polo efecto invernadoiro. 
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 A demanda crecente de novos equipamentos de ocio, cultura e recreo. Téngase en conta o 

novo emprazamento de dous museos na área: o museo do Mar e a Casa das Palabras. 

 

 A maior afluencia de publico na área derivada do incremento de: 

o A mellora das comunicacións 

o O incremento do uso residencial nas parroquias de Alcabre e Navia 

o O atractivo exercido polos novos equipamentos culturais: Museo do Mar e Casa 

das Palabras 

 

A densidade de edificación nos arredores de Samil é aínda baixa, polo que existe a posibilidade de 

prantexar novas infraestructuras de comunicación que liberen o borde litoral, nembargantes o 

previsible incremento das edificaciones no futuro fará inviable esta opción no futuro. 

 

Principio 5.Traballar en sintonía cos procesos naturais 

 

A práctica nos ensina que resulta vano empeñarse en dominar o Mar. As técnicas modernas de 

xestión do litoral, intentan traballar en sintonía coa natureza, antes que loitar contra ela. 

 

O paseo de Samil é claramente unha obra en conflicto cos procesos naturais como proba as 

actuacións de mantemento que hai que realizar, como son os movementos de areas ao acumularse 

contra o muro incrementando a pendente da praia ou as reconstruccións de tramos do muro ou 

equipamientos, danados pola acción da ondaxe. 

 

• Mejorar o medio ambiental 

 

A Construcción do paseo de Samil provocou a destrucción do sistema dunar máis representativo 

da Ría de Vigo (excepción do sistema dunar das Illas Cies).  

 

É por tanto necesario, desde esta perspectiva e esta en línea coas actuais directrices da xestión de 

costas proceder a súa recuperación. Además a recuperación das dunas e a su a vexetación garantiza 

a preservación do litoral. 
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Por todo isto propoñemos: 

 

• Eliminar o muro de Samil como única forma de garantir a conservación do areal. 

 

• Realizar unha vía de comunicación por detrás da actual, conseguindo así, por un lado liberar o 

borde litoral e, por outra, posibilitar o traslado das infraestructuras deportivas fóra do entorno 

da praia e o resto das recreativas e de servicios á área liberado do vial que se suprime. Doutra 

parte actuando así evitaríase a actual mestura de usos peatonal e de circulación de automóviles 

nunha misma vía co conseguinte aumento de atropelos. 
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7.2.16.  A Contaminación Na Ría De Vigo  

 

1. Introducción 

 

Aparte das cuestións relacionadas coa circulación das augas temos que considerar que as rías son 

medios estrictamente sedimentarios, polo que actúan como sumidoiros de materia orgánica 45 

 

As partículas en suspensión aportadas polos ríos ou polos vertidos residuais directos, así como 

aquelas outras que se poden formar no interior das rías como consecuencia da actividade biolóxica 

(detritos, etc) sedimentan no fondo formando bancos de lodos e depósitos areosos ou orgánicos. 

Os cambios químico-físicos (pH, Eh, etc) que teñen lugar ao encontrarse as augas doces e as 

salgadas favorecen a floculación de arxilas, substancias húmicas e outras partículas, proceso que 

vai acompañado da absorción de metais e outras substancias solúbeis, que resultan así atrapadas e 

acumuladas no fondo das rías. E estes fenómenos de acumulación son preocupantes nas 

substancias tóxicas persistentes que se verten na ría. 

 

2. Os principais contaminantes na ría son: 

 

• Vertidos de materia orgánica 

 

O Plan de Saneamento de Galicia (Xunta, 1998) avalía a contaminación xerada por materia 

orgánica en termos de demanda biolóxica de osíxeno (DBO5), un parámetro que determina o 

consumo de osíxeno causado por un determinado vertido, e que se considera indicativo da 

concentración de materia orgánica no mesmo. Unha persoa xera ao día uns 60 g de DBO5, que se 

verte nas augas residuais domésticas. Con esta taxa como referencia, a carga contaminante total en 

Vigo avalíase en 300.000 habitantes equivalentes, é dicir, uns 18.000 kg de DBO5 (ou osíxeno 

consumido). Esta carga contaminante vértese aos colectores urbanos de augas residuais, e cando as 

vivendas ou industria non se atopan conectadas á rede ou cando as depuradoras fallan vai 

directamente aos leitos naturais. 

 

                                                           
45 Carballeira et al, 1997. 
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Dende 1998 vense realizando na ría un seguemento catrimestral do número de bacterias patóxenas 

e a concentración de carbono orgánico disolto (a partir de agora COD). As cargas de materia 

orgánica favorecen a proliferación de microorganismos patóxenos para a saúde. Para elo móstranse 

as concentracións de COD fronte a salinidade co obxecto de distinguir as augas residuais das 

mariñas da ría. 

 

Analísanse mostras de auga nas proximidades dos vertidos urbanos á ría máis importantes: nas 

dársenas de Guixar e Bouzas e na desembocadura do Lagares. 

 

En Bouzas o rango de variación de salinidade baixou nomeadamente dende 1998, pasando de 

salinidades nese ano menores de 20 usp (unidade de salinidade práctica) a salinidades sempre 

superiores a 34 usp. nos anos 1999 e 2000. O que confirma o descenso importante de aportes de 

augas residuais neste punto debido ao colector de marxe. 

 

En Guixar  prodúcese tamén unha forte diminución da variación da salinidade. 

 

A posta en servicio do colector de marxe diminúe de maneira notoria as cargas de materias 

orgánicas nas dársenas de Bouzas e Guixar, principalmente en termos de caudal aportado.  

 

No caso de Samil obsérvase no ano 1998 e 1999 valores moi altos de COD nas inmediacións da 

depuradora, probablemente a concentración de todas as augas residuais na zona motivou o ascenso 

das cargas contaminantes, esto conclúe que o funcionamento da EDAR en ternos de carga orgánica 

non era apropiado naqueles anos. 

 

En 1998 as cargas orgánicas, como afirma o observatorio medioambiental da Ría, son moito máis 

concentradas nos colectores da rúa Coruña e de Guixar, cunha contribución total duns 2.7 Tm/día, 

que no Lagares, aínda que similar, a contribución diaria á ría debido a que o Lagares contribúe cun 

caudal de 3m3/s. Nas dársenas de Guixar e Bouzas existe unha rápida dilución do vertido con auga 

oceánica da Ría, permanecendo cerca do vertido zonas moi insalobres. En Samil a dispersión do 

vertido é máis complexa, sobre todo na época de baixa escorrentía, isto é no verán. Neste momento 
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a depuración realizada pola depuradora da Xunqueira e a propia Xunqueira do Lagares axuda a 

rebaixar os valores de COD. 

 

En 1999 tanto en Bouzas como en Guixar nótase unha reducción do volume de auga doce vertido 

do 50 %. Intúese que a posta en marcha en 1999 da rede de saneamento conduciu toda ou a maior 

parte do caudal contaminante á estación depuradora de Samil. Na desembocadura do Lagares 

somente salienta a menor salinidade motivada polo transvase dos efluentes urbanos cara á 

depuradora. Así os 0.7 m3/s de augas residuais que antes se vertían en Bouzas e Guixar e que o 

colector de marxe leva agora á depuradora non deviron nun aumento das cargas de COD na zona 

da desembocadura. Os COD co uso da estación depuradora, empézase a observar un descenso  

motivado polo  mellor funcionamento da EDAR. 

 

No ano 2000 obsérvase como as zonas de Bouzas e Guixar mostran unha tendencia ao descenso e 

as de Samil un lixeiro aumento. 

 

• Substancias tóxicas persistentes. 

 

Máis preocupante que a contaminación por materia orgánica biodegradable e por nutrintes é a 

contaminación por sustancias tóxicas persistentes, como poden ser os metais pesados ou moitas 

substancias orgánicas non biodegradábeis.  

 

Dende 1994 realízanse estudios sobre a distribución espacial e evolución temporal dos niveis de 

metais pesados e CBs en mexillón silvestre así como da distribución espacial dos mesmos 

contaminantes en sedimentos superficiais da Ría. 

 

Os metais pesados son compostos naturais do medio mariño e moitos deles esenciais para a vida, 

como o Fe, Cu, Zn, Se, nembargantes a partir de determinadas concentracións resultan tóxicos. 

Outros metais non esenciais como o cadmio ou o chumbo son considerados tóxicos incluso a 

concentracións moi baixas. 
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Os metais ao non ser biodegradables tenden a acumularse no medio ambiente asociados a materia 

orgánica e inorgánica. Sendo a bioacumulación a traveso da cadea trófica unha das consecuencias 

máis graves da súa persistencia. 

Así,  os metais pesados máis preocupantes tanto para o ecosistema mariño como para saúde 

humana son, por este orde, o mercurio, o cadmio e o chumbo; a bastante distancia se atopan o 

cobre, o zinc, o  cromo, o níquel... 

 

Os niveis de contaminación por chumbo parecen ser un dos maiores problemas de polución mariña 

na ría. Así o constatan os datos aportados polo Centro costeiro de Vigo do Instituto Español de 

Oceanografía, que é o departamento encargado de medir a contaminación mariña no Atlántico 

español. 

 

O informe elaborado polo IEO para a Comisión OSPAR, realízase a traveso da análise de mostras 

de mexillón e de sedimentos mariños. 

 

A traveso do mexillón constátase que na ría hai unha concentración de chumbo de 6.5 miligramos 

por kilo de peso seco, fronte aos 3 da ría de Bilbao e os 1.8 da de Pontevedra. Se ben non existen 

valores ecotoxicolóxicos definidos para este contaminante si hai establecidos valores de referencia, 

que para o chumbo sería de 1 mg/kg peso seco. 

 

Polo que respecta ao mercurio, outro dos metais pesados, no mexillón detéctase unha 

concentración de 0.18 mg/kg p.s. O valor de referencia para este metal é de 0.01 mg/kg p.s. 

 

O terceiro dos metais pesados considerados máis perxudiciais é o cadmio, que ten unha presencia 

de 0.44 mg/Kgps sendo o valor de referencia 0.11 mg/kg. 

 

Científicos da área de contaminación do IEO constatan que na última década as concentracións de 

mercurio, cobre e chumbo baixaron, mentres a de zinc se manten e aumenta a de cadmio. 
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Os PCBS (Poli cloro bifenilos) elementos tóxicos sintéticos que tamén son obxecto de estudio polo 

IEO son os únicos contaminantes químicos que teñen un valor de ecotoxicidade46 cifrado pola 

comunidade científica internacional en 10 microgramos por kilo húmido (μg/kg ph). E a Ría de 

Vigo con 10.4 μg/kg ph, estaría tendo un risco de efectos tóxicos. 

Aínda así a tendencia de contaminación por PCBs é dunha lixeira diminución na Ría de Vigo. 

 

Tamén temos datos dos PAHs (hidrocarburos aromáticos derivados do petróleo), en concreto un 

dos máis perigosos (Antraceno, Benzo (b) Fluoranteno y Benzo (a) Pireno) que se rexístrase na 

Ría de Vigo cuns valores de 0,32 μg/kg ph. 

 

3. Rede de Saneamento 

 

Os vertidos de augas residuais en toda a ría aportaban no ano 1998 un caudal de 0.8 m3/s, o que 

suporía o 8% do aporte47. Esta cifra é por tanto un valor apreciable que presenta unha alta 

concentración de sales nutritivas, un alto contido en materia orgánica e unha importante carga 

microbiana e contaminante, a cal non estaba sometida a depuración, en razón de que meirande 

parte dos vertidos que se producían nas poboacións pertencentes a Ría de Vigo chegaba a ela de 

forma libre e indiscriminada sen unha previa depuración que eliminase os elementos 

contaminantes.  

 

Esta situación está a cambiar e na actualidade a Ría de Vigo conta cun Plan Integral de 

Saneamento, cunhas importantes iniciativas para a depuración das augas residuais. As principais 

iniciativas son: a (EDAR) do río Lagares, os colectores da marxe da ría e polas marxes do río 

Lagares, unha estación depuradora (EDAR) en Teis, unha estación depuradora (EDAR) en 

Zamáns, colectores e unha unha estación depuradora (EDAR) en Cangas do Morrazo, unha 

estación depuradora (EDAR) en Moaña, colectores e emisario submarino en Vilaboa e 

Soutomaior, colectores e unha estación depuradora (EDAR) en Nigrán e o saneamento integral de 

Gondomar e o río Miñor e a construcción dunha depuradora. 

 

                                                           
46 valor a partir do cal se considera que existen danos para o ecosistema 
47 Datos aportados no Informe Estudio sobre a problemática e posibles solucións do areal da praia de Samil. Elaborado 
pola universidade de Vigo. Concello de Vigo. Informe inédito. 
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Aínda así queda un longo camiño por percorrer no saneamento integral da ría, completar a rede de 

saneamento e ampliación desta para conseguir depurar as augas residuais de toda a poboación da 

Ría de Vigo. 

 
 

7.2.17.  Xestión das Zonas Húmidas 

 

Para unha correcta xestión das zonas húmidas vinculadas á costa no Concello de Vigo é necesario 

coñecer adecuadamente o valor destes espacios. Neste senso recollemos a valoración das zoas 

húmidas que se expoñen na comunicación da Comisión ó Consello e o Parlamento Europeo 

titulada o Uso Racional E Conservación Das Zonas Húmidas48. 

 

1. Valores das zonas húmidas 

 

As interaccións entre os principais elementos dun humidal (auga, solo, nutrintes, vexetación e 

fauna)  capacítano para realizar unha serie de funcións e para xerar bos recursos vexetais, 

faunísticos, pesqueiros e forestais. A combinación destas funcións e productos xunto cos valores 

naturais e culturais das zoas húmidas proporcionan a eses ecosistemas un valor incalculable para 

os seres humanos. Moitos humedais ofrecen boas perspectivas para o desenrolo das actividades 

económicas e recreativas e acobillan densas poboacións de peixes, gando e fauna silvestre. 

 

Os humidais realizan funcións especiais 

 

Os humidais son complexos ecosistemas naturais que funcionan segundo leis físicas, químicas y 

biolóxicas fundamentais. 

 

Calquera impacto sobre seu correcto funcionamento ecolóxico vai afectar, inevitablemente, as 

funcións que realizan para as sociedades humanas, en particular: 

 

                                                           
48 (DG XI D2) 
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• Os humidais, no que almacenan a auga de precipitacións e liberandoa a un ritmo más 

uniforme, son capaces de reducir los efectos devastadores de las avenidas de auga 

 

• A vexetación dos humidais estabiliza a liña de costa e consolida o solo porque reduce a 

enerxía das odas e correntes e as raíces reteñen os depósitos de sedimentos. Esta función 

protectora reviste unha importancia especial nas zoas afectadas polas subsidencia o polas 

subidas do nivel do mar 

 

• Os humidais aumentan a calidade da auga. Os sedimentos e sustancias tóxicas tenden a ser 

retidos no seu seno. Se ademais existe vexetación palustre, que diminúa a corrente dun río, 

esas capacidades de sedimentación aumentan. Os humidais reteñen nutrientes, especialmente 

fósforo e nitróxeno, por acumulación no solo e almacenamento na mesma vexetación. En 

determinadas condicións, esta capacidade pode utilizarse para efectuar o tratamento terciario 

das augas residuais domésticas: 1 hectárea de marismas pode eliminar nitróxeno con a mesma 

eficacia que unha planta depuradora útil para 500 habitantes. Con frecuencia, ademais, os 

humidais recargan a capa freática. Os humidais con vexetación actúan como un tampón que 

impide ós nutrientes de orixe agrario chegar a acuíferos que proporcionan auga potable para o 

consumo humano. Cando a vexetación morre en inverno, se liberan nutrentes que constitúen 

un soporte vital para as cría de peixes. 

 

• Os humidais constitúen o hábitat de moitas especies animais e vexetais acuáticas e 

dependentes das zoas húmidas. 

 

• Anque soamente cobren un pequeno porcentaxe da superficie terrestre, os humidais albergan 

unha enorme diversidade dos tipos de hábitats e de especies de fauna e flora que non se 

encontran en ningún outro lugar. É máis, os humidais serven de corredores de dispersión e 

migración e de áreas de descanso y avituallamento de moitas especies migratorias e favorecen, 

así, a colonización de novos hábitats e o intercambio xenético que mantiñán poboacións 

viables de peixes e aves acuáticas. 

 

Os humidais son soporte de actividades humanas 
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• Moitas das especies comerciais de peixes, moluscos e crustáceos da costa dependen das zoas 

húmidas nalgunha etapa da súa vida. O feito de que exista una rede inalterada de humidais 

entre as lagoas e estuarios costeiros e as zoas de reproducción augas arriba é vital para o 

mantemento das pesqueiras comerciais.  

• Os humidais xeran recursos renovables que poden explotarse para o uso humano, como a caña 

e o sal. As zoas húmidas constitúen as veces o soporte para a cría de peixes, cangrexos, aves 

acuáticas e gando. Se se realizan de forma sostible, estas actividades contribúen o mantemento 

de ecosistemas excepcionais de gran biodiversidade. 

 

• Moitos humidais albergan unha rica fauna silvestre e ofrecen grandes espacios para 

actividades recreativas como o paseo, a observación de paxaros, a fotografía, a caza, a pesca, a 

natación e a navegación 

 

Os humidais son un patrimonio cultural e natural 

 

Os humidais teñen atributos especiais, tales como a súa biodiversidade, o seu valor paisaxístico e a 

súa importancia para o patrimonio cultural. Tales atributos non son directamente consumibles, 

pero para moitas persoas constitúen valores de seu. 

 

Ó longo dos séculos, os habitantes de poboacións próximas aos humidais foron desenvolvendo 

técnicas sostibles para explotar dos seus recursos sacando así proveito do entorno especial que 

constitúen as zoas húmidas. 

 

Á hora de planificar sistemas de desenrolo, as veces non se teñen en conta os servicios e funcións 

que realizan os humidais por considerar que non custan diñeiro. A súa existencia e os seus valores 

só se recoñecen despois da súa desaparición logo da destrucción e degradación da paraxe. 

 

Dada a importancia que as zoas húmidas presentan tanto para o medio ambiente como para a 

actividade humana entendemos que a preservación e recuperación destes espacios é prioritaria. 

 

No litoral vigués existen as seguintes zoas húmidas vinculadas a costa: 
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• Humidal do vao 

• A Xunqueira do Lagares 

• Humidal de Goberna 

• Humidal de San Andres 

• A fochanca de Pertegueiras 

 

A importancia e características xa foron descritas en epígrafes anteriores. 

 

2. Obxetivos de xestión das zonas humidas 

 

A política comunitaria de zonas humidas recolle os seguintes obxetivos: 

 

• Non máis desaparicions de humedais 

• Detención da degradación das zonas humidas 

• Uso racional das zonas humidas 

• Mellora e restauración de humedais 
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7.3.  O Sistema Forestal 

 

7.3.1.  Introducción 

 

Os montes de Vigo son merecentes dun recoñecemento e análise pormenorizada da súa situación 

actual e das súas potencialidades, tanto por representar case unha terceira parte da superficie 

municipal, como polo seu significado estratéxico49. Sendo este espacio forestal un espacio sensible 

posuidor dunha ampla gama de recursos ambientais. E así o recolle o Plan Forestal de Galicia, 

onde aparecen citados como outros espacios sensibles os principais montes do concello50. 

 

Neste capítulo poderemos coñocer cales son os valores que posúen, a súa situación e estado de 

conservación, a súa importancia no contexto municipal e metropolitano e os factores que actúan 

tanto no deterioro como na mellora deste patrimonio natural que cómpre conservar para as 

xeracións futuras.  

 

As fontes utilizadas tanto para a descrición como a análise ata agora son: o 2º Inventario Forestal51,  

o informe “Estudio técnico de bases de Ordenación de usos dos Montes do Concello de Vigo,” 

chamado a partir de agora EOMV, do ano 1993, algunhas resolucións do Xurado Provincial de 

Montes Veciñais en Man Común, “A Estratexia para a Conservación da Natureza no Concello de 

Vigo”, chamado a partir de agora ECNCV, fotografías aéreas e panorámicas dos anos 1999 e 

2000, varios traballos sectoriais de diverso contido facilitados polas Comunidades de Montes, 

unha reunión coa Mancomunidade de Montes e conversas cos comuneiros así como o 

recoñecemento de visu dos diferentes montes. 

 

7.3.2.  Descrición Do Sistema Forestal  

 

O concello de Vigo presenta unha cadea montañosa que practicamente orla todo o termo municipal 

agás na cara aberta á ría do mesmo nome. Estas elevacións montañosas debuxan unha paisaxe de 

                                                           
49 Segundo a Estratexia para a Conservación da Natureza do Concello de Vigo constitúe a superficie de maior relevancia 
para a conservación da natureza en Vigo. 
50 Monte Alba, San Cibrán, Carballosa e Avilleira en Vigo, O Galiñeiro que pertence aos concellos de Gondomar, O 
Porriño, Mos e Vigo e os montes de Redondela e a Madroa que pertencen a Vigo e Redondela 
51 O 3º Inventario Forestal  xa está rematado, pero aínda non se publicou. Estamos a espera de conseguir os datos. 
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gran singularidade e os seus cumes son excelentes miradoiros sobre a Ría de Vigo, a cidade, o Val 

do Fragoso, As Illas Cies ... 

 

O monte representa aproximadamente un tercio da superficie municipal. A franxa forestal 

representa aproximadamente 3.000 hectáreas sobre as 10.934 hectáreas totais.  

 

SUPERFICIE ARBORADA  NO CONCELLO DE VIGO
Fonte: 2º Inventario Forestal 1986-1995

30%
70%

SUPERFICIE ARBÓRADA RESTO SUPERFICIE
 

 

Nunha breve recapitulación da situación de partida das principais repoboacións nos montes, 

teriamos:  

 

• Repoboación con piñeiro bravo, do pais ou galego Pinus pinaster: 

Arbore que é dende a o primeiro tercio deste século a especie forestal máis estendida en 

Galicia. O mesmo que na actualidade nos montes de Vigo. 

 

O Piñeiro de repoboación ou radiata Pinus radiata. Só se aclimata preto do mar, pois non 

tolera frío nin xeadas fortes, introduciuse no século XIX, empregándose en repoboacións 

dende a década dos 40.52   

 

• Eucalipto Eucaliptus globulus. Introduciuse en Galicia a mediados do século XIX como 

ornamental e a partir da década dos 40 deste século nas repoboacións, adaptouse moi ben na 

costa e espallouse doadamente axudado polos incendios que favorecen a súa expansión, ao ser 

                                                           
52 Chouza Mata. “As árbores”. Cuadernos do Museo do Pobo Galego”, Santiago ,1985  
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unha especie pirófita, cunha gran resistencia ao lume e que se rexenera tralo lume, xa que 

xermina e medran as súas sementes na borralla e ademais grela da súa cepa e do seu tronco. 

Debemos subliñar que o eucalipto é unha árbore con elevadas existencias de auga e que extrae 

nutrentes en abundancia, aínda en solos moi pobres, por ter un sistema radical moi 

desenvolvido. Trátase coma dicimos  dunha especie pirófita, e que provoca unha certa erosión 

xenética no hábitat, polo que as repoboacións con esta árbore no concello de Vigo ou ben non 

se deberían realizar ou ben deben ser coidadosamente estudiadas e planificadas. E a segunda 

especie máis abundante, xa que en moitos dos montes se mestura con piñeiros e sendo o 

eucalipto a que domina fortemente sobre o piñeiro.  

 

• A acacia de madeira negra Acacia melanoxylon. Especie orixinaria, o mesmo que o eucalipto, 

do continente australiano, que medra ventureira na Galicia costeira procedente de Portugal, e 

que polo seu carácter invasor, constitúe unha praga para as veigas e no monte pode formar 

bosquetes monoespecíficos, sendo moi difícil e custoso erradicala, chamándolle nalgunhas 

zonas peste das leiras53 O mesmo lle ocorre á Mimosa Acacia dealbata, malia non presentar 

nos montes de Vigo tantos problemas como a acacia de madeira negra. . 

 

• Frondosas autóctonas. Que como xa describimos no capítulo de vexetación atópanse nunha 

porcentaxe moi minoritaria, sendo principalmente as ripisilvas as máis abondosas, seguidas das 

fragas, por tanto a súa importancia cuantitativa é moi escasa aínda que non así a cualitativa, 

como xa se puxo tamén de manifesto na capítulo adicado á análise da vexetación. Tamén cabe 

sinalar a presencia de brizais de carballos Quercus robur en moitos dos sotobosques de monte, 

así como nos lindeiros das parcelas. Ademais nos últimos anos as Comunidades de Montes 

están a realizar unha labor encamiñada a diversificación das especies nas repoboacións, tanto 

nos Parques Forestais como, mesmo, nas parcelas mais productivas do monte. 

 

Segundo os datos do 2ª Inventario Forestal os piñeirais ocupan máis da metade da superficie 

arborada (unhas 1.600 hectáreas). O eucalipto en masas puras en termos de superficie ocupada é 

pequeno (unhas 600 hectáreas), pero calquera observador consideraría boa parte das masas mixtas 

de piñeiros e eucaliptais (ao redor de 1.200 hectáreas) como eucaliptais. E quedando ao redor de 

                                                           
53 Marisa Castro e Luis Freire. Guía das árbores de Galicia. Xerais 1989 
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1.500 hectáreas para masas de piñeiros con frondosas (carballos, castiñeiros, árbores de 

ribeira...)54. Estes datos pódense observar na seguinte gráfica: 

 

 

ESPECIES DOMINANTES NOS MONTES DE VIGO
Fonte: 2º INVENTARIO FORESTAL 1986-1995

Piñeirais
58%

Piñeirais/
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35%
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7.3.3.  A Propiedade dos Montes 

 

Os montes que durante un  tempo foron de titularidade do Concello pertencen na actualidade, 

outravolta ás comunidades veciñais de carácter parroquial, constituídas en comunidades de montes 

veciñais en man común; que son as entidades sobres a que recae o dereito de propiedade de un ou 

varios montes. 

 

A Mancomunidade de Montes en Man Común de Vigo, foi constituída en 1996 e forman parte 

delas as comunidades de montes das seguintes parroquias: Beade, Cabral, Candeán, Castrelos, 

Coruxo, San Andrés de Comesaña, San Miguel de Oia, Teis, Saiáns, Sárdoma, Valadares, Zamáns 

e a Entidade Local Menor de Bembrive 

 

Na actualidade en Vigo unha superficie próxima as dúas mil hectáreas – un quinta da superficie 

total do termo municipal corresponde a Montes Veciñais en Man Común ou outros títulos 
                                                           
54 Como se pode observar, estas cifras non acaen de todo ben co realidade, que supón unha ocupación de pouco mási de 
3.000 Ha. 
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colectivos, como a Entidade Local Menor de Bembrive. E aproximadamente algo máis de 1000 

hectáreas  pertencen a propietarios particulares. 

 

 

En xeral, nos montes de particulares reúnense a meirande parte das masas naturais, habendo unha 

maior presencia de frondosas e de masas mesturadas nas propiedades particulares55. 

 

7.3.4.  Os Principais Espacios Forestais 

 

Para a denominación dos espacios forestais mesturouse por unha banda a denominación feita no 

estudio técnico de ordenación de usos dos montes do concello de Vigo (EBOM) e as 

denominacións dos montes en man común. 
 
• Montes de Avilleira, Chan de Lagoas e Outros. Montes de Coruxo 

 

Constitúen as terras máis ao oeste do concello (exceptuando as Illas Cies que están seis 

minutos máis ao oeste). Estes montes pertencen as parroquias de Coruxo, Oia e Saiáns, tendo 

unha continuidade física nos veciños concellos de Nigrán e Gondomar. O monte de Avilleira 

está incluído como outros espacios sensibles no Plan Forestal de Galicia. Os montes de Coruxo 

son propostos polo Plan Estratexico de Vigo e a súa área de Influencia 56como parque 

metropolitano cunha extensión aproximada de 2.000 ha. 

 

Os montes veciñais de Oia están emprazados na ladeira noroccidental do macizo Outeiro 

Grande cunha superficie de 81 ha, os de Saiáns na ladeira norte e nororiental con 49 ha e 

Coruxo con 231 ha . Estes montes, fundamentalmente comunais, presentan unha importante 

masa forestal. Foron repoboados nos anos 40 e 50 con Pinus pinaster, Eucaliptus globulus e 

Acacia melanoxylon, tendo sufrido sucesivos incendios. Producto das repoboacións a maior 

parte da superficie destes montes atópase cuberta por unha masa mixta de piñeiros e 

                                                           
55 Segundo conversos cos comuneiros. 
56 MELLA MÁRQUEZ, X.M (Coord.). 1994. Plan Estratégico de Vigo y su área de Influencia. Ed. Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo.1994. Pax.338  
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eucaliptos, onde destaca a presencia e comportamento invasor da acacia de madeira negra 

Acacia melanoxylon  

A evolución destes montes como se indica na memoria de ordenación do monte de Saiáns está 

marcada polos efectos dos incendios forestais. Na actualidade a maioría das masas existentes 

sufriron os efectos dos lumes. E así non é de estrañar que as especies dominantes sexan o 

eucaliptos e as acacias, ambas favorecidas polos efectos devastadores dos incendios. As masas 

monoespecíficas de piñeiros son escasas, e onde hai piñeiros, normalmente está acompañado  

de eucalipto ou de carballo. 

 

Con todo, nas comunidades de montes estase a realizar unha diversificación de especies nas 

novas plantacións, como o demostra os datos achegados polas comunidades de Oia e Saiáns. 

 

 ESPECIES ARBÓREAS NOS MONTES MANCOMUN OIA
fonte: Mancomunidade Oia.2001
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ESPECIES ARBÓREAS NOS MONTES MAN COMUN DE SAIÁNS
Fonte: Mancomunidade Saiáns.2001 
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• Montes Alba e Cepudo 

 

Pertencentes á parroquia de Valadares. Teñen unha superficie en man común de 

aproximadamente 225 ha. Sitúanse algo desprazados ao norte da Serra de Galiñeiro , O Monte 

Alba e o monte Cepudo (524 m) son dous cumes xemelgos, o máis baixo O Alba cunha 

ermida, e dende calquera dos dous cumes tense unha panorámica excepcionalmente ampla. No 

primeiro plano, a Ría de Vigo e as Illas Cies; tamén unha vista panorámica de Baiona e 

Nigrán, o alto de Canaval. En dirección oposta ao mar, O Galiñeiro. Ten zonas con 

afloramentos rochosos. As masas forestais son masas de piñeiros e masas mixtas, hai unha 

parcela grande privada repoboada de eucaliptos na ladeira norte do Alba. Estanse a realizar 

moitos labores silvícolas de repoboación cun grande número diferente de especies, moitas 

delas ornamentais, outras forestais e autóctonas.  

 

• Monte de Carballiño, Fonte Fría, Zondal e outros. 

 

Situados nas parroquias de Comesaña, Coruxo, Valadares e Matamá. Pertencentes á 

comunidade de Montes de Valadares temos o monte veciñal de Fonte Fría, Zondal e outros con 

293.74 ha , Carballiño, Castro e outros como monte comunal de Comesaña con 46.37 ha e os 

montes comunais de Coruxo e outras propiedades.  

 

As características destes montes sendo similares a os outros, presentan varias cuestións 

particulares, por unha banda no monte Zondal estaba instalado o vertedoiro de residuos sólidos 

urbanos, hoxe clausurado, selado e rematada a 2ª fase de restauración, e os impactos que o 

vertedoiro creou en zonas adxacentes á incineradora de lixo, xunto a un alto número de 

canteiras de pedra, que están na actualidade sen explotar e poucas teñen un plan de 

restauración. Por outra banda nestes montes, nas valgadas máis angostas, nas marxes dos regos 

atopanse boas manchas de ripisilvas cun bo número de carballos.  
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• Monte Galiñeiro.  

 

Situado no límite sur do concello na parroquia de Zamáns, está incluído como outros espacios 

sensibles no Plan Forestal de Galicia polas súas características fisiográficas e paisaxísticas. O 

monte Galiñeiro atópase no sector setentrional da serra do mesmo nome entre a parroquia de 

Vincios ao oeste e O Porriño ao leste. A súa silueta característica identifícase dende moitos 

puntos da provincia. 

 

Na parte que pertence ao termo municipal ten propiedade comunal da Comunidade de Montes 

de Zamáns. É o monte máis elevado do concello, ten dous cumes, o principal a 705 m onde 

está o monolito do IGN- fora do limite municipal-e o secundario coñecido como Pena do 

medio (696 m) onde na súa vertente oeste se practica a escalada deportiva.  

 

Presenta unha vexetación de ribeira no río Zamáns, cultivos e prados nas zonas baixas, subindo 

piñeirais fundamentalmente con eucaliptais, e nas zonas altas sobre todo matogueiras, algúns 

pasteiros e unha pequena zona de brañas, e máis arriba as formas esgrevias e desprovistas de 

vexetación dos picos gneisíticos.  

 

• Montes de Fonte Cobas, San Ciprián, Sobreira e Outros. 

 

Este grupo de montes constitúen a masa arborada continua con maior superficie no concello 

chegando a representar  case 500 ha de coníferas. 

 

Esténdense polas parroquias: Beade (Fonte Cobas, Seixo e Outros con 115.67 ha), pola 

Entidade local menor de Bembrive (San Ciprián e outros con máis de 300 ha),Valadares 

(Sobreira cunhas 70 ha) e Zamáns (As lagoas). 

 

Podemos salientar ademais de ser a maior extensión de arborado, o proxecto de repoboación 

con frondosas autóctonas que se está levando a cabo no Campus Universitario de Lagoas- 

Marcosende.  
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• Os montes Gorxal e Meixoeiro 

 

Masa forestal na confluencia das parroquias de Cabral e Lavadores, con 12 ha declaradas 

comunais en Cabral, e 17,36 ha no monte Meixueiro. Istes montes presentan unha alta 

ocupación industrial e de servicios e as masas arbóreas son basicamente eucaliptais, sen 

ningún tratamento silvícola presentando un estado de abandono. 

 

• Montes de Cotogrande, Liñeiriños e Outros  

 

Inclúense neste grupo a meirande parte dos montes de Cabral. Cunhas 170 ha de Montes de 

Man Común. Unha característica ambiental é que as masas forestais destes montes continúan 

polas parroquias de Vilar de Infesta en Redondela, e Louredo, Dornelas e Tameiga en Mos. Os 

piñeiros e eucaliptais ocupan máis do 80 % dos montes. Tamén aparecen repoboacións de 

nogueiras Juglans regia, plátanos de paseo Platanus hybrida ou carballos americanos Quercus 

rubra, entre outras.  

 

Hai que facer constar que estes montes teñen hoxendía un réxime xurídico dado polo Plan de 

1993, de solo urbanizable. De calquera xeito, conviría ver a posibilidade de que non todo el 

teña ese réxime. 

 

• Montes da Madroa, Vixiador, Bandeira e Outros.  

 

A Madroa presenta unha superficie en Man común de 48.75 ha, Candeán de 92, 27 ha e Cabral 

no monte Bandeira con 9 ha. ao nordeste do concello Estes montes seguen polo termo 

municipal de Redondela. O monte da Madroa presenta zonas de pendentes moi acusadas cunha 

altura máxima de 345 no depósito de augas e mínima de 185 na zona oeste, cunha altura media 

de 245 m sobre o nivel do mar. Neste monte estanse levando a cabo importantes melloras 

silvícolas. E como exemplo as gráficas elaboradas a partir dos datos subministrados pola 

Mancomunidade de Teis. 
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 SUPERFICIE REPOBOADA NOS DIFERENTES BOSQUETES NA 
MADROA 

fonte: Mancomunidade Teis
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Nestes montes aínda quedan un número considerable de bosquetes de carballos e castiñeiros 

mesturados con piñeiros e eucaliptos fundamentalmente.  

 

Nestes montes localízanse as instalacións do Zoolóxico Municipal, as instalacións deportivas 

do Celta de Vigo, así como miradoiros e merendeiros e parques forestais de gran uso polos 

cidadáns. Asemade son moitas as mostras de arqueoloxía. Así como as vistas panorámicas de 

toda a Ría de Vigo e da cidade. 

 

• Monte da Serra  

 

Situado en Sárdoma, é un monte comunal de 6.5 ha recuberto de eucaliptos que sufriu un 

incendio recentemente. Ten moitos afloramentos rochosos e é salientable a gran dimensión 

dunha canteira abandonada e restaurada deficientemente.  

 

 

7.3.5.  Os Principais Impactos  

 

Excesiva superficie de masas de frondosas alóctonas sobretodo de eucaliptos, tanto en masas 

monoespecíficas como en masas mesturadas cos piñeiros. Cómo das acacias e en especial da 
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Acacia e madeira negra Acacia Melanoxylón que é unha praga nalgunhas ladeiras dos montes. 

Sendo ambas especies moi pirófitas co conseguinte risco de incendios forestais.  

 

• A escasa diversidade específica. Xa manifesta no capítulo de forestal.  

 

• A contaminación das augas por mor do vertedoiro do Zondal nos montes do Zondal e 

adxacentes. 

 

• Grande número de canteiras de pedra abandonadas e sen plan de restauración. 

 

• Excesivas pistas asfaltadas en todos os montes, cos conseguintes problemas de derrubas e 

erosión. 

 

• Os vertedoiros incontrolados sobre todo de cascallos. 

 

• O problema dos incendios forestais. 
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7.3.6.  As Funcións Do Sistema Forestal 

 

Os montes teñen un significado estratéxico na conservación da natureza en Vigo. Apuntamos as 

seguintes características de funcións que Gonzalo López Márquez tiña detectado para a franxa 

forestal57: “Primeira: hábitats indispensables para especies con requirimentos de hábitats 

vencellados á superficie, segunda: constitúen a cabeceira de ríos e regatos polo que son enclaves 

relevantes para a conservación dos recursos hídricos e terceiro a dimensión social, recreativa e 

educativa dos montes”. 

 

O monte posúe unha ampla gama de recursos ambientais: Valores naturais, xeolóxicos, 

hidrolóxicos, recreativos ou arqueolóxicos. 

 

As funcións dos montes: 

 

Os montes cumpren un triple papel de protección, producción e uso social. O papel protector pode 

considerarse nunha dobre vertente. Por unha banda a protección da fauna e flora que comprende o 

sistema e por outra banda a protección de solos e do sistema hidrolóxico58. Trátase, poli tanto, 

dunha protección do medio biolóxica no primeiro caso e física no segundo, debendo entenderse a 

protección biolóxica como conservación de especies de flora e fauna, ou en termos máis actuais 

como conservación da biodiversidade e dos equilibrios ecolóxicos.  Engadimos tamén a protección 

arqueolóxica e cultural, tan forte nos nosos montes ao localizarse neles un amplo patrimonio 

histórico ( petroglifos, mámoas, dolmens, muíños, fontes, pontellas, corredoiras, capelas, ...)  

 

O papel de recreo, mellor chamado  de uso social,  dos montes é clarísimo, ao ser os montes 

lugares aptos para un gran número de actividades lúdicas e de educación ambiental, que van dende 

o simple distraemento proporcionado pola estancia, ou a contemplación da paisaxe, á recolección 

de cogomelos..., a actividades que requiren unhas infraestructuras como o pícnic, ou a acampada, 

deportivas como o sendeirismo, o golf, a equitación, a orientación, a bicicleta de montaña, a 

                                                           
57 LÓPEZ MARQUÉZ, G. 1995. Estratexía Conservación da Natureza. Op. Cit. (pax 9) 
58 OFFICE NATIONAL DES  FORÈTS, 1980 
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escalada..., cinexéticas (caza e pesca)59, e de educación ambiental (viveiros, aulas da natureza, 

roteiros interpretativos...). O uso social ten unha demanda crecente polos vigueses.  

 

É necesario, polo tanto, seguir analizando o patrimonio forestal  para acadar unha diagnose 

axeitada para conseguir uns principios de actuación encamiñados a satisfacer a todos os habitantes 

da cidade de Vigo e poder legar ás xeracións futuras este rico patrimonio. 

 

Por todo isto, o sistema forestal non poderá considerarse de forma illada senón cunha perspectiva 

global que abarque a mancomunidade da área intermunicipal de Vigo.  

 

Para este uso social do monte podemos apuntar a existencia dos seguintes elementos: 12 parques 

forestais60. Os parques forestais son espacios delimitados nos montes en man común para o uso 

recreativo. Son propiedade das comunidades de montes e cedidos ao concello para súa xestión.61 

Todos teñen unhas características moi similares, plantación de especies autóctonas e ornamentais, 

merendeiros con mesas, bancos e barbacoas,  outros servicios como cantinas, espacios para xogos, 

miradoiros, aparcamentos, sinalización  e iluminación, etc. O sendeiro panorámico GR55 e as súas 

variantes percorren a practica totalidade dos montes, e conéctase co sendeiro da mancomunidade 

de percorre todos os concellos da mancomunidade. Unha zona de acampada en Oia, unha zona de 

escalada no Galiñeiro, couto de pesca en Zamáns, viveiros forestais enfocado para o 

aproveitamento didáctico en Saiáns, Asociación de cazadores de Valadares, recuperación de xogos 

tradicionais en moitos dos parques forestais, restauración de muíños, e un longo etcétera. 

 

E, por último, os montes no concello tamén teñen un aproveitamento madeireiro o que é un uso 

compatible coa conservación do seu valor natural e social.  

 

O sistema forestal é un recurso ecolóxico- ambiental de primeira magnitude para Vigo e súa área 

de influencia. 
                                                           
59 A caza e a pesca podería considerarse actividade productiva, pero no caso dos montes de Vigo considerámola como 
actividade de lecer.  
60 A Madroa, Vixiador, Bandeira, Bembrive, Beade; Zamáns, Os pozos, Cepudo, Oia, Saiáns, Coruxo e 
Valadares 
 
61 Xa que logo, estes espacios deben considerarse como formando parte do sistema xeral de espacios libres que deseñe o 
PXOM. 
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7.3.7.  Diagnose do Sistema Forestal 62 

 

1. O Papel do sistema forestal:os bens e servicios xerados polos sistemas forestais 

 

Actualmente, é mayoritariamente xeneralizado o recoñecemento sobre a contribución que para o 

benestar da sociedade teñen numerosos bens e servicios ligados aos espacios forestais. Eses 

beneficios, resultados para a calidade de vida concrétanse, entre outros, no mantemento da 

diversidade biolóxica, porque o sistema forestal xoga un rol significativo na provisión de hábitats 

para a fauna e flora silvestre, mais tamén é benficioso para o  mantemento da calidade da paisaxe, 

a conservación cuantitativa e cualitativa dos solos e da auga, mediante a regulación hídrica e dos 

ciclos de nutrentes, a capacidade de almacén de carbono, a protección fronte a catástrofes naturais 

e a provisión de lugares para o lecer, a educación ambiental e a cultura. Os bens e servicios 

xerados polos montes son por tanto productivos, ambientais e recreativos. 

 

Os montes constitúen a superficie de maior relevancia para a conservación da natureza en Vigo e 

así foi posto de manifesto como xa dixemos no documento da Estratexia para a conservación da 

natureza no municipio de Vigo. E neste gran espacio forestal, os bens e servicios ambientais e 

recreativos adquiren especial importancia para mellorar a calidade medioambiental do conxunto do 

territorio e da cidadanía de Vigo.  

 

2. O sistema forestal como monte periurbano 

 

Os montes de Vigo aparecen catalogados como monte periurbano no Plano Forestal de Galicia63.  

 

                                                           
62 Para a Diagnose sobre o Sistema Forestal foi de grande utilidade a información que se recabou nas reunións mantidas 
coas Comunidades de Montes, Asociacións de Veciños e Mancomunidade de Montes de Vigo que tiveron lugar logo de 
ter elaborado a información que sobre o tema se ven de transcribir nos epígrafes precedentes, aamén de que se seguíu 
recopilando con posterioridade á 1ª Fase de elaboración do presente PXOM. 
 
63 1992 O Plano Forestal de Galicia, é un documento básico que establece un modelo forestal a longo prazo (de 1.992 ata 
o 2.032) co fin de manter unha coherencia nas intervencións no monte e nos sectores derivados. En especial, o Plano 
sinala as liñas de acción da Administración da Comunidade Autónoma neste ámbito e as de participación dos axentes 
sociais implicados. 
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E así tamén o entende a Mancomunidade de Montes os cales amosan interese en declara-los 

montes que representan como parque periurbano, e neste sentido no ano 2000 a Mancomunidade 

solicitou ao concello que iniciase perante da Consellería de Medio Ambiente os trámites 

pertinentes para que se declarase periurbana a superficie comunal. 

 

Os sistemas forestais urbanos e periurbanos considéranse áreas que revisten cada vez máis 

importancia e así foi enfatizado na II Conferencia sobre Hábitat celebrada en Estambul en 1996; 

facendo fincapé no papel que desenvolven tanto as árbores illadas como os bosques urbanos e 

periurbanos para conquerir un maior benestar dos habitantes das cidades. 

 

Por todo elo este espacio forestal eminentemente periurbano constitúe un elemento do medio 

ambiente e do patrimonio natural que deberase integrar como factor de primeiro orde no sistema 

global dos valores económicos, sociais, simbólicos e estéticos que determinan a calidade de vida 

dos habitantes de Vigo. E polo mesmo ser tratado como un sistema de carácter territorial e como 

tal ser tido en conta, mesmo para canalizar os correspondentes investimerntos, por parte do 

PXOM; todo elo, de cara a pular polo desenvolvemento harmónico de todas as súas funcións. 

 

3. Principais ameazas e impactos 

 

O potencial ecolóxico, cultural e recreativo do sistema forestal vigués e o dos municipios lindantes 

e moi alto, si ben a diversidade especifica é na actualidade unha debilidade do sistema forestal, 

sendo na maioría dos casos pouco diversos en canto a especies forestais autóctonas, predominando 

os piñeirais e eucaliptais. 

 

As principais ameazas son por unha banda a forte demanda de solo para a expansión urbana 

(segundas residencias, equipamentos e infraestructuras diversas, viais de comunicación e 

transporte), que poderían converter ao sistema forestal nunha gran franxa en espera de 

urbanización e verse impactado polas infraestructuras alterantes. 

 

E por outra banda os principais problemas son: os impactos sufridos tanto polas infraestructuras 

(por exemplo a Autopista Rande-Puxeiros), ou os tristemente habituais vertidos ilegais de 
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refugallos e lixo no monte, ou a problemática vehículos a motor por pistas e fora delas, ou as 

canteiras abandonadas como a do Monte Galiñeiro, ou os problemas de contaminación por 

lixiviados do clausurado vertedoiro de Zondal, entre outros.  

 

Un dos obxectivos ten que ser inverter esta tendencia e converter o sistema forestal nun elemento 

do patrimonio natural e xa que logo sistema territorial, cun uso recreativo significativo de Vigo, e 

tamén da escala metropolitana (xa que os montes vigueses limitan cos montes de Nigrán, 

Gondomar, Porriño, Mos e Redondela). 

 

Así como planificar cando sexa necesario utilizar terreos de monte para infraestructuras ou outros 

servicios relacionados coa cidade estean seguindo unha serie de criterios para evitar que a 

expansión urbana penetre en toda a franxa forestal. 

 

Posto que as presións e a multitude de demandas que recaen sobre o espacio forestal, nun territorio 

como Vigo fan necesario que se leve a cabo unha correcta clasificación de dito espacio, para que 

integre de forma harmónica tódalas demandas, co fin último de que sexa posible unha xestión 

sostible e multifuncional nos montes de Vigo. 

 

4. A importancia cuantitativa e cualitativa do monte veciñal en Vigo 

 

O sistema forestal de Vigo practicamente orla todo o termo municipal, o forestal continua polos 

montes limítrofes de Redondela, Mos, Porriño, Gondomar e Nigrán. Todo o sistema forestal de 

Vigo, caracterizase pola súa importancia cuantitativa, sendo os montes comunais os que maior 

superficie ocupan e cualitativa pola multifuncionalidade do monte.  

 

O sistema forestal esténdense sobre máis de 2.100 hectáreas (21.000.000 m2), acadando case o 

20% do territorio do concello de Vigo. 
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porcentaxe de monte en Vigo

20%
Monte

80 %
Resto 

Territorio

Porcentaxe de monte veciñal en Mancomún no 
concello de VIGO

85%
Resto 

territorio

15% monte 
veciñal

 
 

Desta superficie forestal case o 75 % (máis de 1.600 hectáreas) son montes veciñais en man 

común64, incluíndo nestes o monte da Entidade Menor de Bembrive65 o que significa que máis do 

15% do territorio de Vigo e a maior parte da lindantes cos termos municipais limítrofes teñen un 

réxime de propiedade tradicional na Galicia, propio da súa cultura e organización social. O monte 

en man común xunto coa parroquia son as máis importante figuras do patrimonio cultural de 

Galicia. O resto da superficie de montes unhas 600 hectáreas son a maioría de propiedade 

particular ou de titularidade municipal.  

 

As comunidades de montes representan directamente a case 3.000 comuneiros e indirectamente a 

mais de 75.000 veciños con veciñanza nas parroquias con monte veciñal. 

 

Os Montes Veciñais en Man Común de Beade, Cabral, Candeán, Coruxo, San Andrés de 

Comesaña, San Miguel de Oia, Saiáns, Sardoma, Teis, Valadares e Zamáns conforman a 

                                                           
64 Figura de copropiedade comunal específica de Galicia.  
65 Bembrive por ser Entidade Locar menor posúe un carácter xurídico diferente o da Comunidade de Montes. 
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Mancomunidade de Montes de Vigo66. A Entidade Menor de Bembrive participa de modo 

asociativo, aínda que por ser Entidade Menor os seus montes teñen un carácter xurídico diferente: 

son Montes catalogados de Utilidade Pública, e por iso non poden formar parte xuridicamente da 

mancomunidade, aínda que de xeito operativo é un mais dos membros.67 A vez os montes de 

Castrelos estan na actualidade na espera da declaración dos seus montes veciñais 

 

Os dous principais obxectivos da mancomunidade de montes de Vigo son en primeiro lugar a 

protección e conservación do monte e os seus recursos naturais e sociais e en segundo lugar a 

mellora da calidade ambiental.  

 

As comunidades de montes levan dende os seus inicios moitas iniciativas na mellora ambiental e 

social nos montes. Así teñen parcelas repoboadas con diversas especies frondosas autóctonas, 

noutros casos non cortan os pes de carballos que mestúranse entre as repoboacións de piñeiros e 

eucaliptos, realizan traballos de recuperación ambiental, de eliminación de especies invasoras, 

programas de educación ambiental, elaboran proxectos de restauración de zonas degradadas, etc. 

 

O sistema forestal, -o monte- ocupa un lugar importante na tradición, na historia e no patrimonio 

natural das parroquias de Vigo e na paisaxe do concello, proporcionando unha ampla gama de 

bens e servicios para toda a sociedade viguesa. 

 

Por todo elo podemos recalcar que o sistema forestal é un recurso ambiental, social, cultural e 

económico. É unha peza fundamental no patrimonio natural e cultural do concello de Vigo, sendo 

necesario que o monte creza en calidade e sexa aproveitado máis eficaz e eficientemente. Para elo 

é necesario aplicar criterios de desenvolvemento sostible para acadar unha xestión ambiental 

sostible. 

 

Defínese a xestión forestal sostible68 como: 

                                                           
66 A Mancomunidade de Montes de Vigo creada en 1994 e comenzando a funcionar de xeito formal en 1996, 
formalizando os estatutos en 1999 coa súa inscrición no rexistro xeral de montes veciñais en man comun, dependente da 
Xunta de Galicia – Consellería de Medio Ambiente, sendo no ano 2001 reformados parcialmente os estatutos para que 
conste especificamente que a Mancomunidade é unha entidade sen animo de lucro. 
67 O monte comunal no concello de Vigo A mesa dos montes de Vigo. Na proposta para seu desenvolvemento. Concello 
de Vigo e Mancomunidade de Montes veciñais de Vigo. Informe inédito.2002 
68 Conferencia de Helsinki 1993 
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“A administración e uso dos bosques e terreos forestais, dunha forma e cunha intensidade tales 

que manteñan a súa diversidade, productividade, capacidade de rexeneración e vitalidade e a súa 

aptitude para atender agora e no futuro, as funcións ecolóxicas, económicas e sociais relevantes, 

a escala local, nacional e global, sen ocasionar prexuízos a outros ecosistemas”.  

 

É dicir, unha xestión que sexa economicamente viable, socialmente beneficiosa e ambientalmente 

responsable. E como patrón de referencia a xestión deben-se asegurar o cumprimento dos 

seguintes criterios69. 

 

• Mantemento e mellora dos recursos forestais e a súa contribución ós ciclos de carbono. 

• Mantemento e mellora da saúde e vitalidade dos ecosistemas forestais 

• Mantemento e mellora da función productora do monte (madeira e outros) 

• Mantemento, conservación e apropiada mellora da biodiversidade en ecosistemas forestais 

• Mantemento e mellora da función protectora dos bosques (especialmente do solo e da auga) 

• Mantemento doutras funcións e condicións socioeconómicas.  

 

Estes criterios son ferramentas potencialmente útiles para promove-la xestión sostible dos montes.  

 

Dende a redacción do novo Plan Xeral de Ordenación Urbana somos conscientes que para acadar 

unha xestión sostible dos montes é necesaria primeiramente levar a cabo unha adecuada 

planificación do territorio forestal, a escala necesariamente local e tamén tendo en conta a escala 

dos municipios limítrofes que lindan cos terreos forestais de Vigo. Velaí que o Plan debe prever a 

necesidade de abordar planeamento especial conxunto, sobre todo, para as áreas forestais de maior 

valencia. 

 

Na medida en que os propietarios do monte – as comunidades – prestan un servicio ao conxunto da 

sociedade, esta debe contribuir, tamén económicamente nese labor de xestión sostentable. 

Entendemos sen embargo que no que atinxe á vertente medioambiental á hora de promover, 

programar e financiar propostas de actuación, debería ser a futura Área Metropolitana a que 

                                                           
69 Conferencia de Lisboa 1998 criterios Panaeuropeos 
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actuase (evidentemente, tanto nos montes de Vigo como nos montes do resto dos concellos que a 

integrarán) 

 

Noustante, mentras isto non acontece, e baseándose na ordenación e previsións do propio Plan 

Xeral de Ordenación, o concello e as Administracións sectoriais competentes deberían habilitar os 

fondos precisos para a ordenación planeada no monte. 

 

5. Caracterización dos montes segundo algúns indicadores do 3ºinventario forestal 

 

Segundo os datos do terceiro inventario forestal describiremos a caracterización estructural das 

poboacións arbóreas no concello de Vigo. Considerando indicadores que serven para interpreta-los 

aspectos estáticos e dinámicos da vexetación ó ser considerados os sistemas forestais como un 

recurso natural renovable 70 O coñocemento estructural permitirá establecer con máis precisión as 

súas potencialidades e as suas restriccións, ó obxecto de fixa-los obxectivos de desenvolvemento 

sostible, de persistencia e estabilidade dos sistemas forestais.  
 
Utilizanse os seguintes indicadores: 
 
 
O indicador da fracción de cabida cuberta da vexetación arbórea: A proxección vertical das copas 

do estrato arbóreo sobre o chan, proporciona información sobre a ocupación e densidade dos 

distintos tipos de superficie forestal arborada.  
 
A distribución espacial que é un indicador de carácter xeográfico, que proporciona información 

sobre a agregación ou desagregación dos hábitats segundo sexa: uniforme, discontinuo, pes 

illados... Segundo este indicador a distribución espacial en Vigo é uniforme na maior parte do 

sistema forestal, habendo tamén distribución discontinua irregular, discontinua en bosquete e 

discontinua en mosaico. 

 

Indicadores para medir a estructura específica. A presencia de dúas ou máis especies arbóreas é un 

aspecto moi importante para medi-la diversidade das formacións vexetais; canto maior sexa ésta 

                                                           
70 O monte Galego en cifras. 2001. Consellería de Medio Ambiente. Dirección Xeral de Montes e Medio 
Ambiente Natural. Xunta de Galicia 
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maior será, polo xeral, a estabilidade do sistema forestal. A estructura específica interpretase a 

partir dos seguintes indicadores: 

 

A Composición específica: proporciona información sobre a mestura de especies arbóreas 

presentes distinguíndose os Sistemas forestais homoxeneos, e os Sistemas forestais heteroxeneos 

ou mesturados 

 

A composición específica é homoxenea nos montes de Coruxo, Oia e Saiáns, Comesaña, a metade 

dos de Valadares, a maior parte de Bembrive e unha parte dos de Cabral. Mentras que o resto dos 

montes considerannos o 3IF como heteroxeneos. 

 

E en canto a idade das masas e número de pes por hectárea, outros indicadores para medir a 

estructura específica: temos que nos montes de Vigo a gran maioria son masas de forma irregular e 

o número de pes por hectárea tamén é moi variado observandose case todolos rangos de pés por 

hectarea. 

 

(Ver planos 1,2 e 3) 

 

Os montes como xa foi descrito en epígrafes precedentes xogan un papel moi relevante en varios 
aspectos:  
 

• Acollen gran parte da fauna do concello, con especies protexidas por lei como o anfibio 

endemismo iberico Chioglossa lusitanica SARAMAGANTA GALEGA catalogada pola 

UICN como vulnerable/A2c  

 

• Presentan a maioria das escasas manchas de bosque autóctono e vexetación de ribeira do 

concello 

 

• Dan lugar a unha temperación das condicións climáticas locais 

 

• Mediante a fotosintese realizan unha tarefa de produción de osixeno e fixan carbono. 
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• A través das súas raíces e co apoio das cubertas vexetais, colaboran na retención de auga, 

previndo a retención dos solos e regulando as escorrentias. 

 

• Contituen espacios axeitados para cubrir as necesidades recreativas e de expansión ó aire 

libre dos cidadáns, factor clave nos montes de Vigo. 

 

• A calidade paisaxística dos montes de Vigo con espectaculares vistas panorámicas da ría, 

unha topografia variada, a presencia de ríos e regatos confirenlles un grande atractivo 

paisaxístico. 

 

• As actuais areas de lecer dos parques forestais son ampliamente visitadas e as rotas de 

sendeirismo son tamén moi usadas. 

 

6. Conclusións 

 

Sobre os montes concorren multitude de demandas (medioambientais, recreativas, paisaxísticas, 

económicas, etc.) que fai que as administracións deban xogar un papel de harmonización de 

intereses e ata de apoio económico. 

 

O restablecemento de relacións de equilibrio entre a cidade e o seu entorno esixe revitalizar 

ecolóxica, cultural e económicamente este sistema forestal para satisfacer as novas demandas 

sociais de calidade de vida. O monte é soporte de actividades recreativas e educativas, actividades 

ó aire libre demandadas pola cidadanía e a súa vez productor nunha paisaxe de calidade, aberta e 

natural. É fundamental manter unha trama ecolóxica e por tanto é necesario manter tamén os 

espacios agrarios que actúen de corredores biolóxicos. 

 

Partindo da análise das diferentes funcións e fluxos do sistema forestal, así como das súas 

potencialidades para obter unha ordenación deste territorio en termos de sostenibilidade e 

reducción de impactos. 
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7. Os obxectivos xerais para os montes de Vigo deben presidir a redacción do PXOM son: 

 

• Manter e mellorar as condicións ambientais do sistema forestal como un ben patrimonial de 

Vigo. Xa que logo, darlles o carácter de Sistema Territorial. 

 

• Potenciar o desenvolvemento económico como mecanismo fronte as ocupacións do espacio 

por actividades periurbanas degradantes do ambiente. 

 

• Poñer en valor os recursos naturais e culturais do espacio mediante a promoción de 

actividades recreativas, educativas e productivas compatibles cos obxectivos anteriores. 

 

• Promoción da integración dos montes en mancomún cos propietarios particulares para levar 

a cabo un modelo de xestión participativa, así como a implicación e consulta dos diferentes 

axentes sociais con interese no monte. 

 

8. Liñas de actuación prioritarias: 

 

• Delimitar o espacio forestal de Vigo comprendendo todos os terreos dende masas forestais 

densas a zonas de matogueira ou pastizais, así como as sebes arboradas ou alineacións de 

aábores ou arbores illados singulares.  

 

• Promover a mellora ambiental da franxa forestal. Mellora que terá como propósitos xerais 

conservar as masas existentes, favorecer a continuidade espacial e mellorar o valor natural 

mediante o incremento da diversidade de hábitats e especies. 

 

• Ordenar acaidamente aquelas partes de monte que, en razón das actuacións xa producidas, 

ou da menor calidade intrínseca así como dos intereses xerais da cidade deban ser detraídos 

en parte, da súa función tradicional para acobillar outros usos (productivos, equipamentais, 

etc) 

 

Sendo necesario avanzar nas seguintes actuacións: 
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• Regular os aproveitamentos forestais. As actuacións silvícolas débense realizar baixo o 

marco do aproveitamento racional e sostible dos recursos. 

 

• Promove-la diversidade específica dos montes mediante a rexeneración de hábitats e 

plantación de especies frondosas autóctonas. 

 

• Rexenera-las cabeceiras fluviais e as ribeiras dos cursos de auga, mediante a plantación de 

especies ripícolas. Eliminar progresivamente as especies de crecemento rápido nas 

cabeceiras e ribeiras fluviais. 

 

• Introducir bandas de vexetación autóctona nas marxes das pistas forestais que podan actuar 

de cortalumes. 

 

• Promover a continuidade espacial dos montes na franxa forestal, promovendo rutas de 

acceso que podan dotar de unidade os montes e favorecer o coñecemento e deleite do 

monte. 

 

• Promover a creación de parques periurbanos que poidan ser xestionados polas comunidades 

de montes as administracións e propietarios implicados. E de toda a franxa forestal os 

Montes de Coruxo, Oia e Saiáns, os Montes da Madroa e Vixiador (Teis e Candeán) e o 

Galiñeiro (Zamáns), os que contan con maiores atractivos para a creación destes parques 

periurbanos. Aínda que como xa analisamos anteriormente todolos montes da franxa 

forestal poderían estar clasificados como montes periurbanos. 

 

• Eliminación de especies invasoras, en especial: Acacia melanoxylon e A. dealbata. 

 

• Garantir a sostenibilidade do recurso natural. Preservando os niveis de calidade ecolóxica e 

estética e mantendo a súa capacidade para o uso social no futuro. 

 

• Aumentar a oferta de uso social. Tanto cuantitativamente como na diversificación das 

ofertas, posibilitando novos usos socias, compatibles co medio.  
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• Dispoñer un Plan Especial de Ordenación para todolos montes, onde se ordenará a xestión 

de usos e actividades. Este plan deberá ter como obxectivos prioritarios: manter a 

estabilidade dos ecosistemas, preservar o patrimonio cultural, preservar a diversidade 

biolóxica e paisaxística e ofrecer novas posibilidades para o lecer e a aprendizaxe . 

 

• E cando sexa necesario a perda de superficie forestal ao fin de desenvolver infraestructuras 

urbanos, se podería compensar co planeamento dunha superficie forestal equivalente nas 

cercanias. 

 

9. Accións necesarias a levar a cabo  

 

• Nas Instalacións recreativas: Na actualidade atopamos unha serie de parques forestais con 

instalacións recreativas de gran uso, seria necesario Incorporar novas actividades 

recreativas en todo o sistema forestal. Para o cal habería que ter en conta a capacidade de 

carga das áreas propostas para recibir novas actividades que permitan diversificar a oferta 

recreativa. Persiguese a diversificación da oferta recreativa no monte. 

 

• Incorporación de terreo privado á oferta recreativa. En Vigo os montes de titularidade 

particular, están moitos deles entre terreos mancomunais, e nalgúns deles atópanse unha 

boa representación do bosque autóctono. E para conservar este patrimonio terase que levar 

a cabo accións nestes terreos forestais -en algúns casos de gran valor de biodiversidade- que 

posibiliten o mantemento, coidado e aproveitamento deste patrimonio forestal. 

 

• Recuperación de zonas degradadas e impactadas. Sendo necesaria a mellora ambiental nos 

terreos degradados por canteiras abandoadas, polas infraestructuras, etc.  

 

• Creación de novos recursos para a educación ambiental no sistema forestal: aulas da 

natureza, centro de interpretación, granxas, etc... As instalacións son unha peza importante 

para a educación ambiental dos cidadáns, a vez que serven como lugares de información 

para os visitantes. 
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• Creación dun ou dous cámpings ou albergues 

 

• Novos accesos. Cunha demanda en ascenso, parece necesario seguir racionalizar os viais e 

sendas para que podanse comunicar todas as instalacións recreativas.  

 

• Analizar a problemática do uso de veículos “off-road” nos montes ficando, claro se se 

poderá deixar algunha pista para practicar esta modalidade de excursionismo ou pola contra 

se estará prohibido o paso destes veículos fora das estradas asfaltadas71.  

 

                                                           
71 Como remate deste capítulo cabe dicir que, dende a Mancomunidade foi invitado o equipo de medioambientalistas do 
PXOM, que asistíu a unha reunión celebrada o 19 de abril onde se lle informou do proxecto de proposta e constitución 
da Mesa de Montes de Vigo: Proxecto que nace co fin último dun desenvolvemento harmónico e sostible do sistema 
forestal de Vigo, acorde coas demandas sociais e o carácter periurbano dos montes de Vigo. As liñas de accións 
propostas neste ponto de partida pola Mesa dos Montes son tres: 1º Propoñer un modelo de xestión dos montes no que a 
toma de decisións estea baseada na participación e corresponsabilidade dos comuneiros, as institucións locais, a Xunta 
de Galicia e a globalidade do colectivo social afectado. 2º Exposición e análise das posibles alternativas para a 
planificación da ordenación de usos e protección dos montes veciñasi e propostas de actuación. 3º As vías de 
financiamento das accións globais que sexan expostas. A creación desta Mesa en opinión do PXOM é un primeiro paso 
para acadar unha xestión aquelada nos montes de Vigo, na liña dos obxectivos e criterios que sobre o particular se ten 
dende esta Plan. 
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7.4.  O Sistema Agrario 

 

7.4.1.  Caracterización 

 

A caracterización do espacio agrario, neste apartado, fáise dende o punto de vista do patrimonio 

natural, polo tanto os elementos da caracterización que atinxen a este apartado son os relacionados 

coa biodiversidade, o medio perceptual e o medio etnográfico. Este último por estar 

indisociablemente unido o espacio agrario, se ben non se pretende facer unha catalogación do 

patrimonio etnográfico. 

 

Unha das principais características do espacio agrícola do concello de Vigo, é a gran 

fragmentación da propiedade da terra, característica esta compartida en xeral con todo o espacio 

agrario galego, dando lugar ó coñecido fenómeno do minifundio. 

 

 

Gráfico 1. Evolución do número de explotacións e de parcelas. 
Fonte Censo agrario
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Na gráfica pódese observar o elevado número de explotacións e como evoluciona este factor. 

Observase como na década do 72 ao 82 se produciu o peche da metade das explotacións, o que 

supuxo o cese de 613.7 explotacións/ano, pero nos cinco anos posteriores produciuse unha 
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ralentización da tendencia cerrando só 763 explotacións, o que supuxo unha pérdida de 152.6 

explotacións/ano . 

 

En referencia a paisaxe agraria, resulta interesante fixarse no dato do número de parcelas por ser as 

parcelas un dos elementos máis significativos e facilmente perceptibles da paisaxe agraria galega. 

 
Censo agrario do 82 

Tamaño das explotacións nº de explotacións Porcentaxe 
0.1-5 Ha 6.123 99,84% 
5- 10 Ha 6 0,10% 
10-20Ha 1 0,02% 
Máis de 100 Ha 3 0,05% 
Total 6133 100,00% 

 
 

Para completar esta descripción da paisaxe agraria é interesante coñecer o tamaño das parcelas 

para terminar de definir a estructura do mosaico que conforma os cultivos.  Neste senso 

destacamos o dato de que un 99.84 % das parcelas teñen entre 0.1- 5 Ha e só un 0.05% teñen máis 

de 100 Ha.  

 

En relación á forma da trama parcelaria en Vigo predominan as parcelas alongadas e estreitas, 

agrupadas en pequenos conxuntos e perpendiculares á rede de camiños. Esta trama complícase nas 

proximidades dos núcleos de poboación aparecendo as hortas, e nas proximidades dos ríos e 

regatos conformándose os prados. Finalmente, esta trama complétase con pequenas masas 

arboladas salpicadas entre os cultivos. 

 

Outra das características que termina de definir o espacio agrario municipal, é que se trata 

fundamentalmente dunha agricultura a tempo parcial, cunha forte tendencia ao autoconsumo, 

realizada como forma de incremento das rendas e por mantemento da tradición fondamente 

arraigada na Galicia onde “o da casa” considérase sinónimo de calidade. E outra característica é o 

policultivo, como modelo de explotación do campo, tal e como se puxo de manifesto no apartado 

do medio físico. 
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Todas as características antes citadas, reverten nun modelo paisaxístico que se pode describir 

como en mosaico, onde a diversidade cromática motivada por o alto número de parcela e o sistema 

de policultivo xoga un importante papel na su percepción. 

 

Son propios deste modelo os seguintes elementos: 

 

• Socalcos  

 

A necesidade de terras de labranza asociadas a unha topografía con abundantes desniveis 

obrigou a aterrazar as ladeiras. Para reter as terras construíronse pequenos muros de 

contención realizados tradicionalmente con mamposto de pedra en seco. 

 

O conxunto destas estructuras, aparte de facilitar os labores agrarios, función que as orixinou, 

presentan un alto valor natural, paisaxístico e etnográfico. Natural por cuanto, evitan a perda 

do solo fértil que de non existir estes "muretes" terminaría nos ríos, incrementando os 

fenómenos de sedimentación, e tamén por que os muros de pedra representan un bo refuxio 

para moitas especies animais, fundamentalmente de invertebrados e réptiles, incrementando así 

a biodiversidade.  

 

No que atinxe ó valor paisaxístico estas estructuras incrementan a diversidade da paisaxe e por 

último, en relación o seu valor etnográfico, este tipo de cultivo representa modos de habitar o 

territorio, que xunto coas corredoiras, e as chamadas construccións adxetivas72 (muíños e 

hórreos) mostran tecnoloxías e modos de vida dun pasado non tan lonxe. 

 

• Sebes  

 

Poden estar conformadas por especies arbóreas ou arbustivas e especies propias da matogueira. 

No municipio de Vigo consérvanse fundamentalmente nas parroquias máis rurais (Zamáns, 

Valadares, Beade, Bembrive, Cabral, etc.)  
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As especies arbóreas máis frecuente son o salgueiro, o sabugueiro, e en menor medida especies 

propias do bosque autóctono como o carballo, o loureiro, a pereira brava etc. As sebes de 

matogueira son as máis abundantes en Vigo e están integradas fundamentalmente por silvas e 

en menor medida por xestas. 

 

A súa importancia como recurso natural deriva por un lado, do seu valor paisaxístico e por 

outro, do seu importante papel como refuxio de fauna en especial da ornitofauna e tamén como 

elemento relicto do bosque autóctono. 

 

Do seu papel como elemento configurado da paisaxe agraria dá conta o feito de que, aínda 

hoxe en día, é posible observar, no municipio, setos de salgueiro, podados e coas ramas das 

distintas árbores entrelazada formando arcos, o que denota unha clara intención ornamental. 

 

• Camiños agrarios 

 

Galicia é unha terra cunha profusa rede de camiños rurais, e en Vigo, reflexión da súa antiga 

vocación agraria, perviven aínda hoxe en día númerosas corredoiras en diferente estado de 

conservación, destacamos a espera de ter un inventario destas infraestructuras máis en detalle, 

as de as parroquias de Zamáns, Oia e Coruxo. 

 

En moitas destas corredoiras aínda se poden ver as rodeiras deixadas polas rodas dos carros, e 

tamén en moitas delas, arbolado autóctono nas súas marxes. 

 

Moi relacionados cós camiños tradicionais están os cruceiros, dos que en Vigo se atopan 

catalogados 27. 

Os seus valores son fundamentalmente paisaxísticos e culturais aínda que son tamén valorables 

desde o punto de vista natural os tramos donde se conserva o arborado autóctono. 

 

                                                                                                                                                                               
72 LLANO CABADO, Pedro de. Arquitectura popular en Galicia. Santiago de Compostela: Colexio  Oficial de 
Arquitectos de Galicia, 1983. 



 

 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO 

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

 

 
 

 
 

200
Consultora Galega S.L.                                  Estudio do Medio Rural e Modelo de Asentamento Poboacional

 

• Canles de rego. 

 

Este tipo de infraestructura é moi común en Galicia constituíndo auténticas obras de enxeñería 

rural. 

 

A expensas do estudio máis pormenorizado no municipio de Vigo podemos afirmar que en 

consonancia coa tamén tupida rede hidrográfica son moi númerosos 

 

Presentan unha importe función biolóxica como refuxio de anfibios e invertebrados 

relacionados cós medios acuáticos aparte de ter un importante valor paisaxístico e cultural 

como testemuña da cultura agraria tradicional. 

 

• Muíños 

 

En Vigo hai catalogados 230 muíños de auga, en diferente estado de conservación, dos que 

destacamos o de Zamáns recentemente restaurado, aínda que na actualidad non ten o adecuado 

mantemento. 

 

Os muíños presentan un importante valor paisaxístico, en tanto referentes visuais do espacio 

agrario, e culturais como mostra da tecnoloxía agraria anterior á extensión dos servicios 

eléctricos.  

 

• Hórreos 

 

No término municipal de Vigo, o millo, aínda hoxe en día, é o cultivo máis abundante, 

dedicándolles máis do 17% de seu territorio a este cultivo. 

 

A existencia do cultivo do millo como afirma Martín Rodríguez73 suscita un problema de 

solución apremiante: o almacenamento e conservación da voluminosa colleita  

 

                                                           
73 Martín Rodríguez, I: O hórreo gallego. F Barrie de a Maza. A Coruña, 1979 
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Esto motiva a construcción dos hórreos, e é polo tanto, esperable o abundante número destas 

construccións (1.700) que se encontran catalogadas en Vigo. 

 

Estas construccións representan para a paisaxe galega verdadeiros sinais de identidade e unha 

boa mostra do acervo cultural agrario en Galicia. 

 

7.4.2.  Problemática 

 

O problema fundamental a que se enfronta o medio agrario é o abandono da actividade agraria, 

que provoca a perda, por falta de mantemento, do tecido agrario é decir, todos os elementos 

descritos no apartado anterior. 

 

As causas deste abandono hai que buscalas por unha banda na crise do sector agrario, fenómeno 

que é común, alomenos, a toda Galicia e que non analizaremos aquí por que non é un fenómeno 

exclusivo de Vigo, ámbito deste estudio e por que pertence máis á esfera socioeconómica que á 

natural, obxetivo deste capitulo e pola outra, a forte influencia que exerce a cidade sobre o seu 

entorno agrario. 

 

Estudios recientes74 propoñen alguns dos seguintes factores, como causa da degradación do 

entorno rural das periferias das grandes ciudades. 

 

Crecemento do tecido urbano causa a retirada da agricultura e favorece a aparición de terras 

abandonadas, a través de mecanismos mediatizados polo mercado de terras agrícolas. 

 

• En xeral está demostrado que os prezos das terras increméntanse na medida que se acercan ao 

núcleo urbano e pasan a ser consideradas solos urbanizables, neste aspecto hai que ter en conta 

que a urbanización é un proceso progresivo, polo que a súa área de influencia tende a 

incrementarse. 

 

                                                           
74 Hernández Montesinos, María Isabel: Estudio das dinámicas agrarias e das estrategias de los agricultores en medio 
periurbano Universidad de Montpellier 
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Este incremento do prezo, termina provocando que o valor da terra, como mero predio, sexa 

máis alto que o derivado do seu valor productivo, e polo tanto, a partir de determinados prezos 

da terra foméntase unha lóxica actitude especulativa na espera da subida dos prezos para 

decidirse pola venda, favorecendo a paralización e abandono das explotacións, fomentándose 

así, a paisaxe desestructurada e marxinal, propia das periferias urbanas.  

 

Estos procesos son claramente visibles en todo o municipio de Vigo, onde son frecuentes as 

veigas abandonadas cubertas dunha vexetación de carácter ruderal, en especial nas parroquias 

inmediatas ao núcleo urbano (Teis, Lavadores, Sárdoma, Castrelos, Matamá, Comesaña, 

Navia, e Alcabre) e tamén ao longo das novas vías de comunicación (por exemplo, Estrada da 

Universidade) e previsiblemente ocurrirá ao longo do segundo cinto.  

 

• Outro problema que influe no abandono do campo é o da falta de sucesión, xa que a 

proximidade da cidade proporciona aos mozos a oportunidade de traballar fóra do sector 

agrícola.  

 

• A proximidade da cidade, para as parroquias máis afastadas (Candeán, Cabral, Bembrive, 

Beade, Valadares, Coruxo, Zamáns, Oia e Saiáns) e dende logo o resto dos concellos da 

chamada área metropolitana presentan aspectos de carácter ambivalente; xa que por un lado 

facilita a venda da producción agrícola nos mercados locais permitindo a subsistencia dunha 

agricultura de tempo libre, como apoio ás rendas obtidas nos traballos realizados na urbe,e por 

outro, competir directamente cos productos internacionais, xa que os consumidores no 

compran exclusivamente nos mercados locais senon tamén nas grandes superficies da cidade, 

abastecidas en xeral, por productos alleos ao ámbito local. 

 

Esto explica en parte a alta porcentaxe que a pesar da gran superficie forestal e urbana segue 

dedicándose á agricultura75. 

 

                                                           
75 Ver o estudio do medio físico 
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• As cidades constitúense en focos de atracción de poboación, de acordo ao último censo, Vigo 

é o único municipio galego que aumenta a súa poboación, o que provoca o incremento da 

construcción de vivenda, e infraestructuras en detrimento do espacio agrario. 

 

Todos estes factores provocaron que a paisaxe agraria en Vigo se encontre fortemente impactada 

pola presencia urbana, sendo claramente visible os seguintes efectos: 

 

• Intrusión, dentro da trama parcelaria orixinal, dunha edificación diseminada allea a paisaxe 

tradicional. que provoca un gran impacto visual . 

 

Este fenómeno presenta unha distribución espacial na que se observa un gradente decrecente 

na medida que nos afastamos do núcleo urbano e, por outro lado. unha clara dependencia da 

rede viaria.  

 

 

 

  
Vista da zona centro Vista da periferia (entorno de Zamáns) 

 

Non embargantes nalgunhas zonas das parroquias de Castrelos e Sárdoma obsérvase unha 

densidade menor que o esperado, conservándose unha paisaxe agraria equiparable ás da 

segunda coroa. 
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• Contaminación das augas76 

 

En xeral a edificación diseminada sobre o territorio esta asociada ao emprego da fosa aséptica, 

(téñase en conta o alto custo de extender a rede de saneamiento a toda a superficie do 

concello). Esta fosa presenta o inconveniente de resultar de difícil control e mantemento polo 

que termina contaminando as augas subterráneas, podendo xerar problemas de saúde pública, 

sobre todo en medios como o galego cunha forte tradición no consumo de auga de mananciais 

e fontes, ás que se lle atribúen númerosas propiedades terapéuticas. 

 

A desaparición das cubertas vexetais e as infraestructuras agrarias tradicionais xeran 

alteracións nas escorrentías das augas con efectos sobre o descenso do nivel freático de reserva 

e incrementa os desbordamentos nos períodos de chuvias. 

 

 

7.4.3.  Dimensión Ambiental 

 

Nas últimas décadas, a percepción que a poboación ten sobre o medio agrario sufriu un cambio 

radical, de considerarse sinónimo de subdesenvolvemento pasou a entenderse como símbolo de 

autenticidade e naturalidade. 

 

Á luz deste novo enfoque ao medio agrario, hoxe en día recoñécenselle as seguintes funcións: 

 

• Función productora 

 

É a función que tradicionalmente lle era propia, a de producir bens de consumo.  

 

Actualmente o campo en xeral e o de Vigo en particular, perdeu valor como medio de 

producción, como se demostrou nos capítulos anteriores, sen embargo a persistencia desta 

actividade en condicións adversas como son as que impón a presencia da urbe, fálannos da 

utilidade do traballo no campo.  

                                                           
76 Resultará interesante neste aspecto estudiar a distribución territorial das fontes con problemas de potabilidade en Vigo  
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O rendemento da actividade agraria é susceptible de incrementarse elixindo cultivos con valor 

engadido e por medio das axudas e o asesoramento por parte das administracións públicas. 

 

• Función conservadora e productora de biodiversidade 

 

Como xa se comentou, o espacio agrícola tradicional ten unha importante función na 

conservación da biodiversidade por ofrecer un gran número de hábitats á flora e fauna 

silvestre.  

 

Por outro lado o solo, principalmente o solo fértil, é un recurso escaso, limitado e difícilmente 

renovable. 

 

• Función didáctica e científica 

 

A agricultura tradicional utilizou conceptos e prácticas que hoxe se consideran profundamente 

ambientais como por exemplo as mil formas de recoller e aportar auga aos cultivos, a 

conservación do solo coa construcción de socalcos, a creación e conservación das sebes, a 

elección dos cultivos, e as técnicas de manipulación dos productos agrarios, ademais de todas 

as maquinarias e artiluxios relacionados co traballo do agro. 

 

Todo este acervo cultural é susceptible de ser estudiado e ensinado, e estas actividades cobran 

especial significación nos entornos urbanos como o do municipio de Vigo, onde as últimas 

xeracións se criaron sen contacto coas angueiras agrarias. 

 

• Función paisaxística 

 

O medio agrario tradicional é un recurso paisaxístico da primeira orde dado que é o reflexo 

dunha actividade milenaria de lenta transformación do territorio. Os elementos paisaxísticos 

que compoñen o medio agrario foron tratados en detalle nos capítulos precedentes. 
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En xeral, no municipio de Vigo o medio agrario está fortemente impactado pola presencia da 

edificación dispersa e polo impacto das grandes vías de comunicación. Sen embargo nas 

parroquias da segunda coroa  pódense encontrar paraxes agrarias de innegable beleza. 

 

• Función de soporte de actividades de solaz e distraemento. 

 

No municipio de Vigo existe unha rede de sendeiros debidamente sinalados, que discurren en 

moitos dos seus tramos por entornos rurais e ademais existen coutos de pesca radicados en 

entornos agrarios. 

 

Sen embargo, o uso para este fin do espacio agrario pódese incrementar con políticas 

adecuadas, neste sentido en diversos concellos do País Vasco con condicións climáticas e 

sociais parecidas, realizáronse diversas experiencias coa implantación de hortas familiares. 

Estas instalacións teñen por obxecto satisfacer a apetencia de estancia e lecer ao aire libre de 

familias xeneralmente urbanas que, ademais da estancia ao aire libre, buscan os aspectos 

educativos e culturais dun elemental traballo agrario77. 

 

• Función cultural 

 

O campo está innegablemente asociada a toda unha cultura agraria desenvolvida ao longo da 

historia, de feito o propio agricultor é un individuo de saberes polivalente78 dominando 

ademais moitas técnicas como a albanelería, carpintería, mecánica, etc. 

 

Por outro lado, o medio rural do concello de Vigo presenta un númeroso catálogo de muíños, 

hórreos, e outro tipo de construccións e infraestructuras agrarias xa comentadas noutros 

capítulos, o que constituen un importante patrimonio cultural. 

 

                                                           
77 Porto Rey, E. El tratamiento del suelo no urbanizable en los instrumentos del planeamiento general. En: Master 
Ordenación del territorio e planificación. Universidad de Deusto. 
78 Gómez Orea, D. O campo e o medio ambiente. Sopec 97  
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• Función de Sumidoiro de contaminacións ambientais: 

 

O espacio agrario e o forestal son indispensables depuradores do aire e auga constituíndose 

ambos nos auténticos pulmóns da cidade.  

 

En resumo o espacio agrario é, productor de bens de consumo e servicios, escaso e 

difícilmente renovable. 

 

 

7.4.4.  Diagnose 

 

1. Introducción 

 

Neste apartado dáse unha relación forzosamente provisional por carecer de datos definitivos 

fundamentalmente sobre a orla forestal daqueles espacios que tralos estudios realizados presentan, 

a xuizo dos autores, interese dende o punto de vista ambiental. 

 

O corredor natural do Lagares, a Guía e Castrelos contan con Plans Especiais de Protección xa 

aprobados, polo tanto neste avance non os salientamos, tratándose con máis detalle nas seguintes 

fases. 

 

Por último, a Lei de costas e a Lei de auga afectan a un conxunto de espacios de interese con 

servidume de protección como son a ribeiras dos ríos e a liña de costa, que polo tanto non 

recollemos neste avance. 

 

2. Espacios Agrarios De Especial Interese 

 

En xeral, como xa se puxo de manifesto en capítulos anteriores, este espacio presenta moitos 

valores ambientais, pero tamén é certo, que na actualidade se encontra fortemente impactado pola 

influencia do núcleo urbano de Vigo. 
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Debido a isto procedéuse a facer un estudio máis pormenorizado para identificar as áreas que se 

encontren menos alteradas, valorando fundamentalmente a pervivencia da paisaxe agraria 

tradicional, é decir, aqueles espacios nos que non exista unha ocupación do espacio polas 

edificacións de forma diseminada, ni infraestructuras que provoquen impactos paisaxísticos ou 

alteren de maneira significativa a trama parcelaria orixinal. 

 

Incluíronse no ámbito destas áreas, pequenas manchas de arborlado, xa que como se expuxo na 

caracterización deste espacio, forman parte integrante da paisaxe agraria das Rías Baixas. 

 

Por outra banda, queremos aclarar que para evitar redundancias excluíronse aqueles espacios rurais 

ben conservados que xa están incluídos no epígrafe de Zonas de especial interese. 

 

Identificáronse no municipio un total de once zonas ben conservadas, pertencentes ás parroquias 

de Candeán, Cabral, Bembrive, Beade, Valadares, Zamáns, Comesaña, Saiáns e Oia, todas elas, a 

excepción da de Comesaña, incluídas na coroa das parroquias máis afastadas do núcleo urbano. 

 

Os datos da localización, forma e tamaño detállanse nos planos correspondentes. 
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8. A CALIDADE DAS AUGAS 
 

8.1.  Introducción 

 

O Concello de Vigo conta cun Laboratorio Municipal que ten entre as súas funcións o de 

determina-la potabilidade das augas das fontes públicas de Vigo. 

 

Nos últimos anos o laboratorio vén realizando un seguimento periódico das fontes públicas que 

implicou, dunha parte, o propio inventario das fontes, e por outra, a súa clasificación con relación 

á potabilidade e as súas causas. 

 

Esta información constitúe unha eficaz ferramenta para coñece-lo estado das augas soterradas do 

concello, e a súa evolución, así como para determina-la orixe da contaminación e poder establecer 

as medidas correctoras e mesmo servir como indicador para avalia-las melloras na xestión do 

recurso. 

 

A distribución das fontes presentámola no plano adxunto, no que se pode observar que a 

distribución das fontes non é aleatoria, se non que estas se atopan preferentemente nos núcleos de 

poboación ou nas súas inmediacións: aínda que tamén existen fontes no medio forestal, sobre 

todos nos Parques Forestais; sen embargo, o seu número en relación coas situadas nos núcleos de 

poboación é cativo. 

 

As fontes localizadas no casco urbano son escasas e moitas delas están conectadas á rede de 

abastecemento municipal de augas e, polo tanto, non aportan información sobre as augas de 

manantís. 

 

Existen, así mesmo, algunhas fontes situadas fóra do casco urbano que tamén están conectadas á 

rede de fornecementos de augas, pero o seu número é pequeno. 

 

As fontes das Illas Cíes tratámolas a parte. 

 



 

 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO 

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

 

 
 

 
 

210
Consultora Galega S.L.                                  Estudio do Medio Rural e Modelo de Asentamento Poboacional

 

8.2.  Metodoloxía 

 

O Laboratorio Municipal de Vigo realiza análise de auga de forma periódica, estudando un 

conxunto de parámetros, que segundo a lexislación vixente, serven para determina-la potabilidade 

ou non das fontes públicas. 

 

As analíticas que se realizan permiten atribuír a posible orixe da contaminación, dacordo cas 

seguintes consideracións. 

 

As causas de non-potabilidade son tres:  

 

• Presencia de coliformes totais 

• Presencia de Coliformes fecais 

• Excesiva concentración de Nitratos 

 

Coliformes totais 

 

Os coliformes constitúen un grupo de bacterias cunha serie de características comúns, que non é 

relevante destacar aquí, que lles permiten servir de indicadores da presencia de microorganismos 

patóxenos. É dicir, a súa presencia nun medio permite supor a presencia doutros microorganismos 

patóxenos. 

 

Unha característica importante dun indicador é a especificidade, en relación á súa orixe, isto é, que 

a súa presencia nos indique que ese medio está contaminado polo medio que é propio da especie 

indicadora. Por esta propiedade sabemos que se aparece unha bacteria indicadora, típica do 

intestino, na auga, esta estivo en contacto con feces. 

 

Os coliformes, en xeral, non presentan unha boa especificidade, porque se poden atopar no 

intestino do home e dos animais, mais tamén, noutros ambientes, como no chan, nas plantas,  na 

pel de ovos, etc. A pesar diso, utilízanse como indicadores de contaminación fecal porque a súa 

frecuencia nos feces é moi elevada porque se detectan no laboratorio facilmente, e presentan 
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características moi semellantes ás dos membros patóxenos das Enterobacteriaceae, en certos 

aspectos, e por tanto, a súa presencia é probable que signifique a presencia deste grupo patóxeno. 

 

En resumo, a presencia dos coliformes totais, polo súa baixa especificade, non serve para afirmar 

que as augas onde se detectan están contaminadas por augas fecais, o que si nos indican é que 

están en contacto co medio biótico exterior, e que poden albergar microorganismos patóxenos.  

 

Dado que as augas que se tratan aquí son de manantío ese contacto co medio biótico produciuse ao 

abotar, isto é, na propia fonte ou no tubo dende o afloramento ata a fonte, polo que a presencia de 

coliformes nos indica que a fonte non é obxecto dos necesarios coidados hixiénicos no seu 

mantemento, que eviten que a auga estea en contacto coa terra ou vexetación circundante. 

 

Coliformes fecais  

 

É un subgrupo do anterior que é moi específico, é dicir, a súa presencia indica de maneira 

inequívoca que o medio onde se atopan foi contaminado por feces. 

 

A orixe da contaminación fecal pode devir: dos pozos negros, dos desperdicios gandeiros e dos 

estrumes orgánicos. Das tres orixes, dada a baixa actividade gandeira e a moderada actividade 

agraria no municipio, resulta obvio que a causa da contaminación na maioría dos casos reside nos 

pozos negros ou fosas sépticas en mal estado. 

 

Outra característica importante das coliformes fecais é a súa baixa supervivencia en condicións 

ambientais. Isto, que representa un defecto como indicador de contaminación, sen embargo, nos 

permite supor que a súa presencia indica que a contaminación fecal é recente. 

 

Os nitratos. 

 

Os nitratos teñen efectos perniciosos sobre a saúde humana, producindo un certo número de 

enfermidades, como a metahemoglobina. Doutra parte, sospeitase que os nitratos incrementan o 

risco de padecer cancro. 
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A presencia na auga de nitratos é natural ata unha concentración por riba da cal a lexislación 

establece que a auga é non-potable. 

 

Por iso, a existencia de fontes non-potables por nitratos remite a unha contaminación de orixe 

antrópico. As fontes antrópicas de nitratos son por unha banda, os fitosanitarios en particular os 

estrumes inorgánicos; e, por outro as deposicións orgánicas (estrumes orgánicos e 

fundamentalmente augas fecais), sen embargo, esta segunda orixe iría asociada inevitablemente á 

presencia de coliformes fecais polo que se tratarán nas gráficas de forma especifica as fontes que 

presenten as dúas causas de non-potabilidade. 

 

En conclusión, un manantío non potáble só por nitratos remite a unha contaminación provocada 

polo uso de fitosanitarios, por tanto xerada en medios agrarios ou en xardinería e indica amais 

diso, un uso abusivo do estrumado, xa que a súa presencia na auga implica que non foi absorbido 

pola planta e por tanto non  cumpriu a función pola que se bota ao medio. 

 

Contaminación por nitratos e coliformes fecais 

 

Esta clasificación é en realidade un subgrupo conformado por aquelas fontes nas que a causa de 

non-potabilidade está provocada pola presencia de nitratos e de coliformes fecais á vez. Por tanto, 

pode ser provocada só pola presencia de augas fecais ou ben pola mestura de estrume e de fecais. 

 

8.3.  Estado da Cuestión 

 

Trataremos os datos agrupándoos en tres niveis: un primeiro nivel con datos referidos ao conxunto 

do municipio; un segundo nivel, englobando as parroquias en duas "coroas" dacordo á súa 

proximidade ao núcleo urbano e, por último, expomos os datos en cada unha das parroquias do 

concello de Vigo. 
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8.3.1.  Datos a escala municipal 

 

Numero de fontes 
 

O primeiro dato que hai que salientar é o referido ao número de fontes analisadas porque, tendo en 

conta as consideracións que expomos de seguido, dános unha referencia da evolución do número 

de fontes publicas do concello durante os últimos tres anos. 

 

As fontes públicas sufriron unha reducción durante os últimos tres anos nun montante de 30 

unidades. Esta perda é, en realidade, maior porque hai que ter en conta que cada ano se melloraba 

o inventariado das fontes, e, xa que logo, se incluían novas fontes no catálogo, que compensaban 

en parte as baixas producidas. 

 

 

 Ano 99 Ano 01 Diferencia 

Nº Total de fontes 380 350 30 

Datos insuficientes 43 75 32 

Nº Fontes desaparecidas   62 

 

 

Ademais a estes datos hai que sumarlles as fontes, incluídas no epígrafe de “datos insuficientes”, 

que, na maioría dos casos, se trata de fontes que se secaron, destruíron ou a súa accesibilidade 

fíxose moi difícil. 

 

Polo tanto, dacordo cos datos do Laboratorio Municipal de Aguas, o número de fontes que 

desapareceron no municipio nestes tres anos é superior ás 62 fontes. Cifra que é o froito de 

subtraer ás fontes con datos insuficientes do ano 2001 as fontes con datos insuficientes do ano 99 e 

de sumar esta cifra a das 30 fontes mencionadas ó principio. 

 

As causas desta reducción son a realización de obras que destrúen as fontes ou alteren as augas 

soterradas. As actuacións que provocan esa situación son, fundamentalmente, a construcción de 
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infraestructuras de transportes ou o desenvolvemento de polígonos ou actuacións urbanísticas que 

impliquen grandes movementos de terras. 

 

A importancia desta perda de fontes hai que valorala non só como a perda física das fontes se non 

como unha perda de patrimonio cultural das parroquias. 

 

Evolución da potabilidade 
 

A evolución da potabilidade durante os últimos tres anos (1.999, 2.000 e 2.001) expresámolos na 

seguinte gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes datos reflicten que o 60,29 % das fontes públicas non son potables e ademais nos tres anos 

considerados se produce unha diminución de fontes potables no Concello de Vigo. 

 
A análise das causas que provocan esta situación reflíctese na gráfica 2. 

 

Grafica 1: Evolución da potabilidade das fontes públicas de 
Vigo

58,16% 60,88% 60,29%

41,84% 39,12% 39,71%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ano 99 Ano 00 Ano 01

Porcentaxe de fontes non Potables
Porcentaxe de Fontes Potables



 

 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO 

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

 

 
 

 
 

215
Consultora Galega S.L.                                  Estudio do Medio Rural e Modelo de Asentamento Poboacional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destacamos, desta gráfica, o forte aumento da porcentaxe de fontes con datos insuficientes que 

pasa do 11% ó 21, 43%. Este dato, como xa comentamos está vinculado á destrucción física das 

fontes ou a alteración dos seus mananciais. 

 

Para comentar o resto dos parámetros (coliformes totais, fecais e nitratos) consideramos de 

interese, para evitar as distorsións nas porcentaxes, excluír da análise as fontes con dados 

Grafica 2: Evolución dos parámetros das fontes públicas de Vigo
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insuficientes e así centrar a discusión e comentarios nos resultados das analíticas realizadas polo 

Laboratorio Municipal. 

 

Polo tanto, as seguintes gráficas conteñen porcentaxes realizados só cos dados dos parámetros 

físico-químico-biolóxicos, excluíndo as fontes con datos insuficientes. 

 

 

 

 

 

Nesta gráfica pódese ver unha evolución favorable da potabilidade, en contraste ca gráfica 1, xa 

que se incrementou en cinco puntos o número de fontes potables. 

 
Para determinar cales son os motivos que xustifican esta evolución recurrimos á gráfica 4. 

 

Grafica 3: Evolución da potabilidade só a partires de datos dos 
parámetros físico químico biolóxicos no concello de Vigo
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Grafica 4: Evolución dos parámetros físico químico biolóxicos no Concello de 
Vigo
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Desta gráfica pódense extraer as seguinte conclusións: 

 

• A primeira causa de non-potabilidade en Vigo son os coliformes fecais seguido, de preto, pola 

presencia de nitratos. Se ben, durante o último ano esta diferencia se incrementa, é dicir, 

diminúen máis o número de fonte contaminadas por nitratos. 

 

• A única causa de non-potabilidade que diminuíu notablemente nestes anos son os coliformes 

totais. Relacionados, como xa se dixo, coa limpeza e coidado das fontes. De feito, é este factor 

o único responsable do incremento da potabilidade das augas en Vigo, aínda que, 

curiosamente, este diminúe ó longo do 99 pero o incremento dos nitratos e os coliformes fecais 
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apantallan esta incremento de fontes potables, e mesmo, motivaron que o número total de 

fontes potables diminuíse ese ano, pero ó ano seguinte os nitratos e coliformes fecais 

retornaron aos niveis do 99 permitindo así que o incremento da potabilidade por diminución de 

coliformes totais se reflectise no aumento de número de fontes potables en Vigo. 

 

• Sorprende o incremento continuado e relativamente acusado das fontes contaminadas, á vez, 

por nitratos e coliformes fecais xa que este parámetro é un subconxunto do de nitratos e 

coliformes fecais e ambos experimentaron un moderado descenso no ultimo ano.  

 

• Observamos que, durante o ano 2000, produciuse unha lixeira diminución de fontes 

contaminadas por nitratos. Esta diminución é posible vincula-la ou cunha reducción da 

actividade agraria no municipio, ou ben, a que o ano 2001 foi un ano especialmente chuvioso o 

que pudo provocar un efecto de dilución, que disminuiu a concentración de nitratos, ou mas 

probable ó efecto conxugado de ambas causas. 

 

Como conclusión final, podemos afirmar que os datos non reflicten a xeneralización da rede de 

saneamento xa que os coliformes fecais experimentaron unha suba no ano 99 e un moi lixeiro 

descenso no 2000 polo que o balance global dos tres anos é desfavorable. 

 

8.3.2.  Estudio por coroas 

 

Nas dúas seguintes gráficas desagregamos os datos en relación coas dúas coroas de parroquias, a 

máis achegada do casco urbano conformada por as parroquias Teis, Lavadores, Sardoma, 

Castrelos, Mátama, Comesaña, Navia, Alcabre e a segunda coroa composta por Cabral, Bembrive, 

Beade, Valadares, Coruxo, Oia, Saiáns, Zamáns. 

 

Para a correcta interpretación dos datos, que se expoñen a continuación, é necesario considera tres 

factores: 
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• A primeira coroa, presenta en xeral unha maior densidade de poboación, tal e como, se 

representa no gráfico seguinte. A densidade de poboación esta relacionada co volume de augas 

fecais xerado, e polo tanto, coa contaminación por coliformes fecais das fontes públicas. 
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GRAFICA 5: DENSIDADE DE POBACIÓN POR PARROQUIAS E COROAS 
(Fonte: Padrón Municipal de Habitantes ano 2000)

1ª COROA 2ª COROA
 

 

• Outro aspecto que pode diferenciar unha coroa doutra é, que se ben é certo, que, a primeira 

coroa posúe unha menor vinculación co medio rural, pola maior influencia da urbe, unha gran 

parte da superficie das parroquias da segunda coroa está ocupada polo uso forestal polo que a 

superficie de cultivo ve minguada a súa extensión e é a superficie de cultivo, pola súa 

influencia nos nitratos, o que nós incumbe nesta análise. 

 

• Por último, moitos dos mananciais de auga da primeira coroa é probable que teñan a súa orixe 

na segunda coroa, por tanto é razoable falar, na primeira coroa, dunha contaminación 

"herdada" da segunda coroa. 
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GRAFICA 6: Evolución dos parametros na primeira corona de Parroquias
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GRAFICA 7: Evolucion dos parametros na segunda corona de Parroquias
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Destas dúas gráficas concluímos que: 
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• A proporción de fontes potables na segunda coroa é superior ás da primeira se ben esta 

diferencia tende a minorarse pola diminución das fontes contaminadas por coliformes totais na 

primeira parroquia. 

 

• A causa do incremento da potabilidade por diminución das coliformes totais, aludida no 

apartado anteriormente, produciuse nas parroquias da primeira coroa. Xa que na segunda 

parroquia observamos unha estabilidade entorno ó 10% deste valor, a diferencia da primeira 

coroa en que este valor cae un 14,4 %. 

 

• Na primeira coroa a maior causa de non-potabilidade débese ós niveis de nitratos relegando a 

unha segunda posición as coliformes fecais. Esta situación é antagónica coa segunda coroa. 

 

A explicación, destes datos, hai que buscalas nas diferencias, expostas anteriormente, entre 

ambas coroas, así a contaminación por nitratos da segunda coroa, pode incrementar a xerada 

na primeira, teñense en conta, ademais, a persistencia no tempo dos niveis de nitratos en 

oposición á dos colifiormes. E por outro lado, a rede de Saneamento, esta mais xeneralizada na 

primeira coroa. De todos modos para dar unha resposta categórica a esta distribución sería 

necesario dispor dunha serie de datos máis extensa. 

 

• O rechamante aumento das fontes que á vez presentan contaminación por fecais e nitratos 

experimenta-lo só a primeira coroa. 

 

8.3.3.  Datos por Parroquia 

 

A continuación desagregamos os resultados por parroquias, destes gráficos destacamos: 

 

• A parroquia de Navia tiña dúas fontes no ano 1999, perdeu una nese ano e a outra no 2000. 

Converténdose, por tanto, na única parroquia sen fontes públicas en servicio no ano 2000. 
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• As parroquias que nos tres anos sufriron un descenso neto da contaminación por coliformes 

fecais son Lavadores, Castrelos, Matamá e especialmente Valadares por ter sufrido unha caída 

de máis dun 10%. 

 

• Existen dúas parroquias que non teñen ningunha fonte contaminada con coliformes fecais que 

son Alcabre, Zamáns pero hai que ter en conta que estas parroquias conta con poucas fontes xa 

que Alcabre conta con 4 fontes e Zamáns con 7, pero destes desde o principio tres delas 

contaban con datos insuficientes para determinar a súa potabilidade. 

 

• As parroquias que sufriron un aumento por coliformes fecais son: Teis, Sardoma, Candeán, 

Cabral, Bembrive, Beade, Oia e Saiáns, destacando polo seu importante aumento máis dun 

10% as parroquias de Teis, Oia e sobre todo Saiáns. 

 

• En relación cos nitratos as parroquias que experimentaron un descenso son Teis, Castrelos, 

Alcabre, Beade, Coruxo e Oia. Existen varias parroquias nas que desaparecen os nitratos como 

causa de non-potabilidade trátase de Sárdoma, Candeán, Cabral, Saiáns e Zamáns. 

 

• Por último, aumentan o número de fontes non-potables por nitratos nas parroquias de 

Lavadores, Matamá, Bembrive e Valadares. 

 

8.4.  Conclusións Finais 

 

• Se produciu unha alarmante perda de fontes nestes tres anos no municipio de Vigo 

 

• O 60,88 % das fontes públicas de Vigo non son potables e o 49,45% delas non o son por 

contaminación das augas dos mananciais. 

 

• A causa principal da non-potabilidade das fontes públicas son os niveis de coliformes fecais, 

relacionados como xa se dixo, coa inadecuada eliminación das augas fecais. 
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• A proporción de fontes contaminadas por coliformes fecais se mantén case constante, se seica, 

con un moderado aumento. Isto reflicte que as infraestructuras do saneamento realizadas nestes 

anos (comezaron no ano 1992) non se traducen nunha mellora da calidade de augas de 

manancial. 

 

É prioritario, corrixir esta situación pola importancia sanitaria que ten, teñamos ademáis en 

conta, que o dito para as fontes públicas é aplicable ós pozos privados de captación de augas 

dos que por tradición séguense servindo moitas familias para consumo humano. Ademáis esta 

situación tamén afecta á fauna silvestre do municipio. 

 

Por tanto é necesario determinar cales son as causas de que a actual rede de saneamento non 

cumpra a función pola que se creou, que non é outra que reducir o impacto das augas fecais no 

medio natural. 

 

Neste senso, apuntamos tres posibles causas que a priori poden estar na base do problema que 

son: 

 

1º Que haxa un importante número de vivendas non conectadas á rede xeral de saneamento. 

 

2º Que as conexións á rede de saneamento se realicen a través do pozo negro das vivendas e 

non ó tubo de alimentación deste, funcionando o pozo negro como improvisado e innecesario 

pozo de decantación 

 

3º Que existan fugas de augas fecais na propia rede de saneamento 

 

• A segunda causa de contaminación das augas de manancial é o alto nivel de nitratos. Este 

factor como xa se dixo, está relacionado coa chamada contaminación agraria difusa, é dicir, o 

excesivo uso de estrumes inorgánicos e tamén coa contaminación por augas fecais. 

 

• Por último, mellorouse de forma significativa as tarefas de limpeza e mantemento das fontes, 

sobre todo, na primeira coroa que partía de datos máis desfavorables no ano 2001, como 
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demostra a diminución das coliformes totais dando como resultado un aumento neto da 

potabilidade das augas. 
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Evolución na parroquia de Lavadores
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II.  ANALISE DO MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL 
 

0.  O MARCO TERRITORIAL E METROPOLITANO 
 

0.1. Introducción 

 

A cidade de Vigo é o centro dunha área metropolitana en proceso de transformación que se atopa 

situada no centro físico da Eurorrexión Galicia- Norte de Portugal. Ambas circunstancias cuxa 

xénese hai que rematala a varias décadas atrás (non en van os dous primeiros concellos da 

Provincia de Pontevedra en poboación en 1930 eran, por esta orde, Vigo e Lavadores, que daquela 

era Concello independente), teñen suposto cambios notorios na estructura tradicional dos 

asentamentos vigueses, nomeadamente nos últimos vinte anos; ámbalos dous feitos, doutra parte 

están a influir directamente no crecimento e desenrolo económico e urbanístico, e por estos 

motivos están moi presentes tanto na análise estructural e deveñen en razón da maioría das 

principais propostas que se foron debullando e Avanzando no decorrer da elaboración do PXOM. 

 

Aínda que, como é lóxico a estructura urbana proposta, ten a súa orixe non somentes na análise do 

sistema de asentamentos poboacionais en Vigo, senón tamén dos problemas e oportunidades da 

propia cidade así como da consideración das oportunidades e necesidades que se derivan da súa 

posición e características dentro do fenómeno metropolitano e da Eurorrexión. 

 

0.2.  A cidade de Vigo. Centro dun área metropolitano en formación. 

 

Para entender, pois a actual estructura de asentamentos é preciso ter en conta o fenómeno 

metropolitano, que se manifesta, por un dinamismo demográfico e económico que sobrepasa os 

límites municipais. As crecentes relacións entre os distintos municipios que constitúen a 

aglomeración metropolitana en cerne, están provocando un aumento tendencial dos fluxos de 

persoas e mercadorías entre eles. Neste último sentido apreciase o proceso de consolidación dunha 

“ cunca de transporte” onde se producen desprazamentos recurrentes de certa importancia, 

movimentos pendulares cotiáns de persoas e de mercadorías. E a propia perdurabilidade de xeito 

espallado de asentar que caracterizou a expansión da vivenda polo territorio do Vigo “exterior” ata 
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o de agora é debedora do “asalto aos territorios” dos concellos da áreas funcional por extendéren 

irracionalmente sobre deles un modelo de asentamento difuso e anárquico, ben pouco parecido ao 

tradicional modelo de asentar en cidades dispersas pero xerárquicamente relacionadas do mundo 

rural e tamén do vigués ata os anos 60 do século pasado. 

 

O trasporte, as comunicacións, as infraestructuras e os servicios son os contidos primeiros de todo 

plan que inclúa a escala metropolitana. Pero tamén as dotacións, os equipamentos e a análise 

demográfica, económica e de vivenda teñen unha referencia constante no feito metropolitano. 

 

Así pois en termos funcionais e físicos a aglomeración urbana de Vigo trascende amplamente os 

estreitos límites municipais. Moi diversos estudios mostran que a área se atópa nas fases iniciais 

dun proceso nidio de metropolitanización, apreciándose xa unha incipiente fase de subordinación 

centrada na vivenda pero tamén na localización de actividades económicas, industruais e turísticas, 

e polo mesmo de emprego. 

 

0.3.  A singularidade xeográfica da área de Vigo 

 

Unha característica principal da aglomeración viguesa é que o seu sistema de asentamentos se 

atópa fortemente condicionado pola xeografía. Cunha extensión de 14.000 hectáreas de auga 

abrigada, e protexida polas illas Cíes do mar aberto, a Ría forma un excelente porto natural, está na 

orixe da cidade e é o seu elemento máis emblemático. A Ría é tamén o espacio a redor do que 

medraron a maioría dos principais núcleos urbanos da zona. Pero amais da Ría, a presencia dos 

outeiros costeiros como o monte da Guía e o monte do Castro así como dunha aba montañosa moi 

próxima ao litoral condicionou a morfoloxía do desenvolvemento urbano de Vigo e da súa rede de 

transporte., acusadamente radical. 

 

As comunicacións con Ourense e Madrid tiveron que cruzar, dende o principio, esta barreira 

montañosa. De maneira que o espacio que se sitúa ao leste da mesma- o val do Louro-sempre tivo 

unha directa relación con Vigo. O val do Louro é o principal eixo de relación- viario e ferroviario- 

co norte de Portugal e acolle algunhas das actividades industriais máis dinámicas da zona téndose 
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convertido nunha área de expansión da cidade de Vigo e unha das pezas fundamentais da área 

metropolitana. 

 

A prolongación da autoestrada A-9 ata Tui e o seu enlace coa rede viaria de alta capacidade de 

Portugal ven reforzar este papel. O val do Louro acolle tamén a traza do ferrocarril actual de 

relación coa meseta e Portugal e varias instalacións ferroviarias de primeira orde. A traza do 

ferrocarril de altas prestacións de relación con Portugal tamén decorrerá en  parte por él. A 

accesibilidade privilexiada desta zona reforza a súa integración na área metropolitana de Vigo e 

tamén explica a presencia de actividades económicas e o protagonismo industrial da zona. 

 

A grandes riscos estas son as características do medio físico en que se sitúan os asentamentos da 

área de Vigo. Sen considerar Pontevedra, o conxunto de municipios que forman a aglomeración 

metropolitana acollen unha poboación situada hoxe no medio millón de habitantes. Máis da 

metade desta poboación reside no municipio de Vigo. A maioría destes municipios atópanse 

integrados na Mancomunidade do área intermunicipal de Vigo que constitúe o xermolo 

administrativo da futura área metropolitansa e dos seus correspondentes entes xestores de sevicios 

supramunicipais. 

 

Apreciase polo tanto unha orde metroplitana redioconcéntrica baseada en coroas con orixe na 

cidade de Vigo. A medida que a distancia ao centro e á ría aumenta a poboación disminúe 

obsevándose en liñas xerais un degrao demográfico neste sentido. 

 

A primeira coroa sería a que configura a propia cidade en expansión; a segunda sería esoutra 

cidade difusa, espallada, tamén municipal á que aínda hai quen impropiamente lle chama rural, por 

mor de se desenvolver no que outrora foron núcleos rurais pero que hoxe xa non son. As sucesivas 

coroas serían xa a dos concellos lindeiros (Redondela, Mos, Porriño, Gondomar, Nigrán e mesmo 

Baiona) e a seguinte, os concellos onde o feito urbano aínda non é predominante. 

 

A área de Vigo ten pois esa singularidade: heteroxeneidade que se observa entre as distintas zonas 

que a componen, coexistindo áreas extensamente urbanizadas ( Vigo, Porriño, Redondela...) con 

áreas que alternan espacios rurais e urbanos e áreas que aínda non se incorporaron plenamente os 
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proceso de urbanización e que polo de hoxe poden considerse como espacios rurais. Esta terceira 

tipoloxía engloba aos municipios rurais do interior; e dicir a Fornelos de Montes, Pazos de Borbén 

e Salvaterra. 

 

0.4.  A Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal 

 

A cidade de Vigo forma parte igoalmente da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. A 

Eurorrexión acolle unha poboación de arredor de 6,3 millóns de habitantes e ocupa unha extensión 

de 51.000 kilómetros cadrados. A Rexión Norte de Portugal ten unha poboación da orde de 3,5 

millóns de habitantes e os residentes en Galicia superan lixeiramente os 2,8 millóns. 

 

A Eurorrexión atópase artellada principalmente pola autoestrada- a A-9- que une as cidades do 

Eixo Atlántico. Dispón de catro aeroportos ( Porto, Santiago, Vigo e A Coruña )e de sete portos 

marítimos. 

 

Os diversos estudios elaborados polo Plan Xeral, mostran o potencial de desenrolo e dinamismo 

económico da Eurorrexión que constitúe ademais, unha das rexións transfronteirizas europeas 

homoxéneas e peza senlleira para o cabal deselvolvemento de Galicia. Xa que logo esa 

circunstancia vai demandar actuacións que aínda deben reforzar mais os cambios positivos e 

ineludibles na estructura da cidade, por mais que o Plan considere dend eo principio que é posible 

harmonizar desenvolvemnto urbano e preservación dos valores naturais esenciais; e harmonizar 

modos distintos de asentar, como os que se dan na cidade espallada e os que se deben dar na 

cidade compacta, no entendemento de que se debe poñer freo á expansión anarquica da vivenda 

polo territorio, con grande consumo de solo, como ten acontecido nos últimos 40-50 anos. 

 

0.5. As oportunidades de Vigo 

 

A cidade de Vigo atópase situada no centro xeográfico do eixo Atlántico  que ten os seus extremos 

en A Coruña-Ferrol polo norte e en Porto polo sur. Esta localización singular constitúe unha das 

súas maiores oportunidades na medida en que poida converterse nun dos centros de servicios 

principais deste novo espacio económico. 
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A accesibilidade da poboación atópase garantida pola presencia da Autoestrada A-9 e da nacional 

que conectan coa rede portuguesa. A prolongación da Autoestrada A-9 dende o Rebullón ata Tui 

reforzou esta accesibilidade. A rede viaria de alta capacidade- da que forma parte a A-9 permite “ 

achegar” á poboación da Eurorrexión á área de Vigo de maneira que unha maioría atópase a unha 

distancia inferior a unha hora e media para viaxes relizados por estrada. Este tempo de 

desprazamento permite a xeración de viaxes de ida e de volta nun mesmo día realizadas por 

motivos de servicios esporádicos, negocios e de consumo. Trátase dun tempo de viaxe que é 

habitual en movimentos recurrentes e cotidiáns que teñen lugar nas grandes aglomeracións 

metropolitanas e que é compatible cos motivos de viaxe anteditos e con algúns outros adicionais ( 

lecer, cultura, traballo...) 

 

As oportunidades que se derivan desta posición privilexiada de Vigo dentro da Eurorexión 

constitúen un dos elementos capitais para a prefiguración do modelo de cidade do Plan Xeral e son 

o fundamento de algunha das principais propostas de calificación de solos para actividades 

económicas. 

 

0.6.  A estructura urbana proposta dedúcese tamén do enfoque metropolitano e eurorrexional 

 

O feito de que Vigo sexa o núcleo dunha área metropolitana en formación e de que se localíce no 

centro xeográfico do Eixo Atlántico é unha condicionante de primeira orde na elaboración da 

estratexia de intervención do Plan Xeral, por canto a análise da estructura urbana e a totalidade das 

propostas estructurais enténdense somentes se se incorporan ambas escalas de análise, a 

metropolitana e a da Eurorexión. 

 

Dende o punto de vista das dotacións e dos espación libres o enfoque metropolitano e 

eurorexional plantexa a oportunidade de situar en Vigo aqueles equipamentos e espacios de lecer 

de rango supramunicipal que necesitan disfrutar dunha boa accesibilidade e dunha posición 

xeográfica central. 

 

Actuacions destas características son por caso, a proposta dunha Cidade Deportiva de ámeto 

rexional en Valadares, dun parque metropolitano en A Madroa e as actuacións propostas na 
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fachada da Ría ( Palacio de congresos, intervencións entre o Areal e a zona de Asteleiros,...), dun 

4º hospital para unha cidade que xa atende sanitariamente a unha poboación de 800.000 persoas. 

 

Dende a perspectiva da actividade económica plantexase o interés por favorecer o desenrolo do 

sector servicios ás empresas e a implantación de servicios de ámeto supramunicipal que axuden a 

maior cohesión da Eurorexión e que necesitan igualmente dunha óptima accesibilide 

infraestructural e posicional. 

 

A creación do Porto Seco de Salvaterra, infraestructura que favorece o aumento da área de 

influencia do Porto de Vigo, impulsado pola Autoridad Portuaria e o Consorcio da Zona Franca é 

unha intervención, externa ao Plan Xeral, que se inscribe perfectamente nesta lóxica de actuación. 

A calificación proposta en Liñeiriños, nas cercanías do aeroporto e da A-9 para a localización dun 

centro comercial Rexional, responde a criterios semellantes. 

 

Dende o punto de vista das infraestructuras, a incorparación destas escalas de análisise implica a 

necesidade de contemplar a rede proposta en Vigo como o esquelete principal do sistema 

metropolitano e tamén como un sistema a integrar no infreaestructural máis xeral da Eurorexión. 

 

Neste sentido a proposta do sistema de comunicacións ten como un dos seus principais obxectivos 

integrar e coesionar a rede viaria da área metropolitana. Perséguese que os eixos tradicionais teñan 

unha unión natural cos novos elementos estructurais propostos no interior do termo municipal. É o 

caso, por exemplo, da nova Ronda de Vigo pero tamén do novo vial da marxe esquerda do Lagares 

en Cabral, da vía parque da Universidade, da nova avenida d Madrid ou da estrada de Vincios. 

 

Estes elementos viarios teñen  a súa prolongación natural nos eixos tradicionais- estrada de 

Camposancos, estrada de Redondela,....-e nos de nova creación- novas estradas de Porriño a 

Marcosende , da variante de Redondela no Alto dos Valos a Cotogrande, variante de Vincios,....- 

ou acondicionamento das actuais- Gondomar-Vincios-Porriño, Gondomar-Tui,..... 
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Dende o ponto de vista dos servicios de transporte o enfoque metropolitano e o eurorrexional 

mostra a necesidade de ordear e planificar o transporte metropolitano e intermunicipal así como de 

definir a intermodalidade co transporte urbano, o rexional e o de longo percorrido. 

 

Por iso o Plan Xeral propón a creación dunha “ coroa “ da estacións de intercambio que permitan a 

relación do transporte metropolitano co propiamente urbano. Estes intercambiadores sitúanse no 

cinto litoral para relacionar o transporte de ría; na estación de viaxeiros de RENFE onde se 

conectan os servicios ferroviarios rexionais e de longo percorrido, co transporte metropolitano do 

norte e co transporte metropolitano da zona de Mos e de Porriño; no suroeste, nes cercanías de 

Balaídos a onde chegan os servicios do Val Miñor.   

 

0.7.  Os Servicios urbanísticos 

 

Nestes anos últimos completaronse para a práctica totalidade dos asentamentos desa cidades 

espallada os servicios básicos de abastecemento de auga, evacuación e tratamento de residuos 

líquidos e sólidos, subministro de enerxía e outras redes, como a de telefonía, e asfaltouse a rede 

viaria interna capilar da cidade espallada, así como se fixeron ampliacións de seccións transversais 

dalgunhas vías estructurantes. 

 

0.8.  As Centralidades 

 

Cecais sexa a ausencia de novas centralidades na cidade espallada a eiva mais notoria neste intre. 

A súa solución, xunto co dereito dunha completa rede estructurante ligada básicamente aos 

desenrolor urbanísticos, aos qu etamén haberá que recurrir para a obtención de mais e mellores 

odtacións equipamentais e zonas verdes, é o que s edemanda do novo PXOM e que ese debe 

atender. 
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1.   O SISTEMA DE ASENTAMENTOS 
 

1.1. A Metodoloxía informativa 

 

En primeiro lugar, parece lóxico que se deban analisar o sistema de asentamentos conforme á 

estructuración básica do medio rural galego, tomando á parroquia como unidade territorial 

diferenciada e plenamente identificada por parte da poboación ao longo dunha tradición de séculos 

que foi afortalando riscos particulares no eido social, económico, antropolóxico, político, etc. 

 

Os avatares da configuración parroquial actual producidos ao longo do seu proceso histórico son 

longos de contar e non corresponde aquí agora o seu relatorio; sí conven facer unha distinción 

básica entre a que se considera como o centro de maior actividade urbana, que poderíamos 

denominar, segundo ven sendo a tradición urbanística local como "núcleo central"; (pero que 

tamén se podería chamar cidade compacta), e o resto do territorio municipal, que se atopa como xa 

dixemos distribuído en parroquias que hoxe, dalgún xeito aínda poden responder á estructuración 

territorial antigo, pero que, doutra parte constitúen xa cidade, cidade evidentemente distinta, 

carcterizada polo espallamento por mor de que o núcleo central se foi extendendo cara a elas e 

mesmo polo seu interior, modificando as vellas estructuras. 

 

Pero de calquera xeito aínda podemos albiscar nelas con maior ou menor claridade unha estructura 

de asentamentos diferenciada do contínuo urbano do núcleo central ou cidade compacta. As 

parroquias así definidas son as 17 seguintes: Alcabre, Beade, Bembrive, Cabral, Candeán, 

Castrelos, Comesaña, Coruxo, Lavadores, Matamá, Navia, Oia, Saiáns, Sárdoma, Teis, Valadares 

e Zamáns. 

 

A información precisa para a caracterización dos asentamentos de poboación dende o punto de 

vista urbanístico (imos a prescindir eiquí doutros factores que xa se analisan de xeito "vertical" 

como temas globais independentes), abranxe eidos diferenciados como os usos do solo e a 

edificación, o sistema de equipamentos e espacios libres, as características e tipoloxías da 

edificación, a caracterización urbanística dos núcleos, e seu sistema viario, as relacións 
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internucleares, dependencias e funcións dentro da estructura parroquial e interparroquial, a 

caracterización espacial, etc. 

 

A síntese desta información aporta os datos básicos fundamentais para entender a función de cada 

asentamento no seu contexto territorial en todos os eidos, e por tanto é a base de partida para a 

estructuración urbanística do territorio, que deberá concretarse nas fases seguintes. 

 

Neste intre estase a recoller e procesar toda esta información. Por mor da súa especificidade 

cremos qu edebemos cinxir a análise a un único exemplo do nidio do vello asentamento, pero que 

é só unha mostra do  labor informativo realizado, que se concreta na parroquia de Zamáns, a máis 

alonxada do núcleo central e a que podemos considerar como a única qu esegue a ser enteiramente 

rural de todo o Concello, para complementar as análises de zona levadas a cabo noutros 

emprazamentos do territorio municipal, que por regra xeral teñen unha compoñente urbanística, 

digamos, máis urbana ou periurbana, e que conforman iso que denominamos, cidade espallada. 

 

Realizaráse unha síntese gráfica da información atendendo tamén a características gráficamente 

representables de tipo espacial e perceptivo, a tendencias observables de fluxos de poboación, 

tendencias de crecemento, áreas acaídas para o desenrolo urbano, áreas a protexer, etc,  que 

mostren unha visión sintética que axude a discernir doadamente a caracterización de cada núcleo, a 

interdependencia entre asentamentos, parroquia e relacións interparroquiais, que poida servir de 

base para a ordenación territorial a concretar nas seguintes fases do Plan. 

 

1.2.  O planeamento vixente nos asentamentos de poboación. 

 

O Plan Xeral de 1993 foi realizado ao abeiro da Lei Estatal de 1990 e da LASGA de 1985, e polo 

tanto no que se refire aos asentamentos é deudora da estructura que se propoñía nesta última, 

distinguíndose catro tipos distintos de núcleo: 

 

A. Núcleo urbano existente. 

B. Núcleo de nova creación. 

C. Núcleo rural existente tradicional. 
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D. Núcleo rural existente de recente formación. 

O PXOU de 1993 delimita 55 núcleos de tipo A (19,50%), 98 núcleos de tipo B (34,75%), 95 

núcleos de tipo C (33,69 %) e 34 núcleos de tipo D  (12,06%), resultando un total de 282 núcleos, 

dos que temos que diferenciar en primeiro lugar entre os realmente existentes e os de nova 

creación (incluímos neste último grupo todos aqueles núcleos a desenrolar na súa totalidade 

mediante PAUS ou Plans Parciais) e que, polo tanto, haberánse de sustraer os núcleos 

correspondentes a este último grupo (100), restando tan só 182 núcleos existentes delimitados. 

Compre sinalar que esa estructura de núcleos non coincide coa establecida nos censos de 

poboación e padróns de habitantes, -cousa lóxica, polo frecuente- sendo estas bastante máis 

extensas en número; polo tanto o PXOU 93 fixo unha simplificación agregando núcleos 

diferenciados en entidades únicas a efectos de delimitación, todo elo segundo a relación que se 

adxunta a fin deste capítulo. 

 

No que se refire á distribución espacial dos distintos tipos de núcleos, tamén se adxuntan os planos     

nos que se representa independentemente cada un dos tipos de núcleos definidos no PXOU 93 (A, 

B, C e D), podendose observar que os núcleos urbanos (A) distribúense nos arredores do núcleo 

central; os núcleos de nova creación (B), que son solos urbanizables repártense de xeito máis 

uniforme polo territorio municipal; os núcleos rurais tradicionais (C) repártense principalmente nas 

zonas máis alonxadas do núcleo central; e os núcleos rurais de recente formación (D) distribúense 

máis ou menos uniformemente pero máis ben alonxados do núcleo central e na parte sur do 

concello. 

 

O PXOU 93 tiña previsto igoalmente unha boa proporción de planeamento secundario, excesivo 

cecais para unha zona destas características. Enténdese que o PXOU 93 se excedéu en xeral, na 

proliferación de zonas sometidas a desenrolo posterior como pon de relevo a definición dun total 

de 244 figuras de planeamento, que se distribúen en: 

 

 63 Plans Especiais de Reforma Interior (PERI). 

 5 Unidades de Actuación (UA) 

 51 Estudos de Detalle (ED). 

 1 Plan Especial (P.E. 
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 44 Plans Parciais (PP) 

 80 Programas de Actuación Urbanística (PAU) 

Ademáis deste planeamento secundario, o PXOU 93 contempla a necesariedade directa (recollida 

na ficha correspondente a cada núcleo) de redactar Plans Especiais de Mellora en 52 núcleos. 

 

A relación pormiudada deste planeamento realmente redactado fóra do núcleo central recóllese 

nun cadro anexo. 

 

Coidamos que non é preciso extenderse sobre o nível de execución de todo este planeamento pois 

xa existe un apartado específico da presente memoria ocupado de estudiar o seu desenvolvemento, 

pero si compre salientar a iniciativa municipal de levar adiante un estudio pormiudado da situación 

urbanística de cada núcleo rural a fin de establecer as medidas necesarias para o seu axeitado 

desenrolo ou para o cumprimento do establecido na normativa urbanística vixente. Como resultado 

deste estudo, no último ano e medio téñense inspeccionado máis de medio cento de núcleos 

nominalmente rurais con resultados variables segundo os casos; que aconsellaron a adopción de 

diversos tipos de medidas; a saber: 

 

- Continuidade da concesión de licencias (24 casos) 

- Suspensión de licencias co obxecto de redactar o planeamento previsto (PEMN, PERI, ou 

Proxectos de Urbanización (21 casos). 

- Suspensión do estudo no intre da consecución de máis datos para adopción de solucións 

precisas (8 casos). 

 

Hai que ter en conta tamén os 11 PEMM xa tramitados, 8 deles aprobados definitivamente e os 

outros 3 aprobados inicialmente, cuxos parámetros de ordenación haberán de analisarse 

comenentemente para decidir a súa incorporación total ou parcial ao presente PXOM. 

 

Nun plano anexo refléxase o estado de tramitación de todos os PEMN redactados nos núcleos do 

ámeto exterior. 

 



 

 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO 

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

 

 
 

 
 

251
Consultora Galega S.L.                                  Estudio do Medio Rural e Modelo de Asentamento Poboacional

 

1.3.  O modelo territorial. 

 

Como xa temos dito, no territorio municipal de Vigo podemos atopar dúas zonas básicamente 

diferenciadas: por unha banda o centro de maior actividade urbana, "núcleo central" ou cidade 

compacta, e por outra banda o resto do territorio, que se vai configurando dun xeito complexo, 

gradando as intensidades das edificacións e os usos en función de parámetros de proximidade, 

accesibilidade, consolidación de actividades, condicións topográficas, zonas forestais e 

productivas, etc. 

 

Este territorio diferencial (que en maior ou menor medida conforma, o que nós denominamos 

cidade espallada) estructúrase en 17 parroquias entre as que podemos distinguir nidiamente unha 

primeira coroa arredor do núcleo central, que pola simple proximidade a ese centro alberga usos 

e xeitos de ocupación territorial propios daquel, aínda que consolidados con maior ou menor 

intensidade en función dos parámetros xa expostos. Esta coroa abranxe a meirande parte das 

parroquais de Alcabre, Navia, Comesaña, Matamá, Castrelos, Sárdoma, Lavadores e Teis.  Aquí, e 

por osmose oo núcleo central a caracterización básica e nidiamente urbana por mais que reguira de 

fondas actuacións de reforma e remodelación. Unha segunda coroa constitúe un espacio mais de 

transición entre o rurtal e o urbano, pero con asentamento que, pola súa magnitude, intensidade, 

diversidade de usos, etc. – derivado do que xa apontamos no capítulo de introducción – xa non se 

poden caracterizar como núcleos rurais – nin legalmente, segundo a LOUGA – nin funcionalmente 

segundo o sentido común. Acontece iso cos núcleos das parroquias de Candeán, Cabral, Evade, a 

maior parte de Bembrive, Valadares, a practica totalidade de Coruxo, Oia e Saiáns. E como 

parroquia eminentemente rural, aínda hai que citar a Zamáns. 

 

O PXOU de 1993 plantexaba unha organización territorial baseada nunha xerarquía de "centros", 

baricéntricamente situados respecto da área que pretendían servir e inmediatos ás redes principais 

de comunicación e transporte. Agora mesmo, este modelo, semella xa un pouco desfasado á vista 

da realidade do evoluir da ocupación e a estructuración territorial plasmada nesta última década, 

dada a progresiva disolución do esquema de asentamentos tradicionais (que si correspondían no 

seu tempo a esa estructuración de centros) nun contínuo semiurbano suburbano ou periurbano, 

crecente en complexidade a medida que nos achegamos ao núcleo central e dada tamén a 
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progresiva importancia dos sistemas e infraestructuras básicas de comunicación e as actuacións 

significativas no eido dotacional, comercial ou institucional como focos de atractividade, que 

teñen a capacidade de equilibrar ou desequilibrar a estructuración tanto física como perceptiva de 

importantes áreas territoriais. O efecto destes desequilibrios poderá ser máis forte na medida en 

que a estructura equipamental e de servicios desa zona sexa máis feble e por tanto sería 

inversamente proporcional á proximidade ao núcleo central de Vigo, onde se concentra a meirande 

parte das ofertas dotacionais. Deste xeito, ven ser no territorio das parroquias exteriores de Vigo 

onde se da tanto esta circunstancia específica como tamén a posibilidade física de levar a cabo 

tales actuacións dado que non está aínda consolidada a súa estructura urbana e abondan as áreas de 

oportunidade ou corredores precisos para a súa concrección. 

 

Por caso, o trazado do 2º cinto vai redistribuir as características de accesibilidade a varias das 

parroquias que citamos como de maior ruralidade e iso vai ter un importante efecto detectable a 

curto prazo sobre as súas posibilidades de desenvolvemento que haberán de se potenciar nos 

aspectos que poidan ser positivos e mingoarse naqueles que poidan ser negativos. O mesmo 

podemos dicir de implantacións importantes como a Universidade, o Parque Tecnolóxico e tantos 

outros. 

 

O PXOU de 1993 para estas zonas exteriores mal denominadas como rurais, optara pola aplicación 

dunas ordenazas xenéricas en exceso, para ser aplicadas en ámbitos e situacións que, pola súa 

complexidade non resultaba posible regular cunhas normas tan ríxidas, como pon de relevo xa o 

feito de que, xa no intre de entrar en vigor producían a situación de fóra de ordenación – por 

diversos motivos – da inmensa maioría da edificación residencial preexistente. Este xeito de actuar 

non só non contou senón que reforzou anteriores tendencias de actuacións contrarias á propia 

norma e tamén a calqueira dun urbanismo enca<rdinado no desenvolvemento sostentable. 

 

Como resaultado de todo elo, xúlgase que compre revisar o modelo territorial que plantexaba o 

PXOU 93 atendendo básicamente aos cambios estructurais producidos dende entón, e tamén ás 

circunstancias específicas anteriormente citadas, para acadar un modelo equilibrado, alomenos 

visto cas perspectivas actuais ou previsibles dende o presente planeamento; e, en calquera caso, 

asentado e conforme coa legalidade polo Plan formulada. 
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1.4.  A ordenación concreta dos asentamentos. 

 

A problemática detectada nos núcleos e asentamentos de poboación durante a fase informativa e 

que haberán de terse en conta á hora de redactar os criterios de actuación no espacio que nos ocupa 

pódese clasificar en 4 apartados distintos, que exporemos sucintamente de seguido, como resultado 

da diagnose realizada: 

 

• CLASIFICACIÓN DO SOLO. 

 

O tránsito da clasificación dos núcleos de poboación do PXOU 93 (realizada ao abeiro da Lei 

estatal do solo de 1990 e a LASGA de 1985) para a súa adaptación ás novas leises estatal e galega 

implica unha serie de cambios conceptuais entre os que compre sinalar: a nova categoría de solo 

establecida pola LSG de 1997 para os núcleos rurais cun novo réxime asimilable ao do solo 

urbano; os cambios introducidos no réxime do solo urbano coa súa división en consolidado e non 

consolidado; e a reestructuración do réxime do solo urbanizable (desaparecendo o sistema de 

programación) e do solo rústico común (asimilable ao do solo urbanizable nas áreas que o PXOM 

estableza como acaídas para elo, e sempre que se delimite e redacte o planeamento 

correspondente). 

 

• DELIMITACIÓN DOS NÚCLEOS. 

 

Os espallamento contínuo da ocupación deo territorio por parte da edificación e os usos non 

vinculados ás capacidades productivas do solo está a piques de acadar o límite tolerable para a 

sostibilidade ideal do sistema, polo tanto cómpre estudiar as medidas precisas para frear esa 

ocupación indiscriminada do territorio controlando o crecemento extensivo dos asentamentos. 

 

• TIPOLOXÍAS DA EDIFICACIÓN. 

 

O espallamento sinalado no punto anteiror está directamente relacionado coa tipoloxía edificatoria 

de vivenda unifamiliar aillada, que é a máis extendida nas parroquias exteriores, fóra do núcleo 

central, sendo este un tema de vital importancia a estudiar comenentemente para a asignación 
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axeitada de ordenanzas nos asentamentos de poboación e a transición axeitada duns núcleos a 

outros en función das súas características concretas e as do medio que os circunda. 

 

• XESTIÓN DO PLANEAMENTO. 

 

O PXOU de 1993 delimita un escesivo (ao noso entender) número de zonas pendentes de 

planeamento de desenrolo, que se xa é problemático no núcleo central, onde a rendibilidade das 

operacións e a capacidade de xestión é moito maior, no territorio das parroquias exteriores as 

dificultades para levar a cabo o planeamento secundario designado multiplícanse 

exponencialmente e fan prácticamente inviable a súa xestión se non existe unha intervención 

directa do Concello, polo tanto deberanse habilitar os medios para mingoar esta incapacidade de 

autoxestión. 

 

A parroquia de Zamáns está situada o sur do municipio, sendo a zona máis alonxada da área 

central, e por tanto a menos influenciada pola cidade. Esta menor presión da cidade fai que a 

densidade de poboación sexa baixa e que o  carácter rural sexa o predominante nesta parroquia. 

 

Existen nela dous elementos importante pertencentes ao sistema xeral de equipamentos, o encoro 

de Zamáns e a Universidade, sendo esta última a que relaciona a parroquia dun xeito máis directo 

co resto do municipio, favorecéndose así as súas comunicacións co núcleo central. 

 

A gran reserva de espacios naturais e o que caracteriza principalmente á parroquia. Neste senso é 

de destacar o encoro de Zamáns, as masas forestais e os terreos de cultivo. 

 

A poboación concéntrase en varios núcleos que si ben están nidiamente diferenciados entre sí a súa 

proximidade e funcionamento relaciónaos. Na zona da igrexa concéntrase a pouca actividade 

sociocultural e comercial dos núcleos, sendo a principal actividade do resto  da parroquia, a 

agrícola, gandeira e forestal.  

 

Os fluxos de poboación prodúcense pois, dende os núcleos periféricos (Cidáns, Marcosende e 

Vilaverde) ata a zona da igrexa, sendo distancias o suficientemente pequenas como  para pode-las 
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recorrer a pé, ainda que a maior parte dos desplazamentos fanse en coche Tamén existe outro 

punto de intercambio social, cultural e deportivo  no núcleo de Cidáns, ao pé da estrada que vai a 

Porriño, onde se sitúa a asociación de veciños, un parque infantil e un area deportiva. 

 

As edificacións dos núcleos adícanse básicamente primeira vivenda, e nalgúns casos a planta baixa 

alberga usos complementarios como talleres e outras actividades. 

 

As novas vías de comunicación resultantes da implantación da universidade supoñen unha notable 

reducción no tempo de achegamento ao centro da cidade, que vai a marcar con toda seguridade  

unha tendencia ao asentamento nesta parroquia da poboación que traballa na cidade e busca un 

lugar no campo para vivir.   

 

Será desexable, dadas a características do municipio, preservar este solo do proceso de desenrolo 

urbán, protexendo o territorio e a paisaxe e evitando a súa degradación. Para iso o aumento de 

poboación previsible debería ter acollida dentro dos núcleos existentes, dado que a súa densidade é 

aínda baixa, quedando moito espacio valeiro para albergar novas  edificacións. 
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ANEXO 1: NÚCLEOS DE POBOACIÓN DAS PARROQUIAS EXTERIORES. 
 

CLAVE NUM      PARROQUIA DISTRITO (NUCLEO) TIPO      SUPERFICIE 

 01 01 01 ALCABRE ROADE A 5,04 Has. 
 01 01 02 ALCABRE CARREGAL C 41,11 Has. 
 01 01 03 ALCABRE BARREIRO A 4,91 Has. 
 01 01 04 ALCABRE VIÑAGRANDE C 25,45 Has. 
 01 01 05 ALCABRE ARGAZADA D 19,30 Has. 
 01 01 06 ALCABRE FONTES B 22,70 Has. 
 01 01 07 ALCABRE CRUCEIRO B 7,09 Has. 
 01 01 08 ALCABRE FREIXEIRO B 3,59 Has. 
 01 01 09 ALCABRE MILLAREIRA B 6,23 Has. 
 01 01 10 ALCABRE PERTEGUEIRAS B 23,24 Has. 
 01 01 11 ALCABRE FINCA SOLITA B 2,66 Has. 
 02 02 01 BEADE RELFAS C 29,01 Has. 
 02 02 02 BEADE SAA D 29,53 Has. 
 02 02 04 BEADE GANDARA C 21,71 Has. 
 02 02 05 BEADE COTO B 4,47 Has. 
 02 02 06 BEADE SEIXO B 24,88 Has. 
 02 02 07 BEADE BABIO C 37,80 Has. 
 02 02 08 BEADE BABIO 1 B 4.54 Has. 
 02 02 09 BEADE CARBALLO DO PAZO C 32,50 Has. 
 02 02 10 BEADE COUTADA C 22,16 Has. 
 02 02 11 BEADE COUTADA 1 B 6,06 Has. 
 02 02 12 BEADE SEIXIÑOS A 5,78 Has. 
 02 02 14 BEADE PENA 1 B 10,51 Has. 
 02 02 15 BEADE PORTO C 11,80 Has. 
 02 02 16 BEADE CARTO DO VIÑO B 26,93 Has. 
 02 02 17 BEADE PORTO 1 B 3,45 Has. 
 02 02 20 BEADE BARALLAS C 33,100 Has. 
 03 03 01 BEMBRIVE SEGADE C 16,90 Has. 
 03 03 02 BEMBRIVE SEGADE 1 B 7,4 Has. 
 03 03 03 BEMBRIVE SEGADE 2 B 4,11 Has. 
 03 03 04 BEMBRIVE PARROCHA C 14,51 Has. 
 03 03 05 BEMBRIVE PARROCHA 1 B 3,16 Has. 
 03 03 06 BEMBRIVE PARROCHA 2 B 4,47 Has. 
 03 03 07 BEMBRIVE RECARE B 3,59 Has. 
 03 03 08 BEMBRIVE RECARE 1 B 3,76 Has. 
 03 03 09 BEMBRIVE RECARE 2 B 3,46 Has. 
 03 03 10 BEMBRIVE MANDIN B 9,15 Has. 
 03 03 12 BEMBRIVE XESTOSO C 14,25 Has. 
 03 03 13 BEMBRIVE XESTOSO 1 B 3,40 Has. 
 03 03 14 BEMBRIVE XEME C 12,36 Has. 
 03 03 15 BEMBRIVE EIFONSO B 7,70 Has. 
 03 03 16 BEMBRIVE MOSTEIRO C 20,61 Has. 
 03 03 17 BEMBRIVE OUTEIRO B 12,74 Has. 

 1 
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CLAVE NUM      PARROQUIA DISTRITO (NUCLEO) TIPO      SUPERFICIE 
 

 03 03 18 BEMBRIVE MOURELLE C 10,08 Has. 
 03 03 19 BEMBRIVE CARBALLAL 1 B 12,49 Has. 
 03 03 20 BEMBRIVE CARBALLAL C 8,94 Has. 
 03 03 21 BEMBRIVE CHANS C 8,24 Has. 
 03 03 22 BEMBRIVE CHANS 1 B 6,60 Has. 
 03 03 23 BEMBRIVE BARUXANS B 12,00 Has. 
 03 03 24 BEMBRIVE SAN CIBRAO C 6,8 Has. 
 03 03 25 BEMBRIVE SAN CIBRAO 1 B 1,72 Has. 
 03 03 27 BEMBRIVE PETETA D 27.480 m2. 
 04 04 01 CABRAL BECERREIRA A 28,32 Has. 
 04 04 02 CABRAL IGREXA A 11,87 Has. 
 04 04 03 CABRAL FONTIÑAS 2 A 3,41 Has. 
 04 04 04 CABRAL CASAL A 9,72 Has. 
 04 04 06 CABRAL RINXELA 1 C 7,12 Has. 
 04 04 07 CABRAL CAEIRO A 31,18 Has. 
 04 04 08 CABRAL FEIRA A 20,28 Has. 
 04 04 12 CABRAL MOLARES A 3,23 Has. 
 04 04 14 CABRAL SELLO A 5,00 Has. 
 04 04 15 CABRAL ALZA A 32,93 Has. 
 04 04 20 CABRAL PARADA-MACEIRIÑA A 12,52 Has. 
 04 04 21 CABRAL PENIS DE ARRIBA A 27,76 Has. 
 04 04 22 CABRAL PENIS DE ABAIXO A 6,00 Has. 
 04 04 23 CABRAL LIÑEIRIÑOS B 50,3 Has. 
 04 04 24 CABRAL COTOGRANDE B 120 Has. 
 04 04 25 CABRAL GORXAL A 36,90 Has. 
 04 04 26 CABRAL RINXELA 2 B 7,82 Has. 
 04 04 27 CABRAL AMEAL 2 B 4,8 Has. 
 04 04 28 CABRAL PARADA A 5,91 Has. 
 05 05 01 CANDEAN DEVESA A 40 Has. 
 05 05 02 CANDEAN IGREXA C 17,7 Has. 
 05 05 03 CANDEAN MONTE PEQUEÑO A 34,84 Has. 
 05 05 04 CANDEAN FONTEOSCURA A 25,24 Has. 
 05 05 05 CANDEAN CEREIRO 1 A 3,2 Has. 
 05 05 06 CANDEAN PARACHAN D 4,40 Has. 
 05 05 08 CANDEAN CODESIDE D 5,48 Has. 
 05 05 12 CANDEAN RABADEIRA A 18,6 Has. 
 05 05 14 CANDEAN FREIRIA A 7,86 Has. 
 05 05 15 CANDEAN CEREIRO 2 B 6,75 Has. 
 05 05 16 CANDEAN BARREIRO 1 B 6,05 Has. 
 06 06 01 CASTRELOS MACAL C 11,04 Has. 
 06 06 06 CASTRELOS FALCOA C 15,08 Has. 
 06 06 07 CASTRELOS POUSA D 3,56 Has. 
 06 06 08 CASTRELOS PARDARILLA D 3,34 Has. 

 2 
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CLAVE NUM      PARROQUIA DISTRITO (NUCLEO) TIPO      SUPERFICIE 

 06 06 09 CASTRELOS TELLEIRA A 19,22 Has. 
 06 06 10 CASTRELOS CANICOUVA A 11,87 Has. 
 06 06 11 CASTRELOS COSTA C 13,70 Has. 
 06 06 12 CASTRELOS PAZO C 19,10 Has. 
 06 06 13 CASTRELOS FALCOA 1 B 2,91 Has. 
 06 06 14 CASTRELOS POUSA 1 B 14,77 Has. 
 06 06 15 CASTRELOS RIBADAVIA B 3,06 Has. 
 06 06 16 CASTRELOS PAZO 1 B 6,67 Has. 
 06 06 17 CASTRELOS COSTA 1 B 9,06 Has. 
 06 06 18 CASTRELOS VILOURA B 19,28 Has. 
 06 06 19 CASTRELOS CASTRELIÑOS B 17,29 Has. 
 06 06 20 CASTRELOS PORTO LOUREIRO 1 B 5,14 Has. 
 06 06 21 CASTRELOS FREIXEIRO B 10,94 Has. 
 07 07 01 COMESAÑA IGREXA C 14,1 Has. 
 07 07 02 COMESAÑA SANIN C 14,01 Has. 
 07 07 03 COMESAÑA CASAS D 13,09 Has. 
 07 07 04 COMESAÑA RIAL C 5,93 Has. 
 07 07 06 COMESAÑA PEDRA BRANCA D 2,00 Has. 
 07 07 07 COMESAÑA IGREXA 1 B 7,94 Has. 
 07 07 08 COMESAÑA IGREXA 2 B 4,16 Has. 
 07 07 09 COMESAÑA CASAS 1 B 8,36 Has. 
 08 08 01 CORUXO CARRASQUEIRA D 76,32 Has. 
 08 08 08 CORUXO FRAGOSELO B 3,35 Has. 
 08 08 09 CORUXO TINTUREIRA A 16,64 Has. 
 08 08 10 CORUXO TARRIO D 8,75 Has. 
 08 08 12 CORUXO CARBALLAL C 25,74 Has. 
 08 08 13 CORUXO TABERNA C 4,04 Has. 
 08 08 14 CORUXO CEAN B 5,41 Has. 
 08 08 15 CORUXO LAXES B 4,31 Has. 
 08 08 16 CORUXO VERDEAL B 8,67 Has. 
 08 08 17 CORUXO CARRASQUEIRA 1 B 8,28 Has. 
 08 08 18 CORUXO MUIÑOS A 1,71 Has. 
 08 08 19 CORUXO FONTENLA D 2,58 Has. 
 08 08 20 CORUXO VERDEAL 2 A 2,06 Has. 
 09 09 02 LAVADORES GANDARIÑA 2 B 5,6 Has. 
 09 09 03 LAVADORES BARREIRO A 19,71 Has. 
 09 09 04 LAVADORES COUTADA NOVA A 6,14 Has. 
 09 09 05 LAVADORES CAMBESES A 12,1 Has. 
 09 09 06 LAVADORES CURROS 1 A 28,80 Has. 
 09 09 09 LAVADORES MEIXUEIRO A 27,31 Has. 
 09 09 11 LAVADORES BOUCIÑA 1 A 16,72 Has. 
 09 09 12 LAVADORES CURROS 2 B 6,1 Has. 
 09 09 13 LAVADORES NAIA 2 B 8,96 Has. 

 3 
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CLAVE NUM      PARROQUIA DISTRITO (NUCLEO) TIPO      SUPERFICIE 
 

 09 09 14 LAVADORES BOUCIÑA 2 B 2,80 Has. 
 09 09 15 LAVADORES ALBORADA D 4,03 Has. 
 09 09 16 LAVADORES SUBRIDE D 11,60 Has. 
 09 09 17 LAVADORES BARREIRO 2 A 10,06 Has. 
 09 09 18 LAVADORES PARDAVILA A 6,57 Has. 
 10 10 01 MATAMA VILAR C 13,95 Has. 
 10 10 03 MATAMA BARXA D 2,54 Has. 
 10 10 04 MATAMA AS CARNEIRAS D 15,32 Has. 
 10 10 06 MATAMA IGREXA C 16,99 Has. 
 10 10 07 MATAMA ROUPEIRO D 10,57 Has. 
 10 10 09 MATAMA RIBELAS C 28,39 Has. 
 10 10 10 MATAMA LAGARELLA 1 B 4,40 Has. 
 10 10 11 MATAMA PARADA 2 B 13,45 Has. 
 10 10 12 MATAMA IGREXA 1 B 11,11 Has. 
 10 10 13 MATAMA BALSA B 8,30 Has. 
 10 10 14 MATAMA RIBAS B 2,10 Has. 
 10 10 15 MATAMA IGREXA 2 B 3,51 Has. 
 10 10 16 MATAMA PARADA 1 B 1,96 Has. 
 10 10 17 MATAMA BALVIS B 3,55 Has. 
 10 10 18 MATAMA CARNEIRAS 1 B 6,83 Has. 
 10 10 19 MATAMA SIMONA B 5,6 Has. 
 10 10 20 MATAMA BARXA 1 B 3,25 Has. 
 10 10 21 MATAMA BEIRAN 1 B 12,33 Has. 
 11 11 01 NAVIA PEREIRAS A 6,8 Has. 
 11 11 02 NAVIA DEVESA A 30,56 Has. 
 11 11 03 NAVIA QUINTELA A 25,08 Has. 
 11 11 04 NAVIA SAMIL A 5,80 Has. 
 11 11 05 NAVIA QUINTELA 1 B 5,01 Has. 
 11 11 06 NAVIA DEVESA 1 B 9,18 Has. 
 11 11 07 NAVIA SAMIL 1 A 2,95 Has. 
 11 11 08 NAVIA EIRAVELLA B 7,82 Has. 
 11 11 09 NAVIA VERGADELAS B 4,60 Has. 
 11 11 10 NAVIA TORRE B 17,76 Has. 
 11 11 11 NAVIA SAMIL 2 A 11,58 Has. 
 11 11 12 NAVIA GANDARA B 15,23 Has. 
 11 11 13 NAVIA PAU NAVIA B 73,80 Has. 
 12 12 01 OIA ESTOMADA D 28,36 Has. 
 12 12 02 OIA CANIDO A 38,67 Has. 
 12 12 03 OIA MIDE D 22,52 Has. 
 12 12 04 OIA IGREXA A 44,13 Has. 
 12 12 06 OIA HERMIDA D 14,22 Has. 
 12 12 07 OIA ESTOMADA 1 B 6,71 Has. 
 12 12 08 OIA SENRA B 9,80 Has. 

 4 
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CLAVE NUM      PARROQUIA DISTRITO (NUCLEO) TIPO      SUPERFICIE 

 12 12 09 OIA IGREXA 1 B 11,10 Has. 
 12 12 10 OIA CABO ESTAI B 61,55 Has. 
 12 12 11 OIA ROCHAS C 1,68 Has. 
 13 13 01 SAIANS CAPELA A 12,13 Has. 
 13 13 02 SAIANS OUTEIRO D 8,35 Has. 
 13 13 03 SAIANS PORTIÑO D 19,81 Has. 
 13 13 04 SAIANS COVA DA BARXA A 24,90 Has. 
 13 13 05 SAIANS GANDARA A 7,55 Has. 
 13 13 06 SAIANS GANDARA 1 B 5,68 Has. 
 13 13 07 SAIANS CAPELA 1 B 5,40 Has. 
 14 14 01 SAMPAIO FIGUEIRO D 14,45 Has. 
 14 14 02 SAMPAIO ROTEA DE ARRIBA D 7,58 Has. 
 14 14 03 SAMPAIO FIGUEIRO 1 A 5,31 Has. 
 16 16 01 SARDOMA LAXE A 9,14 Has. 
 16 16 02 SARDOMA RAVISO A 23,83 Has. 
 16 16 03 SARDOMA QUIROS B 4,69 Has. 
 16 16 04 SARDOMA RAVISO 1 A 45,08 Has. 
 16 16 05 SARDOMA OUTEIRO B 6,04 Has. 
 16 16 06 SARDOMA FRAGOSIÑO 1 B 11,43 Has. 
 16 16 07 SARDOMA CAMPELOS B 10,24 Has. 
 16 16 09 SARDOMA PESCADEIRA B 10,88 Has. 
 16 16 10 SARDOMA MOLEDO A 10,70 Has. 
 16 16 12 SARDOMA POMBAL B 7,12 Has. 
 16 16 13 SARDOMA GORGOSO B 11 Has. 
 17 17 02 TEIS RIBEIRA A 13,00 Has. 
 17 17 03 TEIS IGREXA C 5,98 Has. 
 17 17 04 TEIS CASCALLEIRA D 4,42 Has. 
 17 17 06 TEIS ARNELA A 15,136 Has. 
 17 17 07 TEIS TRAPA A 4,80 Has. 
 17 17 08 TEIS PARADELA C 23,50 Has. 
 17 17 09 TEIS PARAIXAL D 5,07 Has. 
 17 17 10 TEIS ROTEA B 6 Has. 
 18 18 01 VALADARES SAN XOAN C 9,09 Has. 
 18 18 02 VALADARES SAN XOAN 1 B 5,92 Has. 
 18 18 03 VALADARES FREIXO C 9,68 Has. 
 18 18 07 VALADARES SEOANES C 12,20 Has. 
 18 18 08 VALADARES GARRIDA 1 D 8,07 Has. 
 18 18 09 VALADARES GARRIDA 2 D 28,6 Has. 
 18 18 10 VALADARES GARRIDA 3 B 15,57 Has. 
 18 18 11 VALADARES GARRIDA C 33,46 Has. 
 18 18 12 VALADARES BARROCAS C 13,28 Has. 
 18 18 13 VALADARES BARROCAS 1 B 12,55 Has. 
 18 18 14 VALADARES BARROCAS 2 B 11,29 Has. 
 18 18 15 VALADARES IGREXA C 21,39 Has. 
 18 18 17 VALADARES IGREXA 2 D 4,45 Has. 
 18 18 18 VALADARES PORTAL C 13,35 Has. 
 18 18 19 VALADARES PORTAL 1 D 15,55 Has. 
 18 18 20 VALADARES CARREGAL C 16,64 Has. 
 18 18 21 VALADARES SIMONA B 8,07 Has. 
 18 18 22 VALADARES GARRIDA 4 B 24,24 Has. 
 18 18 23 VALADARES IGREXA 3 B 9,86 Has. 
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CLAVE NUM      PARROQUIA DISTRITO (NUCLEO) TIPO      SUPERFICIE 
 
 18 18 24 VALADARES COSTA B 45,56 Has. 
 19 19 03 ZAMANS IGREXA C 11,2 Has. 
 19 19 04 ZAMANS IGREXA 1 B 2,38 Has. 
 19 19 05 ZAMANS IGREXA 2 B 2,72 Has. 
 19 19 07 ZAMANS VILARIÑO D 9,67 Has. 
 19 19 08 ZAMANS EIRAVELLA D 1,45 Has. 
 19 19 09 ZAMANS CARRASCAL D 2,5 Has. 
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ANEXO 2: ESTADO DO PLANEAMENTO REDACTADO NAS PARROQUIAS EXTERIORES 

PARROQUIA  DISTRITO (NUCLEO) Nº TIPO FIGURA DENOMINACIÓN APROBACIÓN DATA 

 ALCABRE ROADE 01 01 A SU PERI PERI 01.01 ROADE-ALCABRE.AVANCE A. 21/12/0 
 ALCABRE CARREGAL 01 02 C PEMM SUSP. DE LIC. E FORMUL. DO PEMN DO NUCLEO 01.02  F. 15/02/0 
 ALCABRE CARREGAL 01 02 C SU ED UA 1 A.D. 28/02/9 
 ALCABRE CARREGAL 01 02 C SU PERI PERI U.A. 6 SENSAT A.D. 03/07/9 
 ALCABRE VIÑAGRANDE 01 04 C PEMM SUSP. DE LIC. E FORMUL. DE PEMN DO NUCLEO 01.04 VIÑAGRANDE F. 14/09/0 
 ALCABRE VIÑAGRANDE 01 04 C SU PERI PERI VIÑAGRANDE (ALCABRE) A.D. 30/11/9 
 ALCABRE VIÑAGRANDE 01 04 C SU ED E.D. U.A. 7 SANTA BAIA -ALCABRE.REFORMADO A.D. 30/01/9 
 ALCABRE VIÑAGRANDE 01 04 C SU ED E.D. U.A. 8 IGREXA (ALCABRE) A.D. 26/10/9 
 ALCABRE VIÑAGRANDE 01 04 C SU PERI PERI U.A. 10 FONTES A.I. 30/04/9 
 ALCABRE ARGAZADA 01 05 D SU PP P.P. SAMIL POLIGONO 1.(UNIDO P.COMP./RECEP.OBRAS/P.URB) A.D. 
 ALCABRE ARGAZADA 01 05 D SU ED E.D. U.A. 11 PISTA A.D. 26/03/9 
 ALCABRE ARGAZADA 01 05 D SU PERI PERI 2 PERTEGUEIRAS. AVANCE.UNIDO A 6381/411 A. 15/02/0 
 ALCABRE FONTES 01 06 B SUNP PAU P.A.U. FONTES A. 07/06/0 
 ALCABRE CRUCEIRO 01 07 B SUNP PAU P.A.U. CRUCEIRO A.I. 31/08/9 
 ALCABRE CRUCEIRO 01 07 B SUNP PP PLAN PARCIAL CRUCEIRO A.I. 31/08/9 
 ALCABRE PERTEGUEIRAS 01 10 B SUNP PP P.P. PERTEGUEIRAS-ALCABRE. AVANCE A. 07/06/0 
 ALCABRE FINCA SOLITA 01 11 B SUP PP PLAN PARCIAL REFORM. "FINCA SOLITA" A.I. 30/08/0 
 BEADE RELFAS 02 01 C PEMM PEMM 0201 RELFAS. BEADE. FORMULACION F. 30/08/9 
 BEADE SAA 02 02 D PEMM SUSP. DE LIC. E FORMUL. DE PEMN DO NUCLEO 02.02 SAA F. 14/09/0 
 BEADE BALDE 02 03 C PEMM P.E.M.M. 02 03 BALDE (BEADE). FORMULACION F. 05/07/9 
 BEADE GANDARA 02 04 C PEMM PEMM 0204 GÁNDARA C. BEADE. FORMULACION F. 26/04/0 
 BEADE BABIO 02 07 C PEMM SUSP. DE LIC. E FORMUL. DE PEMN DO NUCLEO 02.07 C BABIO F. 14/09/0 
 BEADE CARBALLO DO  02 09 C SU PERI PERI U.A. 5 BEADE CENTRO.AVANCE A. 
 BEADE COUTADA 02 10 C SU PERI PERI 02.10 COUTADA-BEADE-AVANCE A. 25/01/0 
 BEADE PENA 02 13 C PEMM P.E.M.M. 02 13 PENA (BEADE). FORMULACION F. 23/12/9 
 BEADE QUINTIAN 02 18 C PEMM P.E.M.M. QUINTIAN (BEADE) A.D. 28/07/9 
 BEADE BABIO 2 02 19 C PEMM P.E.M.M. 02 19 BABIO 2 (BEADE). FORMULACION F. 05/07/9 
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PARROQUIA  DISTRITO (NUCLEO) Nº TIPO FIGURA DENOMINACIÓN APROBACIÓN DATA 

 BEMBRIVE RECARE 2 03 09 B SUP PP PLAN PARCIAL RECARE A.D. 28/06/0 
 BEMBRIVE MIRAFLORES 03 11 C PEMM P.E.M.M. MIRAFLORES (BEMBRIVE) A.D. 28/07/9 
 BEMBRIVE CHANS 03 21 C PEMM SUSP. DE LIC. E FORMUL. DE PEMN DO NUCLEO 03.21 CHANS F. 14/10/0 
 BEMBRIVE BARUXANS 03 23 B SUNP PP P.P.  BARUXANS (BEMBRIVE) A.I. 26/07/0 
 BEMBRIVE ESPARRAMAN 03 26 D PEMM P.E.M.M. NUCLEO 03.26 ESPARRAMAN (BEMBRIVE). A.D. 14/02/0 
 CABRAL PENIS DE ARRIBA 04 21 A SU ED E.D. U.A. 2 PENIS DE ARRIBA A.D. 28/06/0 
 CABRAL COTOGRANDE 04 24 B SUNP PAU P.A.U. COTOGRANDE 
 CABRAL BORRALINOS 04 29 C PEMM SUSP. DE LIC. E FORMUL. DE PEMN DO NUCLEO 04.29  F. 14/09/0 
 CANDEAN DEVESA 05 01 A SU ED E.D. U.A. CANDEAN.MODIFICACION A.D. 12/04/0 
 CANDEAN MONTE PEQUEÑO 05 03 A SU PERI PERI  3 05.03 MONTEPEQUENO-CANDEAN. AVANCE A. 21/12/0 
 CANDEAN MONTE PEQUEÑO 05 03 A SU PERI PERI 5 05.03 MONTEPEQUENO-CANDEAN. AVANCE A. 25/01/0 
 CANDEAN FONTEOSCURA 05 04 A SU PERI PERI 05.04 FONTEOSCURA-CANDEAN. AVANCE A. 25/01/0 
 CANDEAN SALGUEIRO 05 10 C PEMM PEMM NUCLEO 05.10 SALGUEIRO (CANDEAN). A.D. 30/10/0 
 CASTRELOS PORTO LOUREIRO 06 03 C PEMM P.E.M.M. NUCLEO 06.03 PORTO LOUREIRO (CASTRELOS). A.D. 26/06/0 
 CASTRELOS MONTE DA FALCOA 06 05 C PEMM P.E.M.M. NUCLEO 06.05 MONTE DA FALCOA. A.D. 30/12/0 
 CASTRELOS TELLEIRA 06 09 A SU PERI PERI 06.09 TELLEIRA-CASTRELOS. AVANCE A. 25/01/0 
 CASTRELOS CANICOUVA 06 10 A SU ED E.D. U.A. 3 CHANTADA A.D. 12/08/9 
 CASTRELOS CANICOUVA 06 10 A SU PERI PERI 06.10 CANICOUVA.AVANCE A. 01/03/0 
 CASTRELOS COSTA 06 11 C SU PERI C SU UA 6 GALINDRA CASTRELOS A.I. 30/08/0 
 COMESAÑA IGREXA 07 01 C SU PERI PERI U.A. 1 IGREXA (COMESAÑA).AVANCE 
 COMESAÑA CASAS 07 03 D SU PERI PERI U.A. 3 CASAS (COMESAÑA) A.D. 20/12/0 
 COMESAÑA CASAS 07 03 D SU PERI PERI 07.03 CASAS-COMESAÑA. AVANCE A. 21/12/0 
 CORUXO CARRASQUEIRA 08 01 D SU PERI PERI 08.01 CARRASQUEIRA-CORUXO.AVANCE A. 21/12/0 
 CORUXO CARRASQUEIRA 08 01 D SU ED ESTUDIO DE DETALLE DA U.A. D-SU-UA-2 "CARRASQUEIRA" - CORUXO 
 CORUXO CARRASQUEIRA 08 01 D SU PERI PERI U.A. 3 ROZO (CORUXO).AVANCE A. 03/03/9 
 CORUXO CARRASQUEIRA 08 01 D SU ED E.D. U.A. 4 BREADOURO A.I. 28/03/9 
 CORUXO MOLANS 08 02 C PEMM SUSP. DE LIC. E FORMUL. DE PEMN DO NUCLEO 08.02 MOLANS F. 14/09/0 
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PARROQUIA  DISTRITO (NUCLEO) Nº TIPO FIGURA DENOMINACIÓN APROBACIÓN DATA 

 CORUXO LUZ 08 05 C PEMM PEMM NUCLEO 08.05 LUZ (CORUXO). A.I. 15/05/9 
 CORUXO BOUZOS 08 07 C PEMM PEMM NUCLEO 08.07 BOUZOS (CORUXO). A.I. 15/05/9 
 CORUXO SAN LOURENZO 08 11 C PEMM SUSP. DE LIC. E FORMUL. DO PEMN DO NUCLEO 08.11 SAN  F. 15/02/0 
 CORUXO VERDEAL 2 08 20 A PE PE XUNQUEIRA DO VAO ARQ 
 LAVADORES GANDARIÑA 2 09 02 B SUP PP PLAN PARCIAL GANDARIÑA 2 
 LAVADORES SABAXANS 09 10 C PEMM P.E.M.M. 09 10 SABAXANS (LAVADORES). FORMULACION F. 23/12/9 
 LAVADORES BARREIRO 2 09 17 A SU PERI PERI 4 BARREIRO 2 A.I. 27/09/0 
 MATAMA VILAR 10 01 C SU ED E.D. U.A. 4 CANTEIRA A.D. 21/09/9 
 MATAMA MOO 10 02 C PEMM SUSP. DE LIC. E FORMUL. DE PEMN DO NUCLEO 10.02 MOO F. 14/09/0 
 MATAMA IGREXA 10 06 C SU PERI PERI U.A. 1 IGREXA (MATAMA).AVANCE 
 NAVIA DEHESA 11 02 A SU ED E.D. U.A. 1 TOMADA (NAVIA) A.I. 06/02/9 
 NAVIA DEHESA 11 02 A SU PERI PERI 11.02 NAVIA. AVANCE A. 21/12/0 
 NAVIA QUINTELA 11 03 A ED E.D. 11-03 QUINTELA 05/09/9 
 NAVIA SAMIL 11 04 A SU ED E.D. U.A. 4 SAMIL A.D. 29/05/0 
 NAVIA GANDARA 11 12 B SUP PP PLAN PARCIAL 3 GANDARA ARQ 
 NAVIA NAVIA 11 13 B SUNP PAU  P.A.U. NAVIA A.D. 08/02/9 
 NAVIA NAVIA 11 13 B SUNP PP PLAN PARCIAL NAVIA A.D. 03/06/9 
 OIA ESTOMADA 12 01 D PERI SUSP. DE LIC. E FORMUL. DO PERI DO NUCLEO 12.01 ESTOMADA OIA F. 15/02/0 
 OIA CANIDO 12 02 A SU ED E.D. U.A. 1 ZAPATEIRA A.D. 10/05/9 
 OIA CANIDO 12 02 A SU ED E.D. U.A. CANIDO-PRAIA.UNIR DOC.350971 A.D. 12/04/0 
 OIA CANIDO 12 02 A SU ED U.A. 3 A.D. 
 OIA CANIDO 12 02 A SU ED E.D. U.A. 4 CANIDO PORTO. MODIF. A.D. 03/05/9 
 OIA CANIDO 12 02 A SU ED UA12 A.D. 
 OIA IGREXA 12 04 A SU ED E.D. U.A.  8 GRADES A.I. 24/01/0 
 OIA IGREXA 12 04 A SU ED UA 9 A.D. 
 OIA IGREXA 12 04 A SU ED E.D. U.A. 10 CURRAS A.I. 03/10/9 
 OIA IGREXA 12 04 A SU ED E.D. U.A. 14 PEDREIRA A.D. 23/12/9 
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PARROQUIA  DISTRITO (NUCLEO) Nº TIPO FIGURA DENOMINACIÓN APROBACIÓN DATA 

 OIA IGREXA 12 04 A SU PERI PERI 12.04 OIA. AVANCE A. 21/12/0 
 OIA IGREXA 12 04 A SU PERI PERI 12.04 IGREXA-OIA. AVANCE A. 21/12/0 
 OIA MATOCA 12 05 C PEMM P.E.M.M. NUCLEO 12.05 MATOCA (OIA) A.D. 28/07/9 
 OIA HERMIDA 12 06 D PEMM SUSP. DE LIC. E FORMUL. DO PEMN DO NUCLEO 12.06 A ERMIDA-OIA F. 24/05/0 
 OIA HERMIDA 12 06 D SU ED E.D. U.A. 11 ROTEAS (CORUJO) A.D. 30/04/9 
 OIA SENRA 12 08 B SUP PP PLAN PARCIAL 2 SENRA.AVANCE A. 03/03/9 
 OIA CABO ESTAI 12 10 B SUNP PAU P.A.U. CABO ESTAI 
 OIA CABO ESTAI 12 10 B SUNP PP PLAN PARCIAL CABO ESTAI 
 SARDOMA RAVISO 16 02 A SU PERI PERI 16.02 RAVISO-SARDOMA.AVANCE A. 25/01/0 
 SARDOMA QUIROS 16 03 B SUP PP PLAN PARCIAL S.U.P. P.P.1 QUIROS A.D. 26/11/0 
 SARDOMA RAVISO 1 16 04 A SU PERI PERI 16.04 RAVISO. AVANCE A. 13/09/0 
 SARDOMA MOLEDO 16 10 A SU ED E.D. U.A. 3 MOLEDO A.I. 30/05/9 
 SARDOMA POMBAL 16 12 B SUP PP PLAN PARCIAL POMBAL A.D. 28/09/9 
 TEIS RIBEIRA 17 02 A SU PERI PERI 17.02 RIBEIRA-TEIS. AVANCE A. 21/12/0 
 TEIS TRAPA 17 07 A SU PERI PERI 17.07TRAPA-TEIS. AVANCE A. 25/01/0 
 TEIS PARADELA 17 08 C SU PERI PERI 5 PARADELA -1 A.D. 31/07/9 
 VALADARES SAN XOAN 18 01 C PEMM SUSP. DE LIC. E FORMUL. DE PEMN DO NUCLEO 18.01 SAN XOAN F. 14/10/0 
 VALADARES SOBREIRA 18 04 C PEMM SUSP. DE LIC. E FORMUL. DE PEMN DO NUCLEO 18.06 SOBREIRA F. 22/11/0 
 VALADARES AS MOUTEIRAS 18 05 C PEMM SUSP. DE LIC. E FORMUL. DE PEMN DO NUCLEO 18.05 AS MOUTEIRAS F. 14/09/0 
 VALADARES SEIXO 18 06 C PEMM PEMM NUCLEO 18.06 SEIXO (VALADARES) A.I. 17/04/9 
 VALADARES BARROCAS 18 12 C PEMM SUSP. DE LIC. E FORMUL. DE PEMN DO NUCLEO 18.12 BARROCAS F. 14/09/0 
 VALADARES CARREGAL 18 20 C SU PERI PERI 18.20 CARREGAL-VALLADARES. AVANCE A. 25/01/0 
 ZAMANS MARCOSENDE 19 01 C PEMM P.E.M.M. NUCLEO 19.01 MARCOSENDE (VALADARES) A.D. 29/05/0 
 ZAMANS CIDANS 19 02 C PEMM SUSP. DE LIC. E FORMUL. DE PEMN DO NUCLEO 19.02 CIDANS F. 14/09/0 
 ZAMANS VILAVERDE 19 06 C PEMM PEMN NUCLEO 19 06 C VILAVERDE (ZAMANS). FORMULACION F. 14/09/0 
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2.  ANÁLISE DA VIXENCIA DO MODELO DE ASENTAMENTOS DO PXOU VIXENTE 
 

Nas diferentes fases da elaboración do presente PXOM foise debullando o estudio do medio rural 

de Vigo, na súa dobre vertente, de espacios onde teñen asentamento os núcleos de poboación deste 

carácter –os núcleos rurais- e o espacio no que se producen os recursos que deron orixe a ese tipo 

de asentamentos: recursos de carácter agrario (agrícola e pecuario forestal), ecosistemas que son 

quen de rexenerar eses recursos, hábitat onde se acubillan os artificios de carácter tradicional cos 

que as comunidades rurais foron quen de construír o seu territorio: camiños, socalcos, vedacións 

de todo tipo, alboios, alpendres, regos, presas, canles, muíños, pontellas, pasais, xerando esa 

paisaxe característica dos medios rurais de Galicia. Froito dese primeiro achegamento ao Medio 

Rural foi a Diagnose que a respeito dos asentamentos se contiña na Memoria Informativa e na 

Memoria Propositiva do Avance de Planeamento. Aínda que neste momento, e por razóns de 

índole legal: a promulgación da Lei 9/2002, cuxo texto –alomenos no que respeita aos núcleos 

rurais (e do rústico) non se coñecía á hora de redactar o Avance, houbo que variar a consideración 

sobre a clasificación que se dera a algúns núcleos (que no Avance se consideraran como solo 

urbano), o certo é que daquela xa se tiña feita no sustancial a caracterización dos asentamentos e, 

por conseguinte, a clasificación acaída para os rurais que aínda se dan no Termo Municipal de 

Vigo. 

 

Tentando recobrar aquela análise habería que dicir que a respeito da estructura e a súa ordenación 

estamos hoxe en día a asistir a feitos novos, insuficientemente tratados, nin pola teoría nin polas 

disposicións normativas nin pola propia práctica do planeamento.  

 

Cabería falar a este respeito de tres planos ou ángulos de visión, segundo as escalas do territorio 

analizadas e os entes territoriais tratados: 

 

- A evidencia do xurdimento e, nalgúns casos, consolidación ou alto degrao de 

conformación de áreas metropolitanas, nomeadamente a de Vigo, cuns 500.000 habitantes 

(que tería que ter xa existencia xurídica) e a xeral expansión das sete cidades galegas (cada 

unha coa súa redonda de influencia), conformando entre todas un sistema –o sistema de 

cidades- e, mesmo, competindo entre elas. 
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- A constatación do fracaso cuase completo e xeral dunha equivocada política de 

comarcalización, levada a cabo nestes anos, sen os necesarios consensos, sobre a base dunha 

institución (outrora básica, aínda que nunca conformada con lindeiros ou marcos xurídicos e 

territoriais nidios), mais hoxe en boa parte caduca, por mor dos cambios sociais e territoriais 

producidos no noso país de xeito acelerado nos últimos tempos; á que, por non lle dar, nin 

se lle dotou da personalidade xurídica que lle recoñece a nosa lei fundamental. (O Estatuto 

de Galicia). Evidentemente, a estructura comarcal non é a que precisa nin Vigo nin a súa 

área funcional. 

-   A aparición de suficientes signos que poñen ao descuberto a crise da institución 

parroquial rural, acosada por un igual do que poderíamos denominar “fame” e do que cabe 

denominar “enchenta”. Aqueixadas de fame temos á maioría das 6.000 parroquias galegas 

de hoxe en día, nas que non se chega ao mínimo limiar poboacional como para subsistir 

como tais no futuro. Acontece isto, sobre todo, na inmensa maioría das parroquias rurais das 

provincias de Ourense e Lugo e de moitas áreas interiores das de A Coruña e Pontevedra. E, 

doutra parte, do que vimos de alcumar como “enchenta”, que é o que acontece coas 

parroquias –mesmo as que aínda conservan patrimonio de seu, como son os montes en man 

común- localizadas nos termos municipais da maioría das cidades e as súas áreas funcionais, 

así como nalgunhas grandes vilas, que viron medrar os seus activos poboacionais por riba 

do que podía aguantar sen rachar aquela estructura tradicional do hábitat preexistente. Un 

caso paradigmático destas últimas é precisamente o que se pode observar en Vigo, onde a 

maioría das parroquias xa constitúen hoxe cidade, distinta á do núcleo central, pero cidade; 

cidade espallada, certamente desorganizada, necesitada de tratamento polo miúdo, pero 

cidade ao fin, porque toda ela aparece mallada, conforme ao sentido que a este termo se lle 

da na lei e no presente PXOM. Dificilmente pode aguantar moito tempo unha estructura 

eminentemente rural dentro da organización doutra esencialmente urbana, que devíu así 

logo da expansión demográfica, territorial e urbanística, exprementada nas últimas catro ou 

cinco décadas. 

 

Se isto que se ven de apuntar é certo –e os datos están aí na Memoria Informativa para demostralo- 

haberá que coincidir que constituiría un erro notorio de consecuencias negativas incalculables o 
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achegármonos a esa realidade, mesmo co imperio da lei, como se non tiver trocado as súas máis 

mínimas esencias. Así, entenderíamos como erros desa natureza: 

-  Dende a escala macroterritorial, confundirmos desexos con potencialidades. Isto é crer que 

o desexado equilibrio entre os territorios dos hínterlands das sete cidades galegas é algo que 

está nas mans conseguir só con supostos de vontade política de quen goberna. E iso non é 

así. Hai diferencias entre áreas metropolitanas e entre cidades. E iso é un feito que non se 

pode esquecer. 

- Dende a escala microterritorial, -a que agora nos interesa-, considerarmos que a estructura 

tradicional de asentamento, baseada na división parroquial e no seu sistema de asentamentos 

xerarquicamente dispersos dentro dun ámbito territorial comarcal, propia de todo o noso 

territorio rural ata hai uns anos (coas especificidades lóxicas de cada unha das nosas rexións 

xeográficas), segue a ser un feito real e operativo, mesmo nos territorios das cidades e vilas. 

Porque xa nono é –alomenos en moitas áreas. 

 

Os Estudios elaborados para o PXOM puxeron de relevo, nidiamente, que a inmensa maioría dos 

asentamentos de poboación que en aparente (e ás veces real) desorde ciscan case sen solución de 

continuidade o territorio das parroquias exteriores ao núcleo central da cidade de Vigo (como 

acontece cos doutras cidades e vilas galegas pero alí con menor intensidade), non son hoxe en día 

falando, con rigor, núcleos rurais. O Plan de 1993, que analisou a estructura de asentamentos con 

información de hai máis de 10 anos, distinguiu aos efectos clasificatorios urbanísticos entre 

núcleos rurais –e dentro deles entre núcleos rurais con solo clasificado como urbano e núcleos con 

solo clasificado como non urbanizable- e núcleos urbanos, basicamente, en función da cercanía ou 

lonxanía do núcleo central. E, nese senso, somentes atopou núcleos clasificados como urbanos nas 

parroquias do primeiro anelo (agás Comesaña), ficando fóra desa coroa soamente os de Valadares, 

Beade, Bembrive e Zamáns. 

 

Pola contra, considerou como núcleos rurais tradicionais a un fato considerable de núcleos de 

absolutamente todas as parroquias que conforman a cidade espallada. 

 

Para maclar uns cos outros propuxo clasificar como “núcleos novos” (urbanizables) das parroquias 

exteriores case un número igoal ao de núcleos clasificados como rurais tradicionais. 
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Hai que dicir, por último, que tamén en todas as parroquias exteriores –agás Zamáns- se recoñeceu 

a existencia de “núcleos rurais de recente formación” (categoría de solo admitida na LASGA pero 

desaparecida na L.S.G. e tamén na Lei 9/2002). 

 

O acontecido nestes doce anos, así como a aplicación do Plan de 1993 dende entón ata hoxe, 

cremos, pon en evidencia o feito que salientabamos anteriormente: a estructura parroquial só pode 

pervivir na medida en que os limiares poboacionais se manteñan dentro duns lindeiros. No caso de 

Vigo –diciase na Memoria Informativa do Avance-, feita a excepción de Zamáns (e algún que 

outro núcleo dalgunha parroquia exterior), eses limiares xa se sobrepasaron; non se pode 

considerar territorio rural o dun concello onde a poboación desa área do mesmo sobrepasa os 

80.000 habitantes. 

 

Como non podía ser menos, os “sinais de alerta” que o propio planeamento hoxe vixente 

prantexara como avisadores da necesidade de deter a concesión de licencias de construcción para 

proceder a reestudar e reordenar o núcleo onde isto acontecía disparáronse case por todas partes e 

o incumprimento da lei devíu en práctica excesivamente xeneralizada, rachando o sistema como a 

auga cando rompe a presa ou se producen fendas nela. 

 

Evidentemente, e como xa apuntamos en multitude de ocasións, mesmo na fase de Diagnose, unha 

cousa é a cidade que demos en chamar “compacta”, á que se viña coñecendo como “núcleo 

central”, que xa sobranceou ou está a sobrancear con medra, os lindeiros do Plan de 1993 na 

maioría das parroquias da primeira coroa; e outra moi distinta é a cidade espallada, conformada 

por unha ocupación extensiva de vivenda, nomeadamente, unifamiliar sobre unha malla cada vez 

máis urbana composta de vías e nós que pouco a pouco, foi dotándose de servicios e dotacións 

urbanísticas, xerando unha nova estructura e novos focos de centralidade. Non é o mesmo unha ca 

outra, e non só pola tipoloxía das edificacións, senón tamén polas preexistencias –mesmo de 

organización- de carácter parroquial que afortunadamente aínda perviven por máis que hoxe xa 

non se poida dicir que son parroquias rurais. 

 

Por conseguinte, debe ficar nidio que sería un erro tratar estes ámetos da cidade como se seguisen 

sendo un “puzzle” de núcleos rurais e, en consecuencia tratados na normativa urbanística co 
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réxime que a lexislación galega da a estes núcleos. Iso xa sería así, a xuízo do PXOM se 

collésemos a definición da LSG –Lei 1/1997-, que a este respeito pode botar lus inequívocamente 

sobre o carácter dos núcleos rurais, di a Lei: 

 

“Terán o carácter de núcleos rurais as áreas do territorio que, por existiren agrupacións de 

vivendas e xurdiren relacións propias da vida comunitaria, constitúan un asentamento de 

poboación singularizado por un topónimo, diferenciado nos censos e padróns oficiais e 

identificado como tal pola poboación residente e pola práctica administrativa local, que se 

caracterizasen pola súa especial vinculación coas actividades do sector primario de carácter 

agrícola, gandeiro, forestal, pesqueiro ou análogas” 

 

En consecoencia co anterior, no Avance de Planeamento concluíase por dicir que os núcleos das 

parroquias exteriores de Vigo agás os da parroquia de Zamáns e algúns afastados de zonas de 

monte de Coruxo eran inequívocamente, núcleos que non acaían a esa definición. Xa que logo, 

semellaba ser necesario para eles un tratamento distinto do que se viña aplicando ata entón. 

 

Como diciamos antes, logo de se rematar o Avance, en xuño do 2002, aprobouse a Lei de 

ordenación e protección do medio rural de Galicia (Lei 9/2002, de 30 de decembro) 

 

Esta lei ten unha estructura clasificatoria do solo diferente á da súa antecesora (Lei 1/1997) e sobre 

os núcleos rurais di que: “constitúen o solo de núcleo rural os terreos que sirven de soporte a un 

asentamento de poboación singularizado, en función das súas características morfolóxicas, 

tipoloxía tradicional das edificacións, vinculación coa explotación racional dos recursos naturais 

ou circunstancias doutra índole que manifesten a imbricación racional do núcleo co medio físico 

onde se sitúa...”. 

 

A maioría inmensa dos outrora asentamentos rurais de Vigo xa non se poden singularizar polas 

súas características morfolóxicas nin pola tipoloxía tradicional das edificacións. Dentro dos 

asentamentos poboacionais da práctica totalidade das parroquias –agás a de Zamáns- a extensión e 

ocupación do solo pola edificación fíxose nos últimos trinta anos descoñecendo as leises que 

rexeron secularmente para localizar as vivendas e outras edificacións auxiliares necesarias para o 



 

 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO 

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

 

 

 
 

 
 

272
Consultora Galega s.l.                    Estudio Do Medio Rural E Modelo De Asentamento Poboacional  

 

que mais ou tanto como residencia era “fábrica agraria”. A forma de asentar evidentemente mudou 

e aínda o fixo máis a tipoloxía das edificacións e conxuntos de edificacións que compoñen a 

vivenda familiar. As parcelacións de fincas, a ampliación de viarios, o xurdimento de dotacións de 

carácter urbano, a diversificación de usos, coa aparición de usos industriais, comerciais, de 

almacéns, etc. etc. mudou por completo a vella morfoloxía daqueles núcleos outrora perfectamente 

definidos nos seus lindeiros, sendo hoxe prácticamente imposible a fixación deses lindeiros para 

calquera que non sexa do lugar e teña memoria histórica. 

 

As transformacións físicas dos asentamentos foron de tal entidade que provocaron o cambio da súa 

natureza. O mundo urbano enchendo os intersticios da malla e mesmo operando na conformación 

da mesma malla invadiu os vellos núcleos rurais e deu orixe a un contínuo urbano que mesmo 

sobardou os lindeiros parroquiais. Así, como se pode apreciar polo plano no que se esquematiza a 

cidade actual, (que ven de seguir) sobre da división parroquial, territorios dos asentamentos de 

parroquias como, por caso, Candeán, Cabral, Lavadores, San Xoán ou Teis non teñen definición 

precisa, por máis que as institucións parroquiais sexan quen de definir os lindeiros e, mesmo, se 

poñan dacordo para establecelos institucionalmente79. Pero esas lindes atravesan territorio mallado 

da mesma maneira que a trama da cidade compacta é atravesada por lindeiros das vellas parroquias 

da zona centro (se ben aquí xa ninguén ou case ningúen se preocupa de tal cuestión). Outro tanto 

podemos dicir de Bembrive, Sárdoma, Beade, Valadares, Matama, Comesaña, etc.; ou das 

parroquias do litoral occidental: Coruxo, Oia, Saiáns.  

 

¿E qué dicir desa característica definitoria do núcleo que remite á condición de vencellamento das 

persoas coa explotación racional dos recursos naturais? Hoxe por hoxe, agás en Zamáns –e mesmo 

aquí, con moitos matices- resulta difícil atopar núcleos onde isto aconteza. 

 

Así, teríamos que coincidir ao 100 % cos criterios xa debullados na fase de Avance. Porén, xurde 

na lei unha esixencia que nos debe levar a mudar un chisco os resultados acadados daquela. E é a 

condición que para ser clasificado como urbano, o solo ten que non estar desligado do “urdido 

urbanístico xa existente” (artigo 11,2 “in fine”), exixencia que nos levou a incluír tamén como 

rurais a algúns núcleos da parroquia de Bembrive, que si aparecen afastados desa urdime e ao 

                                                           
79 Tal é o caso dos lindeiros acordados ente as de Cabral, Candeán e Lavadores 
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tempo, amosan fasquías ainda non de todo alonxadas das dos núcleos tradicionais como se pode 

apreciar pola documentación gráfica e estatística que figura como anexo. 

Na fase de Avance recoñecíanse como núcleos rurais e propoñíase a súa clasificación como tais 

dos seguintes asentamentos: 

 

1º. Todos os núcleos de poboación de Zamáns, a saber: 

 

Marcosende, que dispoñía de PEMN (aprobado definitivamente) para o que se mantén 

aproximadamente a mesma delimitación, pero cos criterios da nova Lei. Desbótase o P.E. 

aprobado por non se axustar a ela. 

Cidáns, onde se prantexa nun futuro a apertura de novos viais para dar acceso as parcelas 

interiores. 

Igrexa. Se deberá ter especial coidado coa zona que se sitúa entre a Igrexa, a escola e o 

camposanto, pois está moi próxima ao centro do núcleo no que se desenvolven as 

actividades comerciais e sociais da parroquia. 

Vilaverde. Conta cun PEMN aprobado. Os obxectivos a ter en conta nun futuro para a 

planificación e mellora sustancial do núcleo, deberán de pasar por unha mellora do viario 

interno, a regularización do parcelario e finalmente a consecución dunha maior superficie de 

dotacións para disfrute e garante da cohesión social dos habitantes. 

Vilariño. Este núcleo está situado dentro do ámeto da Universidade. Caben dúbidas sobre se 

tratalo como núcleo rural ou como solo dotacional. Por razóns de coherencia co modelo e a 

estructura xeral, amén de por entender como transitoria a existencia do proprio núcleo aquí, 

inclinámonos por esta segunda alternativa. 

Carrascal. Linda con Mos, e neste concello o solo está clasificado como rústico, pero 

entendemos que é un núcleo rural, dende hai uns anos dinámico por canto no T.M. de Mos, 

pegado a este núcleo, se celebra unha feira semanal importante que entendemos que debe 

ser unha actividade que pode revitalizar os núcleos rurais dos dous concellos. Ademáis o 

concello de Mos que conta con Normas subsidiarias municipais de planeamento con data de 

23/01/92 sobre a que se realizou unha modificación puntual no ámbito do núcleo de Herville 

con data de 05/07/95 para recoller a delimitación deste núcleo e que se grafia na 

correspondente ficha gráfica. Por todo esto, entendemos que a delimitación deste núcleo e a 
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súa área de expansión, se debe de completar tendo en conta a delimitación do núcleo 

contiguo a este no concello veciño.  

 

2º. Os núcleos de Coruxo, situados na parte habitada do Monte, a saber: 

 

Fragoselo, do que se pode advertir a súa esencia polinuclear. 

 

A estes núcleos xa previstos no Avance, en razón , como se ven de citar, da esixencia contida no 

artigo 11,2 da que se fixo mención coidamos que se deben engadir tamén como solo de núcleo 

rural, os terreos dos núcleos seguintes da parroquia de Bembrive: 

 

Miraflores, que conserva a súa condición de NR no plan vixente 

Xestoso, que se une a Esparramán. 

Esparramán, do que se desbota o PEMM aprobado definitivamente, en razón da súa 

inviabilidade e a inadaptación á nova Lei. 

Chans, que conserva a súa condición de núcleo rural no plan vixente. 

San Cibrao; igoal que o anterior. 

 

En todos os casos as determinacións de todos os núcleos rurais contemplados no presente Plan 

teñen en conta as esixencias dimanadas directamente da Lei 9/2002 (artigo 13,3), tanto para o 

núcleo orixinario como para as áreas de expansión, no seu caso, áreas que se avanzan na 

información gráfica anexa citada. 
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3. ANÁLISE DETALLADA DOS ASENTAMENTOS.- 
 

Engádese un novo (terceiro) apartado á Memoria Xustificativa do Estudio do Medio Rural do 

PXOM cun dobre obxectivo: 

 

 cumplimentar a obriga establecida no artigo 13.2 da LOUGA pola que o planeamento 

urbanístico deberá realizar unha análise detallada da formación e evolución dos 

asentamentos, das súas peculiaridades urbanísticas, morfolóxicas, do seu grao de 

consolidación pola edificación e das súas expectativas de desenvolvemento, así como 

das tipoloxías edificatorias, forma dos ocos e das cubertas, características dos 

materiais, cores e formas construtivas empregadas nas edificacións e construcións 

tradicionais de cada asentamento. 

 

 incorporar os datos que se citan aqui como resultado do maior estudio requerido pola 

Orde de Aprobación definitiva parcial da Consellería, de 16 de maio de 2008,  que non 

aprobou esta parte do Plan Xeral, e figuran logo trasladados á Ficha de características  

de cada un dos núcleos. 

 

3.1. NR-01 FRAGOSELO (CORUXO).-  
 

O núcleo de Fragoselo localízase na parte central da parroquia de Coruxo cun desenvolvemento 

lonxitudinal ao longo da estrada de Fragoselo, en dirección norte-sur.  

A estrada transcorre en cotas próximas aos cento trinta (130) metros s.n.m. e bifúrcase en 

dirección sudoeste pola estrada de San Sebastián, ata a capela do mesmo nome. 

Esta capela, xunto á asociación de veciños, o palco da música e a pista polideportiva constitúen o 

centro do núcleo. 

A estrada de San Sebastián interrómpese nun camiño, xa fóra do núcleo, que sobe ata cotas 

próximas aos 200 m.s.n.m., área na que se localizan os importantes petroglifos de Fragoselo, nos 

montes do mesmo nome. 

Con tal topónimo, figurou xa nos nomenclátores desde 1900, cunha evolución poboacional de 

cento setenta e tres (173) habitantes ata os trescentos oito (308) de 1991. 
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Este núcleo, ficaba xa delimitado como Núcleo Rural 08 03 FRAGOSELO, “núcleo rural existente 

tradicional”, no PXOU de 1.993. 

Na fotografía aérea de 1956, o núcleo aparece xa claramente recoñecible e identificable, cun total 

de trinta e nove (39) asentamentos, en tres zonas, que se reflicten no plano correspondente de 

xustificación. 

Esa subdivisión en tres zonas, ou núcleos menores, mantense na actualidade aínda que en 

anteriores aprobacións do plan os dous subnúcleos, máis ao sur, considerábanse unidos polas súas 

áreas de expansión. 

 

O cumprimento das observacións da CPTOPT –a Orde advertía da inclusión, na delimitación 

remitida para á aprobación definitiva, de solos rústicos de protección de espazos naturais 

(SRPEN)- supón a escisión do núcleo -de novo- en dous, deixando entre medias unha zona 

arborada como SRPEN. 

Igualmente, aténdese a recomendación da CPTOPT en canto aos solos rústicos de protección de 

augas e canles, recortando dúas zonas ao leste e ao oeste, nos ámbitos de protección de dous regos 

de auga existentes. 

Na zona norte, redelimítase o núcleo clasificando dúas zonas como rústicos de protección agrario-

paisaxística e forestal. 

A estrutura viaria mantén a rede de camiños tradicionais, aínda que as tipoloxías parcelarias e 

construtivas estean bastante alteradas; as vivendas e construcións, moi renovadas, só manteñen 

unha certa invarianza en canto á implantación da edificación na pendente. 

 Os parámetros superficiais, de ocupación e número de vivendas, trasladados da ficha, son os 

seguintes: 

superficie total da delimitación: 202.687, 145 m2; superficie estricta do núcleo: 113.887, 335 m2, 

área de expansión: 88.799, 795 m2; nº de vivendas no núcleo: 104; consolidación: 64, 45 %.  
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Fotografía do vó americano de 1.956: Núcleo  de Fragoselo  
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                                    Parte norte do Núcleo de Fragoselo na actualidade  

 
                                    Parte sur do Núcleo de Fragoselo na actualidade 
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3.2. NR-02 CHANS ( BEMBRIVE).-  

 

A parroquia de Bembrive é, asemade, Entidade Local Menor (ELM).  

A súa estrutura presenta unha serie de núcleos, diferenciados xa no nomenclátor aos efectos do 

censo de poboación e vivenda; entre eles, atópase o núcleo de Chans. 
 
Este núcleo, sitúase na zona central da parroquia cun desenvolvemento liñal apoiado na Rúa de 

Chans, cun marcado percorrido norte-sur e conectado polo norte con Xestoso, a través do camiño 

da Regada. 

Segundo o estudio de X. M. Souto, no censo de poboación de 1900 constan setenta e sete (77) 

veciños e no de 1991, douscentos cincoenta (250).  

O crecemento foi, xa que logo, lento e contido.  

 

Na fotografía aérea de 1956, recoñécense trece asentamentos con distancias inferiores aos 50 

metros entre eles. 

Nos anos 60, construíuse o colexio comarcal de Chans, sobre terreos de propiedade municipal, que 

constitúe, polo de hoxe, unha importante instalación dotacional descentralizada conferíndolle un 

interese particular á ordenación deste núcleo.  

O traballo de campo amosa, malia compacidade do núcleo, unha falta de estruturación e carencias 

infrastructurais e de servizos; mantéñense unha rede de corredoiras e muros de mampostería, mais 

as tipoloxías de edificación, en vivenda unifamiliar illada de dúas plantas, non conservan ou non 

referencian invarianzas das construcións tradicionais anteriores. 

O Colexio público destaca pola súa escala e volume sobre o resto do caserío.  
 
A proposta de delimitación do núcleo corríxese, á instancia da Orde da Consellería, coa 

eliminación de partes periféricas, nalgúns casos incorporadas como resultado da contestación de 

alegacións, unha vez comprobados os seus valores susceptibles de protección forestal.  

Asemade, na zona nordeste suprímese parte do núcleo para clasificalo como solo rústico, de 

protección de augas e canles, dando continuidade á protección dun curso de auga tanxente ao 

núcleo. 

Con esta delimitación, o núcleo aproxímase –sensiblemente- ao delimitado no PXOM de 1993 
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como “núcleo rural existente tradicional” 03 21 CHANS.  
 
Os parámetros superficiais, de ocupación e número de vivendas, trasladados da ficha, son os 

seguintes: 

superficie total da delimitación: 119.070, 310 m2; superficie estricta do núcleo: 60.543, 130 m2, 

área de expansión: 58.526, 628 m2; nº de vivendas no núcleo: 44; consolidación: 51, 12 %.  
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Núcleo de Chans na foto do vó do exército américano de 1956  
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Duas vistas do núcleo de Chans na actualidade 

 

 

 

 



 

 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO 

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

 

 

 
 

 
 

283
Consultora Galega s.l.                    Estudio Do Medio Rural E Modelo De Asentamento Poboacional  

 

3.3. NR-03 SAN CIBRAO ( BEMBRIVE ).-  

 

O núcleo de San Cibrao toma o seu nome da capela homónima do lugar, presentando un 

desenvolvemento liñal ao longo da Rúa de San Cibrao, á que se chega desde a subida á propia 

capela, polo camiño da Bouzafría.  

É o núcleo máis ao sur e o máis alonxado do centro da parroquia de Bembrive e chega ata  a conca 

do río Eifonso, de gran interese natural,  interrompida -en ponte- pola estrada VG-20 (2º cinto de 

circunvalación de Vigo). 

 

A edificación disponse a ámbolos dous lados do eixo principal, seguindo aproximadamente a 

curva de nivel da cota douscentos cincoenta (250) metros s.n.m. 

O entorno do núcleo, o constitúen montes da Comunidade de Bembrive: unha interesante fraga 

polo oeste, coa fonte do Xeixo, onde nace un rego subsidiario do Río Eifonso. 

O crecemento do núcleo foi moi lento: no voo de 1956, distínguense vintedous asentamentos 

agrupados, existindo polo de hoxe trinta e catro (34) vivendas. 

A poboación da entidade, no censo de 1.900, era de cento seis (106) habitantes e no ano 1991, de 

oitenta e tres (83), polo que se pode dicir que se trata dun núcleo en recesión. 

Non obstante, no desenvolvemento do PXOM de 1993, no que se delimitou como “núcleo rural 

tradicional” 03 24 SAN CIBRAO, superouse o indicador de número de licenzas solicitadas, cun 

total de nove (das que se concederon sete).  

O traballo de campo permite comprobar o carácter rural do núcleo e as dificultades tipolóxicas 

para a implantación das construccións en ladeira, o que propiciu  muros de contención e taludes 

excesivos.  

A edificación está bastante renovada, quedando unicamente algún muro de cachotería e 

construcións adxectivas tradicionais. 

A correción proposta na delimitación do núcleo recorta zonas ao leste e ao oeste, manténdoas 

como solos rústicos de protección forestal e agrario-paisaxística (SRPF e SRPAP). 
 
Os parámetros superficiais, de ocupación e número de vivendas, trasladados da ficha, son os 

seguintes: 
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superficie total da delimitación: 87.196, 148 m2; superficie estricta do núcleo: 64.962, 261 m2, 

área de expansión: 22.233, 887 m2; nº de vivendas no núcleo: 49; consolidación: 53, 24%.  

3 
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O núcleo de San Cibrao na fotografía aérea do vó do exercito americano de 1956  
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O núcleo de San Cibrao na actualidade  
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3.4. NR-04 MIRAFLORES ( BEMBRIVE ).-  

 

O núcleo de Miraflores, en Bembrive, sitúase na parte máis ao nordeste da parroquia, limitada polo 

norte pola estrada de Viñagrande. 

Como tal núcleo, xurde como un apéndice de Xestoso polo oeste, cun desenvolvemento liñal 

norte-sur apoiado na subida de Miraflores, bifurcándose na parte central do núcleo pola rúa 

Mandín. 

Un rego de auga atravesa o núcleo desde cotas de cento oitenta (180) metros s.n.m., en sentido 

transversal oeste-leste, nunha valgada a cota cento cincoenta (150), decendendo logo ata a zona de 

Mandín, a cota cento vinte e cinco (125). 

No voo americano de 1956, distínguense dezanove asentamentos, na actualidade hai corenta, do 

que se pode deducir un crecemento importante. 

Seguramente, debido á proximidade de vías de circulación estructurantes como a A-55, estrada de 

Madrid, e o nó coa de Rande-Puxeiros, localizadas nas proximidades. 

 

O núcleo desenvólvese en tres grupos de asentamentos ou subnúcleos: o superior, xunto á estrada 

de Viñagrande e subida de Miraflores; ao sur, nun agrupamento con tipoloxías tradicionais no 

camiño dos Freires; ao oeste, nunha pequena agrupación na que persisten tres construccións 

tradicionais ligadas á explotacións agrárias, na zona de Mandín.  

Este tercer subnúcleo -de Mandín- non figurou, como tal, delimitado na aprobación inicial,  nin no 

PXOU de 1993 por atoparse en parte clasificado como solo urbanizable non programado (do PAU 

Mandín, que non se desenvolveu), e , noutra parte, en solo non urbanizable de proteccion agrícola.  

 

A proposta final de delimitación deste núcleo (unha vez comprobada a consolidación do núcleo 

tradicional), ten en conta a dinámica de crecemento e a realidade física deste ámbito, colindante 

con situacións de solo urbano, configurándose así unhas áreas de expansión xenerosas que, 

cumprindo o límite dos douscentos (200) metros do artigo 13.3. da LOUGA, engloban aos tres 

subnúcleos. 

Os recortes, respeito á aprobación provisional, limítanse -neste caso-  a tres zonas perimetrais que 

se incorporaron ao núcleo, nalgúns casos por proposta de estimación de alegacións, e que deben 

voltar a considerarse solo rústico de protección agrario-paisaxístico (SRPAP) e unha zona de 
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protección de canles (SRPAC).  

 
Os parámetros superficiais, de ocupación e número de vivendas, trasladados da ficha, son os 

seguintes: 

superficie total da delimitación: 162.012, 242 m2; superficie estricta do núcleo: 63.324, 295 m2, 

área de expansión: 98.687, 947 m2; nº de vivendas no núcleo: 45; consolidación: 50, 16 %.  
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Núcleo de Miraflores no vó do exercito americano de 1956  
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Núcleo de Miraflores: Subnúcleo de Mandín, que se incorpora  

 

 
Núcleo de Miraflores: Zonas que pasan a rústico de protección agrario-paisaxístico  
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3.5. NR-05 XESTOSO ( BEMBRIVE ).-  

 

Xestoso é a entidade de poboación, da parroquia de Bembrive, situada máis ao nordeste, a escasos 

douscentos cincoenta metros do Termo Municipal de Mos do que o separa, caseque 

exclusivamente, a AP-9, autoestrada do Atlántico.  

Ao igual que os núcleos colindantes de Miraflores e Chans, Xestoso é un núcleo cunha forte 

dinámica de crecemento nos últimos tempos, ben influída pola proximidade ás infraestruturas de 

transporte (nó da autoestrada) ou dotacionais (Tanatorio, Hospital do Meixoeiro, instalacións de 

almacenaxe de combustible de CLH). 

O núcleo tradicional foi atravesado nos anos 60 pola denominada estrada das Plantas (PO-2005), 

que comunica a estrada de Madrid con Zamáns, Marcosende e a Universidade. 
 
Na fotografía aérea de 1956, localízanse ata vinte e oito (28) asentamentos en tres zonas, dúas na 

parte norte a ambos lados da estrada das Plantas e apoiadas nas rúas de Xestoso e Esparramán, e 

unha, na parte sur, xunto ao camiño de Regada. 

A evolución da poboación entre 1900 e 1990, segundo os censos oficiais, pasou de cento cincoenta 

e cinco (155) ata catrocentos cincoenta e nove (459) habitantes, o que amosa a vitalidade do 

núcleo.  
 
No PXOU de 1993, delimitáronse dous núcleos, Xestoso e Esparramán, que neste PXOM 

agrúpanse nun único ámbito unido polas súas áreas de expansión. 

 

Comprobada a consolidación do 54, 44% e o cumprimento do artigo 13 da LOUGA, as 

correccións que se propoñen, en relación coa aprobación provisional, son limitadas, reducindo uns 

corenta mil metros cadrados que pasan a ser clasificados como rústicos de protección forestal (na 

zona norte, principalmente no enlace do Rebullón) e como agrario-paisaxístico nas áreas 

periféricas ao leste e ao oeste, zonas estas que se incorporaran ao núcleo, en contestación de 

alegacións.  

As fotografías aéreas do estado actual permiten comprobar os valores de protección que xustifican 

que estas superficies manteñan a súa condición de solos rústicos protexidos.  
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Os parámetros superficiais, de ocupación e número de vivendas, trasladados da ficha, son os 

seguintes: 

superficie total da delimitación: 256.938, 642 m2; superficie estricta do núcleo: 111.496, 26 m2, 

área de expansión: 145.442, 382 m2; nº de vivendas no núcleo: 86; consolidación: 54, 44 %.  
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O núcleo de Xestoso na foto do exército americano de 1956  
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O núcleo Xestoso: zona de cultivos que pasa a SRPAP 

O núcleo Xestoso: Intersección camiño Pouso e camiño Regada, a SRPF 
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Núcleo Xestoso: Área de SRPF no cruce da Estrada do Rebullón  

 
Zona de RPAC e RPAP no camiño da Regada (límite sudoeste) 
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Xestoso: Núcleo tradicional no camiño de Esparramán Reportaxe do núcleo de Xestoso:  

Xestoso: Zonas ao Oeste que en parte pasan a RPF e RPAP  
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Tipoloxías tradicionais de muros de cachotería e hórreos 
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3.6. NR-06 CARRASCAL ( ZAMÁNS ).-  

Complementado un novo traballo de campo e caracterizados, daquela, os asentamentos con maior 

precisión ao abeiro da LOUGA, á vista do voo americano de 1956  e atendendo ás observacións da 

Consellería, non semella xustificado o seu mantemento como núcleo rural.  

Xa que logo,  todo o ámbito clasifícase como solo rústico de protección forestal (SRPF). 

 

3.7. NR-07 CIDÁNS  ( ZAMÁNS ).-  

 

O núcleo de Cidáns é o de máis recente formación dos catro “barrios” da parroquia de Zamáns 

(Iglesia, Vilaverde, Maarcosende e Zamáns), tendo en conta que non figuraba desagregado no 

nomenclátor de 1912.  

No censo de 1991  figura cunha población de cento dezasete (117) habitantes. 

 

Situado na parte central da parroquia apóiase, polo norte, na estrada de Zamáns doutro lado do 

núcleo de Igrexa, o principal de parroquia. 

O desenvolvemento sérvese a través de dita estrada, máila de Cidáns, que ascende suavemente 

desde cotas trescentos trinta (330) á trescentos setenta (370) metros s.n.m. 

Na fotografía aérea de 1.956, distínguense dous grupos de asentamentos: o primeiro, ao norte da 

estrada de Zamáns, con dezasete (17) asentamentos, e o segundo, do lado sur, con seis (6) 

asentamentos. 

Polo norte, leste e sur vese rodeado de zonas arboradas de interese. 
 
O parcelario do núcleo é maior que noutros núcleos rurais de Vigo, estando a media en torno aos  

mil metros cadrados, xa que á construcción principal se lle acompañan –habitualmente- outras 

auxiliares, na mesma parcela.  

Na zona de expansión, na zona oeste, localízanse duas dotacións veciñais: a edificación da 

Asociación Veciñal de Zamáns, cuxa construción e tipoloxía adáptase ás do contorno, e unha pista 

polideportiva ao servizo de toda a parroquia. 

A corrección na delimitación, motivada polo cumprimento das observacións da Orde de 

aprobación definitiva parcial do PXOM, devoltou a solos rústicos de protección forestal e de 
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infraestruturas (SRPF e SRPI) máis 50.000 m2,  que foran incorporados ao núcleo -algunhas con 

motivo da información pública- e que, revisadas presentan valores de protección o seren zonas de 

monte e corredor infraestructural de subministro eléctrico.  
 
A delimitación aproxímase, de novo, á delimitación do Plan Xeral de Ordenación Urbana de 
1.993. 
 
Os parámetros superficiais, de ocupación e número de vivendas, trasladados da ficha, son os 

seguintes: 

superficie total da delimitación: 162.056, 386 m2; superficie estricta do núcleo: 105.457, 903 m2, 

área de expansión: 56.558, 483 m2; nº de vivendas no núcleo: 58; consolidación: 64, 67%. 

 

 
O núcleo de Cidáns na foto aérea de 1.956  
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Parte norte do núcleo de Cidáns 

 
 

O edificio da asociación de veciños e a pista polideportiva, na área de expansión  

 



 

 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO 

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

 

 

 
 

 
 

301
Consultora Galega s.l.                    Estudio Do Medio Rural E Modelo De Asentamento Poboacional  

 

3.8. NR-08 IGREXA  ( ZAMÁNS ).-  

 

A Igrexa de San Mamede de Zamáns, co seu núcleo de población arredor, é o principal e central 

núcleo da parroquia de  Zamáns, a máis rural sen dúbida, e a menos poboada do Termo Municipal 

de Vigo.  

No traballo, “O Medio Rural, un modo de ocupación do espacio” , da arquitecta María A. 

Leboreiro, do ano 1994, dicíase: “Zamáns posúe un poboamento concentrado, é a parroquia que 

mellor conserva a súa imaxe tradicional, concentrando as súas dotacións no barrio de Igrexa que 

se mantén como núcleo rector da Parroquia”.  
 
Entre 1900 e 1991, o barrio de Igrexa mantivo sensiblemente a población nos censos oficiais, en 

torno aos douscentos habitantes. 

A implantación da Cidade Universitaria en Marcosende, e a influencia dos novos viarios, xunto co 

atractivo paisaxístico do encoro de Zamáns, propiciou unha certa tensión migratoria cara a este e 

os demais núcleos desta parroquia. 

 

Na fotografía militar americana de 1956, apréciase claramente a estructura concentrada en torno á 

Igrexa, na encrucillada de camiños, que serpentea por todo o núcleo, e o camiño de Vilaverde, cara 

ao sudoeste. 

Separado do núcleo, aínda que comunicado por camiños no noroeste, apréciase o Cemiterio 

parroquial. 
 
O número de asentamentos de 1956 era de trinta e dous (32), ademais da igrexa e o cemiterio. 

Hoxe, cóntanse dentro do núcleo delimitado con trinta e oito (38) vivendas, cunha consolidación 

do 53, 43 %, con parcelas medias de 600 m2.  

Ademais da igrexa  e o cemiterio, como elementos patrimoniais senlleiros, a praciña situada no 

cruce de camiños ten o seu interese como espazo urbano remarcado cun cruceiro e algunha 

construcción de tipoloxía agrícola salientable, de maior volume que o resto das construccións do 

entorno. 
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A redelimitación proposta, á respeito da remitida coa última aprobación provisional, limita as áreas 

de expansión cara ao leste e ao oeste, concentrándoa principalmente cara o norte, ata a zona do 

Cemiterio, axustándose máis á delimitación do núcleo rural que xa figurara no PXOU de 1993.  

En total, máis de cincoenta e cinco mil metros cadrados voltan á clasificación de solo rústico de 

protección agrario-paisaxística (SRPAP). 

 
Os parámetros superficiais, de ocupación e número de vivendas, trasladados da ficha, son os 

seguintes: 

superficie total da delimitación: 165.684, 242 m2; superficie estricta do núcleo: 67.370, 029 m2, 

área de expansión: 98.314, 213 m2; nº de vivendas no núcleo: 51; consolidación: 53, 43 %. 
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O núcleo de Igrexa na foto do vó do exército americano ca.1956  
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O núcleo de Igrexa na actualidade : Vista desde o Sur  

 
Núcleo de Igrexa na actualidade:Vista desde o este Reportaxe fotoráfica actual do núcleo de Igrexa 
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3.9. NR-09 MARCOSENDE ( ZAMÁNS ).-  

 

Marcosende é o núcleo máis poboado da parroquia de Zamáns.  

O censo practicamente duplicou os cento corenta e un (141) habitantes que figuraban no ano 1900 

ata chegar aos douscentos corenta e seis (246) de 1991.  

A súa situación en ladeira cara o sur, con suaves pendentes, o clima de altura e as perspectivas 

paisaxísticas cara o encoro de Zamáns, xunto coa proximidade da Universidade e de vías de 

circulación importantes, fixo deste núcleo un enclave que aínda mantén certas estruturas e 

tipoloxías construtivas tradicionais e resulta de gran atractivo para os novos asentamentos. 

Como tal núcleo, recoñécese xa nas primeiras representacións cartográficas e no voo americano de 

1956.  

Na fotografía aérea, distínguense ata corenta e tres asentamentos agrupados en tres zonas que 

seguen o trazado da estrada de Marcosende: a principal, en sentido norte-sur, decendendo desde 

cotas de trescentos oitenta (380) ata os trescentos vinte (320) s.n.m. baixando cara á estrada de 

Zamáns e, as outras dúas zonas, seguindo máis sensiblemente a curva de nivel tres centos setenta 

(370) paralelamente, na actualidade, ao vial da Universidade.  

No PXOU de 1993, delimitouse o núcleo 19 01 MARCOSENDE C, como “núcleo rural existente 

tradicional”. 

A dinámica edificatoria sofrida por este núcleo motivou a aprobación, no desenvolvemento das 

determinacións do anterior PXOU, dun plan especial de mellora de núcleo rural, figura semellante 

ao actual plan especial de mellora do medio rural (PEMMR), que racionalizou, e dotou de 

protección a este núcleo.  

Nembergantes, aínda se observan carencias infraestruturais que obrigan a manter a necesidade de 

redacción de planeamento especial nas zonas de expansión. 

A proposta corrixida de delimitación mantén caseque puntualmente a delimitación do anterior 

planeamento suprimindo dúas pequenas zonas, de algo máis de nove mil metros cadrados de 

superficie, que se engadiran cando a tramitación do PXOM, e que voltan á súa clasificación de 

solo rústico de protección agrario-paisaxística (SRPAP). 
 
Os parámetros superficiais, de ocupación e número de vivendas, trasladados da ficha, son os 

seguintes: 
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superficie total da delimitación: 233.362, 621 m2; superficie estricta do núcleo: 65.771, 362 m2, 

área de expansión: 167.861, 259 m2; nº de vivendas no núcleo: 60; consolidación: 64, 39 %. 

 
 
 

 
Núcleo de Marcosende na foto do exercito americano de 1956  
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Núcleo de Marcosende (Zamáns) na actualidade Zona norte do núcleo de Marcosende 
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Zona Leste do Núcleo de Marcosende / Tipoloxías constructivas do núcleo de Marcosende 
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3.10. NR-10 VILARIÑO  ( ZAMÁNS ).-  

 
O núcleo de Vilariño trátase, en realidade, dun lugar da parroquia de Zamáns que a división 

territorial do Concello considera como pertencente ao barrio de Marcosende e que, no transcurso 

do tempo, quedou completamente englobado no Campus Universitario de Vigo.  

O Plan Especial da Universidade, aprobado no período de vixencia do Plan xeral de 1993, non 

entrou na ordenación nin na definición de dito ámbito, que o propio plan delimitara como Núcleo 

Rural 19 07 VILARIÑO.  

Do seu carácter tradicional dá conta a testemuña da fotografía aérea de 1956, onde aparecen 

caseque os mesmos asentamentos que na actualidade. Nela aprécianse cinco (5) asentamentos e na 

actualidade existen oito (8).  

Se se ten en conta que as parcelas medias por asentamento neste núcleo son duns oito centos (800) 

metros cadrados e que a superficie neta do núcleo é de 14.378 m2 , a consolidación resultante é do 

55,71 %, cumpríndose o mínimo do artgo 13 da LOUGA.  

Verbo da área de expansión, pode aceptarse a observación feita na Orde da Consellería no senso de 

que, posiblemente este núcleo, debería de integrarse na ordenación do recinto universitário; mais o 

certo é que dentro deste núcleo, quizáis polo illamento urbanístico no que se mantén, persisten 

elementos etnográficos e patrimoniais de interese como hórreos, cruceiros e un pombal, xunto con 

construccións agrícolas e peches de cachotería en rueiros tradicionais, e, por outra banda, o Plan 

Especial da Universidade ten o seu ámbito definido excluíndo este núcleo sen ningunha 

expectativa sobre el. 

Xa que logo, a  área de expansión neste núcleo debe configurarse como unha área de transición 

entre a ordenación do campus e a ordenación do núcleo, que  pode chegar a conformarse, no 

futuro, como unha “reserva” de valores patrimoniais, cuturais e etnográficos á maneira de vila-

museo ou modelo do “hábitat” rural galego. 

A proposta de delimitación corrixida mantén os límites da aprobación provisional, podendo 

artellarse na ficha de ordenación, de cara ao futuro Plan Especial de Mellora do Medio Rural de 

este núcleo, as medidas de harmonización coa ordenación universitaria, e a posibilidade de 

localización de usos de carácter cultural, museográfico ou etnográfico ligados á actividade 

educativa.  
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Os parámetros superficiais, de ocupación e número de vivendas, trasladados da ficha, son os 

seguintes: 

superficie total da delimitación: 57.636, 65 m2; superficie estricta do núcleo: 14.378, 52 m2, área 

de expansión: 43.258, 10 m2; nº de vivendas no núcleo: 14; consolidación: 91, 63 %. 

 

 
O núcleo de Vilariño (Foto aérea de 1956)  
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Vista aéreas do núcleo de Vilariño na actualidade 
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Elementos etnográficos salientables no Núcleo de Vilariño 
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3.11. NR-11 VILAVERDE  ( ZAMÁNS ).-  

 

Vilaverde é un núcleo tradicional de Zamáns segundo consta nos nomenclátores oficiais do censo 

de poboación, alomenos desde 1900.  

A poboación mantense relativamente constante, ao redor dos douscentos habitantes. 

A situación do núcleo, moi próximo polo leste ao de Igrexa, remite á unha imaxe dupla, de 

centralidade e, asemade, de dependencia, en certo modo funcional, daquel núcleo principal.  

Delimitado como “núcleo rural tradicional” 19 06 VILAVERDE C no PXOU de 1993, 

superáronse xa os indicadores de número máximo de licenzas, o que dá idea da presión edificatoria 

que está a sofrir esta parroquia e que motivou o inicio da redacción dun plan especial de mellora 

de núcleo (PEMN), que non chegou –finalmente- a acadar a aprobación definitiva. 

Xa no ano 1.993, a Memoria do anterior PXOU falaba da necesidade de ampliación destes núcleos 

para permitir a permanencia dos veciños que, do contrario, ao non poder edificar nas súas 

propiedades, vense obrigados a intentalo noutro lugar.  
 
Na fotografía do 1.956, figuran dezaoito asentamentos agrupados en dúas zonas, ao norte e ao sur, 

en certo modo, penduradas de dous ramais nós que se bifurca a estrada que vén da Igrexa.  

 

O núcleo presenta unha consolidación importante, con corenta e dúas (42) das setenta (70) 

vivendas posibles en parcelas de 600 m2, o que representa un 65, 90 %, e, se se ten en conta que 

na área de expansión xa existen outras 10 vivendas máis, as posibilidades de crecemento máila 

oferta de fixación de poboación residente non resultan excesivas. 

Xa que logo, a proposta de corrección deste núcleo unicamente recorta unha superfice duns 

oitocentos metros cadrados polo leste da zona de protección de augas e cauces do regato que 

transcorre tanxente ao núcleo, xerando unha interesante superficie de hortas integrada no propio 

núcleo.  

Vilaverde inclúe, no núcleo, instalacións comunitarias como lavadoiro, torreiro de festas e o 

depósito de augas da comunidade. 
 
Os parámetros superficiais, de ocupación e número de vivendas, trasladados da ficha, son os 

seguintes: 
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superficie total da delimitación: 106.374, 106 m2; superficie estricta do núcleo (en duas zonas): 

59.980 m2, área de expansión: 54.394, 107 m2; nº de vivendas no núcleo: 42; consolidación: 65, 

90 %. 

 
 
 

 
Construcións tradicionais, lavadoiro  e depósito de augas no núcleo de Vilaverde (Zamáns). 
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Núcleo de Vilaverde (Zamáns). Fotografía do exército americano 1956 
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