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1 INTRODUCIÓN
1.1 LOCALIZACIÓN
O concello de Vilaboa sitúase na zona media occidental da provincia de Pontevedra, ao sudoeste de Galicia; conta
cun longo e recortado litoral bañado polo Atlántico, que abrangue a metade occidental da enseada de San Simón
que configura o fondo da Ría de Vigo, integrada nas Rías Baixas.
Vilaboa ocupa, con Marín, a posición máis oriental dentro da comarca natural do Morrazo, na que se asenta.
Non imos prexulgar aquí o ámbito exacto que debe abranguer a comarca na que se ten que inscribir Vilaboa, a
efectos do seu encadre territorial, pois iso requiriría dun estudo moito máis extenso e específico, pero dende un punto
de vista integral quizais habería que inclinarse por elixir un criterio cultural, xeográfico e administrativo coincidente coa
actual delimitación dos Partidos Xudiciais que teñen como centro Cangas e Marín, abranguendo toda a península do
Morrazo. Así pois, encadraríase aquí a Vilaboa dentro do conxunto territorial composto polos termos municipais de
Bueu, Cangas, Marín, Moaña e Vilaboa. A súa relación litoral articúlase fundamentalmente a través das estradas N-554
e N-550 que van percorrendo toda a franxa costeira, marcando un punto singular no seu encontro no fondo da ría, a
partires de cando a N-550 segue cara o norte como vía de relación coa capitalidade provincial e punto básico de
comunicacións co resto de Galicia.
Ese basto territorio pechado no val que conforma a enseada de San Simón ten unha orientación básica a nacente,
coa serra de Domaio ás costas, que lle impide deleitar das postas de sol marítimas a pesares de situarse nunha das
portas do Atlántico.
Linda co concello de Pontevedra ao norde e ao leste, co de Marín tamén ao norte-noroeste, con Moaña ao oeste
e coa Ria de Vigo e co río Verdugo ao sur. Vincúlanse tamén ao seu territorio algúns illotes no interior da enseada de
San Simón, como unha das illas Alvedosas, e algúns outros próximos á costa de menor entidade.
A extensión da bisbarra así concibida sería de 17.277 Ha., que vén supor un 3,85 % do total provincial. A poboación,
con todo, é máis densa. A comarca tiña unha poboación de dereito en 1996 que acadaba as 83.887 persoas que
representan o 9,16 % do total provincial. A razón do peso demográfico hai que buscala como dicimos, na elevada
densidade poboacional desta comarca: 485,54 habitantes/Km2, aínda que é preciso aclarar que ese dato varía
notoriamente duns concellos a outros. Nos concellos máis urbanos a densidade é maior: Marín 673,9 hb/Km2; Cangas
609,7; Moaña 503,9; Bueu 409,06, contrastando cos 152,8 hab/Km2 de Vilaboa, que é o único concello onde non se dá
o fenómeno urbano.
Por último, no proceso de comarcalización encetado pola Xunta e máis concretamente no Mapa Comarcal de
Galicia aprobado por Decreto 65/1997, de 20 de febreiro (DOG de 3/4/1997), Vilaboa intégrase na comarca
denominada “Pontevedra”, xuntamente cos concellos de Barro, Campo Lameiro, Cotobade, A Lama, Poio, Ponte
Caldelas e Pontevedra.
Para a configuración dunha comarca así, utilizouse un criterio xeográfico ambiguo desbotando as relacións de todo
tipo establecidas entre Vilaboa e os concellos litorais lindeiros situados da outra banda da serra de Domaio, na
península do Morrazo.
Independentemente do xuízo que nos mereza a división feita, coidamos que é preciso ter en conta a delimitación
legal comarcal. Mais tamén entendemos que sería un erro non considerar esoutro ámeto máis próximo e axeitado que
é o conxunto da península do Morrazo.
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1.1.1 COMUNICACIÓNS BÁSICAS.
O municipio está atravesado de norte a sur pola estrada nacional N-550, a vía férrea A Coruña-Vigo, a autopista do
Atlántico e a estrada nacional N-554 que vai bastante paralela cara ao sur pola beira da Ría. Tamén ten
comunicación entre os distintos lugares do municipio mediante estradas locais e pistas forestais.
Conta o municipio con dous portos: o de San Adrián de Cobres e o de Santa Cristina de Cobres e un espigón no lugar
dos Caralletes.

2 O CLIMA
2.1 INTRODUCIÓN
O termo municipal de Vilaboa está encadrado no dominio climático Oceánico húmido con tendencia árida, propio
das Rías Baixas. Este dominio climático caracterízase polas elevadas precipitacións concentradas no inverno, a débil
oscilación térmica, a suavidade das temperaturas e o déficit hídrico estival.
O mar exerce unha acción suavizadora do clima, reducindo a diferenza entre temperaturas estivais e invernais. Os
ventos do norte arrastran no verán as augas superficiais quentes, permitindo o afloramento das augas frías ricas en
nutrientes. Debido á súa baixa temperatura, estas augas non forman nubes e son as responsábeis da seca estival das
Rías Baixas.
Para o presente estudo empréganse os datos procedentes do observatorio metereolóxico de

Lourizán de

coordenadas xeográficas lonxitude 08.39.35 W e latitude 42.24.50 N situado a 60 metros de altitude.
2.2 RÉXIME TERMOMÉTRICO
Os carácteres principais do ambiente atmosférico están ligados estreitamente á influencia do océano. O mar limita as
oscilacións térmicas estacionais e diúrnas e subministra humidade abundante ás masas de aire.
A temperatura media anual rexistra valores superiores a 14º C. Esta banda térmica queda comprendida entre as
isotermas de 14º C e 15º C.
O inverno:
Os meses máis fríos rexistran unhas temperaturas medias mensuais entre 9 e 10 ºC; a media e 9.4º C, isto confirma a
suavidade térmica do litoral.
O verán:
A temperatura media do mes máis cálido supera os 19 º C e algúns anos os 20º C, que se acadan no mes de agosto.
As variacións interanuais:
As variacións térmicas interanuais da temperatura son moi débiles debido ao constante efecto amortecedor do
océano ao longo do ano.
As temperaturas extremas:
Os valores medios e absolutos das temperaturas extremas, importantes para determinar os límites críticos do
desenvolvemento da vexetación e para apreciar o grao de influencia oceánica, confirman que están por riba dos 3 º
C de temperatura media das mínimas- inverno suave. Durante os meses máis fríos a temperatura mantense suave en
toda a costa o que resulta importante porque unhas condicións tan benignas non provocan o repouso invernal da
vexetación.
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2.3 PRECIPITACIÓN
O Atlántico suaviza as oscilacións térmicas diúrnas e estacionais, pero ao mesmo tempo alimenta en vapor de auga
as masas de aire que asociadas aos sistemas perturbados, determinan un ceo moi nubrado e choiva abundante.
Así pois, as precipitacións medias anuais atópanse por riba dos 1600 l/m2. As precipitacións preséntanse todo o ano. Os
meses máis chuviosos son novembro, decembro e xaneiro e os máis secos xullo e agosto. No ritmo estacional da
precipitación é o verán a estación máis seca, e os máximos de precipitación corresponden ao inverno, ao que segue
o outono e a primavera.
2.4 RADIACIÓN SOLAR
A península do Morrazo é unha zona cunha radiación solar que acada unha media anual de 320 cal/cm2/día. A
radiación concéntrase sobre todo nos meses de verán.
2.5 CARACTERÍSTICAS OMBROTÉRMICAS
Son aquelas que relacionan a temperatura e a precipitación. Para expresar estas relacións empregaremos o
diagrama de Gaussen e o climodiagrama. O primeiro estuda as 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.
En base ao diagrama de Gaussen, apréciase como existe período de seca estival que se prolonga nos meses de xuño,
xullo e agosto.
O climodiagrama é unha forma gráfica na que se representan, nun sistema de coordenadas cartesianas, as
precipitacións e as evapotranspiracións potenciais medias dos meses do ano.
2.6 CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE PAPADAKIS
Este sistema de clasificación caracteriza o clima dende o punto de vista agroecolóxico.
Segundo esta clasificación, o municipio correspóndese cun tipo de inverno "Citrus" e un tipo de verán "arroz". O tipo
climático a que pertence o municipio segundo esta clasificación é de Mediterráneo marítimo. Tipo climático onde sen
rego poden cultivarse cereais, fabas, vides, figueiras, e con rego son climas excelentes para froiteiros caducifolios e
cultivos hortícolas .

3 XEOMORFOLOXÍA
3.1 UNIDADES DE RELEVO
A configuración topográfica de Vilaboa ascende dende o nivel do mar ata alcanzar as máximas alturas na serra de
Domaio.
En xeral pódese dicir que se trata dun territorio bastante accidentado, con ladeiras de fortes pendentes e unha
topografía chaira en partes dos vales da franxa litoral. Así pois, no territorio diferéncianse os montes da serra de
Domaio e as fértiles terras ribeiregas percorridas polos cursos de auga que forman vales de pronunciada pendente no
nacemento e moito máis abertos nas partes baixas.
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As principais alturas con máis de 500 metros corresponden á serra de Domaio, onde está a máxima altura do
municipio no cume de Coto Redondo 536 metros ó oeste do municipio e ao leste os cumes de Pedra Miranda e Chan
da Laxe entre 190 e 330 metros.
No mapa de pendentes naturais do terreo a maior parte do municipio ten pendentes do 15 ao 30%, onde atopamos
os principais vales, aumentando ata o 30 ou 45 %o nas ladeiras da serra de Domaio, así como tamén aparecen zonas
chairas con pendente menor do 3% e tamén pendentes do 3 ao 7 e do 7 ao 15%, na zona da Depresión Meridiana.

Xeomorfoloxía
O territorio de Vilaboa sitúase na península do Morrazo, no macizo granítico do Morrazo na marxe dereita da Ría de
Vigo, dende o estreitamento de Rande ata o fondo da Ría. Cara ao norte e leste penetra o municipio pola Depresión
Meridiana.
O esquema xeomorfolóxico, que son as diferentes formas que compoñen a paisaxe, son o resultado de moi diversos
procesos, que en moitas ocasións se solapan no tempo.
A formación da Ría de Vigo, a máis longa de Galicia ( 33 Km de lonxitude), produciuse ao final da Era terciaria, polo
afundimento dun gran bloque litoral aproveitando as fracturas abertas na Oroxénese Alpina. Seguidamente o mar
invadiu esta depresión e o nivel das augas chegou á súa cota actual, fai aproximadamente 12.000 anos.
A enseada de San Simón onde Vilaboa ten o seu litoral é un entrante logo do estreito de Rande ao final da Ría de
Vigo .
Dende o punto de vista biolóxico a Ría de Vigo presenta un valor excepcional. Fronte a ela afloran augas oceánicas
profundas, moi ricas en nutrientes, responsábeis do crecemento dos importantes bancos marisqueiros da enseada de
San Simón.
A península do Morrazo é un bloque granítico, levantado tamén a finais do Terciario, que culmina a 622 m de altura no
Faro Domaio situado en Moaña ao sur de Coto Redondo, sendo Coto Redondo (536 m) o segundo cume máis alto da
península do Morrazo, e a máxima altura de Vilaboa.
O pico Coto Redondo atópase ao sur da lagoa artificial, rodeado de eucaliptos e piñeiros bravos. É un magnífico
miradoiro sobre as rías de Vigo, Pontevedra e en días claros, Arousa, coñecéndose tamén como miradoiro das Tres
Rías.
A Depresión Meridiana tamén coñecida como fosa Blastomilonítica é unha fosa chan e estreita, de orixe tectónica,
que se estende ao longo de 130 km entre Carballo (A Coruña) e Tui (Pontevedra), e que serve de canle natural para
os eixos de comunicacións da Galicia occidental.
Toda a fronte litoral do municipio está caracterizada por unha morfoloxía de entrantes e saíntes, con pequenas
enseadas e cabos.

Riscos xeomorfoloxicos de Vilaboa:
Praias:
Os areais onde se produce unha acumulación importante, tanto de orixe inorgánica (minerais procedentes da
alteración das rochas) como orgánica (conchas). As principais praias son: a praia de Deilan e a praia de Pousada.
Xunto con tramos de costa con pequenas acumulacións de area que quedan ao descuberto coa baixamar.

Marismas:
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No fondo da ría temos as marismas de Vilaboa, entre os lugares de Paredes e Toural, parte delas nas antigas salinas.
As marismas son enclaves privilexiados onde conviven terra, auga doce e auga salgada. As condicións variables de
humidade, salinidade e profundidade favorecen a aparición de diversos tipos de plantas superiores, algas e
fitoplacton.
As marismas son un medio moi rico onde só se consume o 50% da materia orgánica producida. A metade restante ten
varios usos: serve para alimentar a moitas aves, alimentar as crías dos peixes que desovan nas marisma, e as grandes
mareas levan parte das excedencias contribuíndo á nutrición de peixes e invertebrados mariños.

Cantís :
Os cantís son as escarpas de erosión que permanecen sempre emerxidos. Temos os principais tramos rochosos entre
Punta Pereiró e Punta Cabalo, Punta Corniche formando un promontorio ata a enseada de Larache, cara ao norte a
costa segue sendo acantilada dende Punta de Xundico ata as marismas, e dende as marismas temos outro
promontorio con dúas puntas Punta de Castelo e Punta Ullo, que forman tamén a enseada de Vilaboa.

Enseadas e puntas:
Enseadas e puntas percorren todo o litoral do fondo da ría de Vigo.

A serras e os vales:
A serra de Domaio é unha serra granítica onde o carácter montañoso é dominante, podéndose diferenciar serras e
vales. Os vales son todos eles moi fértiles, destacando o val norte sur (val que vai pola depresión meridiana) polo cal
percorre o río Tomeza, onde os depósitos cuaternarios fan un val moi fértil.

4 CARACTERÍSTICAS XEOLÓXICAS
4.1 INTRODUCIÓN
Temos no municipio rochas metamórficas pertencentes ao Complexo Cabo De Home-A Lanzada que presentan
formacións rochosas variables constituídas por xistos, que presentan xeralmente unha alteración superficial arxilosa de
escaso espesor e descontinuidade, dada a marcada esquistosidade dos afloramentos na dirección N-S, buzando o O,
e rochas ígneas: granitos de dúas micas de tendencia leucocrática que nunca presentan hornblenda o piroxeno.
4.2 LITOLOXÍA
A composición xeolóxica predominante é o granito de dúas micas.
Tamén aparecen depósitos sedimentarios con depósitos cuaternarios aluviocoluviais, de marisma e de praia. Son
depósitos formados por partículas pequenas, produto do gran desgaste sufrido durante o longo camiño que foron
obrigadas a percorrer. Na súa composición atópanse as arxilas de orixe química, así como areas e limos de
procedencia puramente física.
Como é sabido, o material de partida é de gran importancia na formación dos solos, xunto a todas as modificacións
posteriores que sofren, debidas a factores externos, consistentes na meteorización física, química e biolóxica, xunto á
climatoloxía que sempre entra nas transformacións que se realizan.
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5 EDAFOLOXÍA
5.1 INTRODUCCIÓN
De modo xeral, o clima moi húmido deste sector orixina solos cun elevado contido en materia orgánica. A topografía,
que repercute no grao de evolución do perfil e da profundidade da mesma, está dominada polas pendentes, onde
podemos ver solos que parten dun desenvolvemento moi pequeno na parte elevada das pendentes ata solos
profundos do tipo cambisol nos fondos dos vales.
Efectúase a continuación unha análise dos diferentes tipos de solos existentes na zona coa influencia da rocha nai e a
análise dedutiva das consecuencias de cada tipo de solo.
5.2 CLASIFICACIÓN DOS SOLOS
Os principais solos do municipio son:
Solos sobre sedimentos cuaternarios que poden ser o fluvisol mbricos e cambisol fluvisoles humigléicos, nas ribeiras do
río Tomeza e fluviosol tiónico e sálico nas marismas.
Solos sobre materiais graníticos: son moi abundantes os leptosol alumínico de escaso espesor, asociados a pendentes
30-45 % nalgúns casos con afloramentos rochosos. Solos de máis espesor son os cambisol, que se atopan nos fondos
dos vales.
Solos sobre xistos: nas zonas escarpadas son leptosol alumínicos e, se a erosión non é moi forte debido sobre todo ás
menores pendentes, aparece un cambisol pouco profundo.
En xera,l temos solos incipientes e pouco evolucionados nas montañas e solos máis profundos nos vales, así como solos
sobre sedimentos cuaternarios, nas beiras dos ríos máis importantes e na zona das marismas.
5.3 CAPACIDADE PRODUTIVA DOS SOLOS.
Para a realización deste capítulo empregamos a información cartográfica e estatística contida no estudo "Capacidad
productiva de los suelos de Galicia" realizado por Diaz-Fierros Viqueira e Gil Sotres (1984). Neste estudo aplícase a
metodoloxía da F.A.O. de avaliación de terras, obtendo un mapa de Galicia a escala de síntese 1: 200.000,
empregando datos xa existentes (información xeolóxica, topográfica, termopluvimétrica, fotografía aérea, traballo de
campo, etc.). Trátase dun estudo dos solos en función dos factores que o limitan, permitindo obter unha información
aproximada das posibles alternativas de uso das terras. E facer interesantes comparativas cos usos reais das terras.
Na metodoloxía selecciónanse unha serie de propiedades e cualidades da terra, agrupadas en clases para a súa
posterior representación cartográfica, elaborándose unha lenda composta de catro claves; os dous primeiros símbolos
son letras maiúsculas e os dous seguintes son números árabes. A estes pódese engadir un quinto símbolo que designa
unha posible toxicidade do solo.
O primeiro símbolo (letra maiúscula do A ó G), define as posibilidades de mecanización, enraizamento e risco de
erosión. O segundo (letra maiúscula L, M, P, T ou N) indica o período de temperaturas útiles para o crecemento das
plantas. Ámbolos dous símbolos son calidades moi dificilmente mellorables. O terceiro símbolo (número do 1 ó 9)
define o exceso ou déficit de auga no solo, considerándose unha calidade que permite un certo grado de mellora.
Por último, o cuarto símbolo (número do 1 ó 5) indica a dispoñibilidade potencial de nutrientes, considerándose que
admite grandes posibilidades de mellora.
A continuación analizamos as calidades da terra do municipio de Vilaboa, seguindo esta metodoloxía.
Polo que se refire ás clases de terra segundo as súas calidades "moi dificilmente modificables", o municipio conta cun
19 % de terras da mellor calidade, fronte a unha porcentaxe 81 % (terras das clases D, E, F e G), que presentan
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distintos problemas para a mecanización, como son fortes riscos de erosión, afloramentos rochosos, excesivas
pendentes, problemas de enraizamento, etc.
Polo que respecta ás clases de solo segundo o período de risco de xeadas, temos en Vilaboa un predominio das terras
da clase L (zonas nas que o risco de xeadas é menor a 3 meses), que reúne o 79.4 % das terras do municipio. O
restante 20.6% pertence á clase M.

En canto ás clases de solo, segundo o réxime hídrico, o grupo principal

corresponde aos das clases 6 a 8, correspondendo o 94 % dos solos; sendo todos eles solos ben drenados, e o 6 % dos
solos restantes son solos somerxidos ou con submersión case permanente (solos tipo marsh).
Por último, e polo que se refire ás clases de solo segundo a dispoñibilidade de potencial de nutrientes, o 94% dos solos
son da clase 4 (con dispoñibilidade potencial de nutrientes mala, cunha saturación do 15 % ao 7 % e un pH de 4,5 a
5,0). O 6% restante son solos hidromorfos, con toxicidade pola salinidade, estando nas zonas influídas polas mareas.
Unha vez analizadas as distintas calidades das terras, débese ter en conta que é a conxugación delas nun mesmo
solo, o que dá lugar a diferentes calidades e distintas capacidades produtivas.
Podemos distinguir tres clases de terras:
Terras aptas para cultivos, prados ou pasteiros .
1

As terras aptas para cultivos, prados ou pasteiros representan 1431.9 hectáreas, o que supón o 38.1 % da superficie do
municipio. É unha cifra bastante alta, e compróbase como son bastantes as terras cultivadas na actualidade neste
municipio.

Terras de aptitude forestal

2

As terras de aptitude forestal representan 1829.8 hectáreas, o que supón o 48.7 % das terras.

Terras de monte non arboradas, só utilizable para monte baixo, mato e improdutivo) chamado monte inculto.
3

As terras de monte non arborabas representan

267.9 hectáreas, supoñendo o 7.1% das terras.

A estas terras

podémoslle engadir 224.8 hectáreas de terras con toxicidade por salinidade. É a zona de marisma.

6 CARACTERÍSTICAS HIDROLÓXICAS
A rede hidrográfica de Vilaboa debido ao carácter sumamente impermeable das rochas, mais as elevadas
precipitacións, dan lugar a unha forte enxurrada que dá lugar a ríos e regatos caudalosos no inverno.
Os principais ríos e regatos de Vilaboa de oeste a este son:

1

Sumatoria dos grupos (A,B,C,*C,*D)

2

Sumatoria das seguintes clases de terras da op.cit de Fierros e Sotres:

- da clase D as 4,5,7,8,9
- as mesmas da clase *D
- Toda a clase F (agásFT)
- ibidem da clase *F
- todas as clases E e *E
- da clase G só a GM
3

Sumatorio:

- todas as terras FT
- todas as G agás as GM
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Un pequeno río que nace en Pousada a 150 m e desemboca en San Adrián de Cobres. Paralelo ao anterior percorre
o río Maior, o más importante do municipio, cun percorrido máis longo e un caudal máis importante. Ten a súa orixe no
monte Castiñeiras na serra de Domaio, como resultado da unión de varios regatos, ten tributarios por ámbalas dúas
marxes, formando un río de tipoloxía detrítico que forma un amplo e fértil val, desembocando na praia do mesmo
nome.
Paralelo ao anterior temos o regato de Entrecostiñas, que nace a 125 m de altitude e baixa moi pouco encaixado na
aba oeste do val.
O río Tuimil que nace ao oeste da serra do Morrazo na xuntanza de dous regatos cara o fondo da ría, formando as
marismas de Vilaboa. Ás marismas chega tamén un regato que vai paralelo á costa de oeste a leste e desemboca na
marisma. Estes ríos forman un fértil val de regadío.
No municipio tamén nace, e percórreo, o río Tomeza, polas parroquias de Bértola e Figueirido, saíndo do municipio e
desembocando na ría de Pontevedra. O río Tomeza nace en Coto Loureiro ao leste do municipio. Este río percorre
pola Depresión Meridiana, formando un val moi fértil.
Todos os ríos do municipio forman vales de regadío.

7 A VEXETACIÓN
7.1 INTRODUCIÓN
En termos xerais, a vexetación natural do municipio atópase bastante alterada como consecuencia das actividades
humanas, con escasos enclaves naturais, sendo as formacións vexetais de maior interese as adaptadas á influencia
da auga, tanto doce como mariña: ripisilvas, vexetación de marismas, praderías mergulladas.
7.2 A VEXETACIÓN POTENCIAL
O concello de Vilaboa sitúase no ámeto bioxeográfico da Rexión Eurosiberiana, na provincia Cántabro- Atlántica.
Sector Galaico–Portugués, Subsector: Miñense. Estando o municipio no piso climático termocolino (temperatura
media>14ºC) e ombroclima hiperhúmedo ( precipitación > 1400 l/m2).
O bosque climático do municipio, seguindo o esquema sistémico da fitosocioloxía, pertence á asociación forestal:
Rusco aculeati- Quercetum roboris subasoc. Quercetosum suberis, que é unha carballeira de carácter termófilo e
influencias mediterráneas. É dicir, un bosque mixto caducifolio, con dominio de carballos, entre os que deberían estar
presentes as sobreiras (Quercus suber), érbedos (Arbutus unedo) e loureiros (Laurus nobilis).
O bosque caducifolio debería ser o bosque predominante no territorio, agás nas zonas de marismas, praias,
acantilados, ríos e cumes con solos esqueléticos, onde o bosque por múltiples factores non se podería instalar.
Na actualidade, case non quedan testemuñas deste bosque natural, ao estar maiormente substituído por cultivos
forestais de eucaliptais e piñeirais e polos terreos de cultivo, aínda que en moitas parcelas de repoboacións forestais,
sobre todo cando se abandonan as actividades de limpeza, ou nos claros e bordos das repoboacións, crecen
rebrotes das especies típicas do bosque caducifolio, como son Quercus robur, Laurus nobilis, Pyrus cordata, Salix sp. E
nos sotobosque das repoboacións onde se poden atopar especies arbustivas, como Cytisus striatus, Hedera helix,
Lonicera periclynemum, Rubus sp., Ruscus acualeatus, e herbáceas como Briza maxima, Briza minima, Digitalis
purpurea, Lithodora postrata, Silene sp.Rubia peregrina, entre outras. Plantas moitas delas características das
carballeiras.
Xunto ás carballeiras os outros bosques naturais que poden asentarse no territorio son as comunidades riparías
(bosques seriais ribeiregos) Os deste territorio pertencen á asociación forestal: Senecio bayonensis- Alnetum glutinosae,
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que é un ameneiral ripario claramente termófilo e de influencia mediterránea. Ameneiral do que aínda quedan
bosquetes nalgúns tramos dos ríos e regatos do municipio.
A continuación transcribimos un parágrafo de IZCO SEVILLANO (Departamento Bioloxía Vexetal. Universidade de
Santiago de Compostela), onde comprobamos que a perda destes bosques é lamentablemente o común en todas
as Rías Baixas.
A presión e explotación dos bosques colinos e termocolinos foi moi intensa; os bos solos que proporcionaba foron
utilizados para prados. Como fonte enerxética non existiu outra para o humano ata épocas moi recentes. E
desapareceron case por completo. Existen parcelas de zonas arboradas á beira dos ríos ou nalgunha planicie, pero
practicamente non queda nada coa extensión e as características adecuadas para falar de bosque colino e
termocolino.
7.3 AS COMUNIDADES VEXETAIS
As carballeiras
En Vilaboa, como xa explicamos no apartado anterior, non queda ningunha carballeira que poida recibir tal nome,
agás quizais a que se sitúa en Sobreira, preto do nacemento do río Maior. O que si podemos encontrar son algunhas
parcelas con carballos, por exemplo na parroquia de Figueirido, nas proximidades da igrexa, ou algúns pés soltos
tanto de carballo como castiñeiros e incluso algunha sobreira nos bordos, claros e no interior das repoboacións de
eucaliptos e piñeiros bravos, tamén mesturados coa vexetación de ribeira e formando sebes entre cultivos.
Tamén aparecen pés soltos de carballos e castiñeiros, sobre todo nas áreas recreativas do municipio.
Subliñamos a área recreativa da lagoa de Castiñeiras (a lagoa é unha represa artificial de varios regos ), onde
atopamos unha maior diversidade forestal: carballos (Quercus robur), sobreiras (Quercus suber), salgueiros (Salix
atrocinerea), amieiros (Alnus glutinosa) e bidueiros (Betula celtiberica) que sobreviven entre plantacións de eucaliptos,
e piñeiros xunto a exemplares repoboados de carballos americanos (Quercus rubra), cipreses (Cupressus sp.), e outras
moitas árbores que foron plantadas na década dos 50, cando se fixo a lagoa. Neste parque pódense observar moitas
especies arbóreas, e dispón dunha senda didáctica por onde se poden contemplar.

Os bosques de ribeira ou ripisilvas
Os bosques ribeiregos ou ripisilvas están presentes nas marxes de varios cursos fluviais do municipio. A vexetación de
ribeira é un ameneiral. Estes bosques están formados por especies caducifolias. A máis común é o amieiro (Alnus
glutinosa), que enriquece o solo con nitróxeno, secundado por salgueiros (Salix atrocinerea) e, en menor medida
freixos (Fraxinus angustifolia), saúcos (Sambucus nigra), carballos (Quercus robur), abeleiras (Corylus avellana) e
sanguiños (Frangula alnus). Estas árbores poden acompañarse dun mato escambrón (Crataegus monogyna), silvas,
plantas rubideiras como a hedra, dentabrún (Osmunda regalis) e outros fentos.
No regato de Cidral, e bordeando a marisma, aparece un bosquete de ribeira, quizá o de maior esplendor do
municipio, aínda que como é xeral neste municipio, tamén aparecen pés de eucalipto invadindo o ameneiral. Neste
bosquete atopamos ameneiros (Alnus glutinosa) de bo porte xunto a salgueiros (Salix atrocinerea), vimbieiras (Salix
vimialis), algunhas abeleiras (Corylus avellana) e sanguiños (Frangula alnus). E no solo húmido medran silvas (Rubus sp.),
plantas rubideiras como as hedras (Hedera helix), e unha boa diversidade de herbáceas como son o Carex sp, Iris sp.
Poligonium sp, Fallopia convulvulus... E varias especies de fentos, entre os que destacan pola súa abundancia:
Dentabrún(Osmunda regalis), fento femia (Athuyrium filixfemina), Polistichum seriferum ou Dryopteris filix-mas.
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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Os ameneirais constitúen o tipo de bosque que presenta maior diversidade de especies vexetais no territorio e tamén
son moitos os animais que neles habitan ou teñen refuxio. Polo que podemos dicir que é a vexetación de ribeira
presenta unha alta biodiversidade, tanto de seres vivos como das súas relacións.
Polo que unha das prioridades no ámbito da conservación do territorio que nos ocupa é, non só a conservación senón
tamén a restauración das ripisilvas.

As Repoboacións
As principais formacións forestais corresponden a eucaliptais e piñeirais, tanto en masas puras como mixtas, sendo as
primeiras as maioritarias.
As plantacións de eucaliptais presentan unha expansión vertixinosa, apoiada xeralmente polos moi frecuentes
incendios forestais, que asolan implacablemente na época de baixa pluviosidade e ventos secos, dende xullo a
outubro, toda a península do Morrazo, ao ser estas especies pirófitas, é dicir, o lume axuda a xerminalas.
Podemos dicir e afirmar que as ladeiras da península do Morrazo están invadidas polas repoboacións de eucalipto
(Eucaliptus globulus), ocupando grandes extensións, tanto nas fortes pendentes da montaña como xunto á costa.
Estas repoboacións son por tanto un impacto negativo para o solo, a vexetación e a paisaxe.
Aínda que maioritariamente a especie de repoboación é o eucalipto (Eucaliptus globulus), tamén aparecen
repoboacións de piñeiros bravos (Pinus pinaster), piñeiros americanos (Pinus radiata) e acacias mouras (Acacia
melanoxilon).
Sendo as plantacións de piñeirais maioritariamente de piñeiro bravo (Pinus pinaster), e en moita menor extensión
piñeiro americano (Pinus radiata), as masas son de moi diversas densidades e a gran maioría dos piñeirais son masas
mixtas con eucaliptos.

As matogueiras
O termo matogueira engloba 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., favorecen a súa extensión. As matogueiras presentes neste territorio orixínanse
por degradación.
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 matogueiras
das xestas: Cytisus striatus e Cytisus scoparius e en menor medida silvas (Rubus sp.)
Tamén nun bordo da marisma temos unha toxeira halófita de porte baixo, adaptada a vivir nestas condicións
ecolóxicas con Ulex europaeus e Cistus salvifolius, aínda que estas comunidades tamén están alteradas pola presenza
de eucaliptos.

Vexetación de marisma
Vilaboa ten na zona da desembocadura do regato de Sidral e do regato de Villil unha zona de marisma nun
aceptable estado de conservación. Ámbolos dous regatos subministran as augas que se encharcan e trala orla de
bosque riparía conforma unha marisma que comunica coas salinas do Val de Ulló. Salinas que se explotaron ata o
século pasado, quedando na actualidade interesantísimos restos das represas e das cubetas.
Esta marisma presenta unha superficie aproximada de 2.4 Km2
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A vexetación da marisma responde ás características fisicoquímica do substrato, sometida a asolagamentos
periódicos e oscilacións das mareas. As diferentes comunidades vexetais aséntanse na marisma, en función das
diferentes condicións ambientais. Cada unha destas comunidades ten unha ampla importancia ecolóxica específica
e complementaria. Así temos bandas de carrizos (Phragmites australis) e de canas (Arunda donax), bordeadas por
xuncos (Juncus sp.) e Scirpus pungens, abundando tamén a amenta de lobo (Lycopus europaeus).
Nas instalacións das salinas atópase unha zona onde dominan herbeiras halófitas como o Limonium serotinum, a
Suadera maritima ou a Berdolaga mariña (Halimione portulacoides).
Cara ao mar, nas zonas mergulladas e sen correntes, aparece a seba (planta con flores semellante a unha alga). Son
extensas planicies intermareais, que na baixamar deixan ao descuberto estas praderías submarinas. Como típica zona
de estuario as planicies intermareais son fangosas e están cubertas de Seba (Zostera mariña)
Tamén as comunidades de

algas

son importantes, citaremos

as comunidades de Pelvetia canaliculata e

Ascophillum nodosum nas beiras dos illotes das Alvedosas, así como as abundantes as algas verdes (Enteromorpha
spp. e Ulva rigida)
É importante lembrar que todo o interior da Ría de Vigo, dende o estreito de Rande nunha ampla enseada: a
enseada de San Simón, está catalogada como Rede Natura 2000 dunha extensión de 1.916 Has, incluíndo a Illa de
San Simón que son en realidade dous illotes unidos por unha pequena ponte onde atopamos unha vexetación
arbórea de especies ornamentais onde destacan polo seu porte os buxos (Buxus sempervirens), atopándose os dous
illotes das Alvedosas sen vexetación arbórea.

Cultivos
En xeral, os cultivos atópanse nas terras baixas e menos accidentadas dos vales; se ben tamén temos nas ladeiras máis
pronunciadas dos vales cultivos en bancais, e pequenas extensións cultivadas nas partes máis altas arredor das
aldeas e casas, estando tanto a súa forma como tamaño moi condicionada polo relevo.
Se ben, como en toda Galicia, unha parte importante das explotacións teñen como finalidade o autoconsumo,
outras explotacións sobre todo as vides, o millo e o cereal de inverno dedícanse á venda.
A alternativa de cultivo en xeral é a sementeira de millo na primavera, seguida de raigrás

italiano, gramínea

destinada á forraxe verde para o inverno que ocupa a terra ata a primavera seguinte, cando se bota de novo o millo.
A pataca está presente en explotacións de reducidas extensións.
Os cultivos en socalcos que consisten na acumulación de terras de forma graduada, de xeito que se fan cultivábeis
zonas con pendente 3-4, que doutro xeito ofrecerían moitas dificultades para o cultivo. Os solos dos socalcos adoitan
utilizarse para o cultivo da vide. Na actualidade estanse plantando cepas novas de uva para albariño.
Tamén son moitas as árbores froiteiras diseminadas nos lindes das terras de labor e nas hortas das casas. Limoeiros,
maceiras, laranxeiros, pereiras, cirolos...

7.4 VEXETACIÓN SENSIBLE OU VULNERABLE
No que se refíre á flora de interese inventariada, sinalar que segundo a información proporcionada polo Sistema de
Información Territorial da Biodiversidade (SITEB), as cuadrículas de 10x10 que engloban o Concello de Vílaboa son o
ámbito das seguintes especies que se encontran incluídas no Catálogo Galego de Especies Ameazadas (Decreto
88/2007 do 19 de abríl polo que se regula o Catálogo Galego de Especies Ameazadas - modificado polo Decreto
167/2011 , de 4 de agosto) e que se listan a continuación:
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FLORA

CGEA

Arabis juressi

V

Dryopteris aemula

V

Dryopteris guanchica

V

Scirpus pungens

E

(E) En Peligro de Extinción (V) Vulnerable (1) Población nidificante (2) Poblaciones insulares
(3) Poboacións de baixa altitude da provincia da Coruña e poboacións de montaña da provincia de Ourense.
(4) Poboación do Cantábrico e Arco Ártabro:dende Cabo Ortegal ata as illas Sisargas. Cantábrico: de Cabo Ortegal ata o Eo.
incluído.
(5) spp. Schoeniculus (6) poboación s insulares da provincia de A Coruña

8 CARACTERÍSTICAS DA FAUNA
8.1 METODOLOXÍA
Para a realización dos estudos faunísticos, con valores estatísticos significativos, é necesario prolongar o estudo
durante varios anos, debido ás características propias da fauna, fundamentalmente a súa mobilidade e os seus
hábitos. A súa mobilidade, provoca que a presenza dunha especie nunha área poida deberse a que efectivamente
sexa unha zona propia da distribución da especie ou ben estean de paso. Por último as especies poden habitar unha
zona de xeito continuo ou de modo circunstancial, como área de
sesteo, caza ou cría.
Por outro lado, os seus hábitos poden dificultar a súa observación como é o caso dos animais con hábitos nocturnos
ou subterráneos ou ben tratarse de especies migratorias que só están presentes uns meses ao ano en tempadas
concretas (caso de moitas aves).
Por todo isto, foi necesario recorrer as fontes de datos, fundamentalmente aos listados e bases de datos de acceso
telemático como son: O Inventario Español de Especies Terrestres (IEET), a información sobre o Catálogo Galego de
Especies Anenazadas (CGEA) en relación ao concello de Vilaboa así como a información aportada polos organismos
oficiais como a Dirección Xeral de Conservación da Natureza e a Consellería de Medio Ambiente)
En relación ao IEET e feitas as consultas sobre as cuadrículas que cubre o concello de Vilaboa e limítrofes (cuadrículas
10x10 ) estas son as seguintes: 29TNG28, 29TNG29, 29TNG38 e 29TNG39) en base as cales listanse as táboas dos
seguintes apartados sobre a tipoloxía da fauna.
En base a información dispoñible dende a Dirección Xeral de Conservación da Natureza para o concello de Vilaboa
no referente ao CGEA en relación coa fauna) presentamos a seguinte táboa das especies consideradas nalgunhas
das categorías que necesitan dunha especial atención e protección.
ANFIBIOS

CGEA

Chioglossa lusitanica

V

Hyla arborea

V

Rana iberica

V

REPTILES
Chalcides bedriagai

E[5]/V

Caretta caretta

V
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PEIXES
Alosa alosa

V

AVES
Haematopus ostraleous

V[1]

Scclopax rusticola

V[1]

Phalacrocorax aristotelis

V

Circus cyaneus

V

Circus pygargus

V

Rissa tridactyla

V

Hidrobates pelagicus

V

Anas crecca

E[1]

Vanellus vanellus

E[1]

Numenius arquata

E[1]

Gallinago gallinago

E[1]

Uria aalge

E[1]

Burhinus oedicnemus

E

Milvus milvus

E

Puffinos mauritanicos

E

MAMIFEROS
Galemys pyrenaicus

V

Rhinolophus hipposideros

V

Rhinolophus ferrumequinun

V

Rhinolophus euryale

V

Myotis bechsteinii

V

Miniopterus schreibersii

V

Tursiops truncatus

V

Phocoena phocoena

V

(E) En Peligro de Extinción (V) Vulnerable (1) Población nidificante (2) Poblaciones insulares
(3) Poboacións de baixa altitude da provincia da Coruña e poboacións de montaña da provincia de Ourense.
(4) Poboación do Cantábrico e Arco Ártabro:dende Cabo Ortegal ata as illas Sisargas. Cantábrico: de Cabo Ortegal
ata o Eo. incluído.
(5) spp. Schoeniculus (6) poboación s insulares da provincia de A Coruña

Una vez coñecida a composición faunística cualitativa, e cando é posible a cuantitativa, procedeuse a estudar os
hábitats idóneos para cada unha das especies de presenza probable na área de estudo.
Por último, para valorar a importancia da fauna, considerouse a pertenza as seguintes normativas de protección:
"CATÁLOGO GALEGO DE AMEAZADAS" (táboa de máis arriba)
REAL DECRETO 1997/1995 de ESPACIOS NATURAIS. Este Real Decreto establece as medidas para contribuír a garantir a
biodiversidade, mediante a conservación dos hábitats naturais e da flora e fauna silvestre.
Este Real Decreto é a transposición ao Estado Español da Directiva 92/43/CE relativa á 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.
O Real Decreto establece con relación á fauna os seguintes anexos:
Anexo I. Tipos de hábitats naturais de interese comunitario, para cuxa conservación é necesario designar zonas
especiais de conservación.
Anexo II. Especies animais e vexetais de interese comunitario, para cuxa conservación é necesario designar zonas
especiais de conservación.
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Anexo IV. Especies animais e vexetais de interese comunitarios que requiren unha protección estrita.
CONVENIO DE BONN: convención sobre a conservación de especies migratorias pertencentes á fauna silvestre e a
Resolución 23/2/2000 que actualiza seus anexos
Anexo I: especies altamente ameazadas, cuxa situación obriga aos 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 cuxa situación require manter e desenvolver estudos sobre o
estado da especie, subscribindo para iso os acordos necesarios.
8.2 BIÓTOPOS PRESENTES NA ÁREA DE ESTUDO
Co fin de determinar a distribución máis probable na área das diferentes especies animais, dividiuse o territorio en
cinco biótopos. Estes biótopos deben entenderse nun sentido amplo, xa que con eles só se pretende dar unha idea
da importancia que sobre a fauna teñen determinados medios presentes no concello.
Antes de proceder a describir os biótopos é necesario facer as seguintes consideracións previas:
Con esta división non queremos indicar que os biótopos sexan independentes entre si.
Existen moitas especies ubiquistas, que polo tanto, poden vivir indiferentemente nos distintos biótopos
Os principais biótopos presentes no concello de Vilaboa son os seguintes:
1 Marismas.
2 Cursos de auga e ribeiras.
3 Repoboacións forestais.
4 Cultivos e praderías.
5 Matogueiras.
8.3 HERPETOFAUNA.
O concello de Vilaboa sitúase nas inmediacións dunha das zonas de maior diversidade, en relación coa hepetofauna,
como reflicten os mapas seguintes extraídos do Atlas de Vertebrados de Galicia.
Neles pódese observar como as Rías Baixas, en concreto a parte central da serra do Morrazo, presenta unha
biodiversidade de 25 a 30 especies por cada 100 Km2 . Estudos, máis polo miúdo, presentados en dito atlas, poñen de
manifesto que a presenza dos réptiles depende da latitude, e polo tanto das condicións térmicas é dicir, os réptiles
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, ao inducir esta un clima
oceánico, relacionado cunha pluviosidade alta e pouca amplitude térmica.

Anfibios.
En Vilaboa atopamos 11 especies de anfibios das 14 presentes no país galego e das 25 existentes en España o cal
4

5

representa o 78,6 % e un 44 % respectivamente.

4

GALAN E FERNANDEZ, 1993

5

BLANCO E GONZALEZ, 1992
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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 sete especies atópanse citadas no Real Decreto 1997/1995 sobre
Espazos Naturais, no seu Anexo IV de "Especies animais e vexetais de interese comunitarios que requiren unha
protección estrita" e en particular a especie Chioglossa lusitanica atópase no Anexo II de "Especies animais e vexetais
de interese comunitarios para cuxa conservación é necesario designar zonas especiais de conservación"
Por outro lado, é necesario dicir que, as especies Triturus boscai, Chioglossa lusitanica, Discoglossus galgonei, Rana
ibérica, Rana perezi son endemismos ibéricos ou mesmo do noroeste peninsular.
Por todo iso, hai que concluír que, o concello de Vilaboa presenta unha interesante representación de anfibios, tanto
no ámbito galego coma español.
Táboa de anfibios
Nombre

Reino

Division

Alytes

obstetricans

Animalia

Chordata

Amphibia

Anura

Discoglossidae

Bufo

calamita

Animalia

Chordata

Amphibia

Anura

Bufonidae

Chioglossa

lusitanica

Animalia

Chordata

Amphibia

Caudata

Salamandridae

Discoglossus

galganoi

Animalia

Chordata

Amphibia

Anura

Discoglossidae

Hyla

arborea

Animalia

Chordata

Amphibia

Anura

Hylidae

Lissotriton
boscai
Lissotriton
helveticus
Pelophylax
perezi
Rana iberica

Lissotriton

boscai

Animalia

Chordata

Amphibia

Caudata

Salamandridae

Lissotriton

helveticus

Animalia

Chordata

Amphibia

Caudata

Salamandridae

Pelophylax

perezi

Animalia

Chordata

Amphibia

Anura

Ranidae

Rana

iberica

Animalia

Chordata

Amphibia

Anura

Ranidae

Rana perezi

Rana

perezi

Animalia

Chordata

Amphibia

Anura

Ranidae

Salamandra
salamandra
Triturus
marmoratus

Salamandra

salamandra

Animalia

Chordata

Amphibia

Caudata

Salamandridae

Triturus

marmoratus

Animalia

Chordata

Amphibia

Caudata

Salamandridae

Alytes
obstetricans
Bufo calamita
Chioglossa
lusitanica
Discoglossus
galganoi
Hyla arborea

Genero

Especie

Clase

Orden

Familia

En canto á súa distribución no concello, atendendo aos diferentes biótopos, é a seguinte
NOME COMÚN

Marisma.

Triturus boscai

Cursos de auga
e ribeiras

Repoboacións
Forestais

Cultivos e
Praderías

Mato

X

X

X

X

Triturus helveticus

X

X

Triturus marmoratus

X

X

X

Salamandra salamandra

X

X

Chioglossa lusitanica

X

Alytes obstetricans
Discoglossus galgonei

X
X

Bufo bufo
Bufo calamita

X
X

X

Rana ibérica
Rana perezi

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

Réptiles.
Existen citados no municipio dez especies de réptiles das 24 censadas en Galicia, o que representa o 41, 66 % das
especies de réptiles galegos.
Das dez especies censadas, sete atópanse catalogadas como especies sensíbeis no Catálogo Nacional de Especies
Ameazadas (Anexo II). Por outro lado, dúas especies, a Lacerta schreiberi e Vipera seoanei atópanse tamén recollidas
no Real Decreto 1997/1995 sobre Espazos Naturais no seu Anexo IV de "Especies animais e vexetais de interese
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comunitarios que requiren unha protección estrita", a primeira delas, atópase tamén no Anexo II de "Especies animais
e vexetais de interese comunitarios para cuxa conservación é necesario designar zonas especiais de conservación".
Por último a Lacerta schreiberi, Podarcis bocagei e a Vipera seoane son considerados endemismos ibéricos e incluso
só do noroeste da península Iberia.
Estamos pois ante un concello cunha abondosa e interesante representación de réptiles.
Táboa de réptiles:
Reino

Division

Clase

Reptiles

Grupo

Anguis fragilis

Anguis

fragilis

Animalia

Chordata

Reptilia

Squamata

Anguidae

Reptiles

Caretta caretta

Caretta

caretta

Animalia

Chordata

Reptilia

Chelonii

Reptiles

Chalcides
bedriagai
Chalcides
striatus
Chelonia
mydas
Coronella
austriaca
Coronella
girondica
Lacerta lepida

Chalcides

bedriagai

Animalia

Chordata

Reptilia

Squamata

Cheloniida
e
Scincidae

Chalcides

striatus

Animalia

Chordata

Reptilia

Squamata

Scincidae

Chelonia

mydas

Animalia

Chordata

Reptilia

Chelonii

Coronella

austriaca

Animalia

Chordata

Reptilia

Squamata

Cheloniida
e
Colubridae

Coronella

girondica

Animalia

Chordata

Reptilia

Squamata

Colubridae

Lacerta

lepida

Animalia

Chordata

Reptilia

Squamata

Lacertidae

Lacerta

schreiberi

Animalia

Chordata

Reptilia

Squamata

Lacertidae

Malpolon

Chordata

Reptilia

Squamata

Colubridae

Natrix

monspessul
anus
maura

Animalia

Reptiles

Lacerta
schreiberi
Malpolon
monspessulanus
Natrix maura

Animalia

Chordata

Reptilia

Squamata

Colubridae

Reptiles

Natrix natrix

Natrix

natrix

Animalia

Chordata

Reptilia

Squamata

Colubridae

Reptiles

Podarcis
bocagei
Podarcis
hispanica
Psammodromus
algirus
Rhinechis
scalaris
Timon lepidus

Podarcis

bocagei

Animalia

Chordata

Reptilia

Squamata

Lacertidae

Podarcis

hispanica

Animalia

Chordata

Reptilia

Squamata

Lacertidae

Psammodro
mus
Rhinechis

algirus

Animalia

Chordata

Reptilia

Squamata

Lacertidae

scalaris

Animalia

Chordata

Reptilia

Squamata

Colubridae

Timon

lepidus

Animalia

Chordata

Reptilia

Squamata

Lacertidae

Trachemys

scripta

Animalia

Chordata

Reptilia

Chelonii

Emydidae

Vipera

seoanei

Animalia

Chordata

Reptilia

Squamata

Viperidae

Reptiles
Reptiles
Reptiles
Reptiles
Reptiles
Reptiles
Reptiles

Reptiles
Reptiles
Reptiles
Reptiles
Reptiles
Reptiles

Nombre

Trachemys
scripta
Vipera seoanei

Genero

Especie

Orden

Familia

A súa distribución nos diferentes biótopos do concello é a seguinte
NOME CIENTÍFICO

Marisma.

Anguis fragilis

Cursos de auga
e ribeiras

Repoboacións
Forestais

X
X

Podarcis bocagei

X

X

X

X

X

X

Podarcis hispanica
Chalcides chalcides

X
X

X

Coronella girondica
Natrix natrix

X

Natrix maura

e Mato

X

Lacerta lepida
Lacerta schreiberi

Cultivos
praderías

X

Vipera seoanei

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Invertebrados.
A distribución das cuadrículas, do IEET cotemplan unha importante presenza no concello de Vilaboa se ben non figura
ningún nos listados de especies con especial risco a hora da súa conservación e tampouco se recolle no CGEA.
Grupo

Nombre

Genero

Especie

Reino
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Invertebr
ados
Invertebr
ados
Invertebr
ados
Invertebr
ados
Invertebr
ados
Invertebr
ados
Invertebr
ados
Invertebr
ados
Invertebr
ados
Invertebr
ados
Invertebr
ados
Invertebr
ados
Invertebr
ados
Invertebr
ados
Invertebr
ados
Invertebr
ados
Invertebr
ados
Invertebr
ados
Invertebr
ados
Invertebr
ados

Agabus
bipustulatus
Anacaena
limbata
Carabus
galicianus
Cerambyx
cerdo
mirbecki
Coenagrion
mercuriale
Coenagrion
scitulum
Deroceras
geresiensis
Deroceras
hispaniensis
Dupophilus
brevis
Elmis
rioloides
Euphydryas
aurinia
Gomphus
simillimus
simillimus
Hydraena
brachymera
Hydraena
inapicipalpis
Lucanus
cervus
Onychogo
mphus
uncatus
Oulimnius
bertrandi
Oxygastra
curtisii
Silphotrupes
punctatissim
us
Zabrus
pinguis

Agabus

bipustulatus

Animalia

Arthropoda

Insecta

Coleoptera

Dytiscidae

Anacaena

limbata

Animalia

Arthropoda

Insecta

Coleoptera

Carabus

galicianus

Animalia

Arthropoda

Insecta

Coleoptera

Hydrophilid
ae
Carabidae

Cerambyx

cerdo

Animalia

Arthropoda

Insecta

Coleoptera

Cerambyci
dae

Coenagrion

mercuriale

Animalia

Arthropoda

Insecta

Odonata

Coenagrion

scitulum

Animalia

Arthropoda

Insecta

Odonata

Deroceras

geresiensis

Animalia

Mollusca

Pulmonata

Deroceras

hispaniensis

Animalia

Mollusca

Dupophilus

brevis

Animalia

Arthropoda

Gastrop
oda
Gastrop
oda
Insecta

Coleoptera

Coenagrio
nidae
Coenagrio
nidae
Agriolimaci
dae
Agriolimaci
dae
Elmidae

Elmis

rioloides

Animalia

Arthropoda

Insecta

Coleoptera

Elmidae

Euphydryas

aurinia

Animalia

Arthropoda

Insecta

-

Gomphus

simillimus

Animalia

Arthropoda

Insecta

Lepidopter
a
Odonata

Hydraena

brachymera

Animalia

Arthropoda

Insecta

Coleoptera

Hydraena

inapicipalpis

Animalia

Arthropoda

Insecta

Coleoptera

Lucanus

cervus

Animalia

Arthropoda

Insecta

Coleoptera

Onychogo
mphus

uncatus

Animalia

Arthropoda

Insecta

Odonata

Gomphida
e

Oulimnius

bertrandi

Animalia

Arthropoda

Insecta

Coleoptera

Elmidae

Oxygastra

curtisii

Animalia

Arthropoda

Insecta

Odonata

Corduliidae

Silphotrupes

punctatissim
us

Animalia

Arthropoda

Insecta

Coleoptera

Geotrupida
e

Zabrus

pinguis

Animalia

Arthropoda

Insecta

Coleoptera

Carabidae

Pulmonata

Gomphida
e
Hydraenida
e
Hydraenida
e
Lucanidae

8.4 AVES
As aves veñen sendo recoñecidas como o principal grupo faunístico indicador da importancia biolóxica dun espazo.
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.
Adquiren neste territorio gran importancia as aves acuáticas (cóntase con puntos de censo de aves acuáticas que
invernan na localidade).
No municipio de Vilaboa ou arredores atopamos que nidifican trinta e cinco especies, vinte e oito é probable que o
fagan e nove é posible, segundo Atlas de Vertebrados de Galicia.
Das especies con cría confirmada salientamos o Azor, Lagarteiro peneireiro e gabian, clasificadas no catálogo
provisional de aves nidificantes en Galicia como de vulnerables. Ademais en Galicia, as dúas primeiras, presentan
6

unha diminución paulatina de efectivos.
Tamén hai que salientar a nidificación do falcón peregrino considerado como de interese especial pola súa
singularidade e valor ecolóxico ou científico.

6 Actas do primeiro congreso galego de ornitoloxía. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de
Compostela, 1991
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Das especies con cría probable destacamos o Merlo rieiro por ser unha especie catalogada coma sensible á
alteración do seu hábitat, moi ligado aos cursos fluviais.
E por último, das especies con cría posible, subliñamos pola súa singularidade a posible cría do martiño pesqueiro, en
situación similar ao merlo rieiro en Galicia, e a do somorgullo pequeno.
Táboa das aves segundo o IEET fonte MAGRAMA:
Nombre
Accipiter
gentilis
Accipiter
nisus
Acrocephal
us
scirpaceus
Actitis
hypoleucos
Aegithalos
caudatus
Alauda
arvensis
Alcedo
atthis
Alectoris
rufa
Anas
platyrhynch
os
Anthus
trivialis
Apus apus

Reino

Division

Accipiter

Genero

gentilis

Especie

Animalia

Chordata

Aves

Clase

Falconiformes

Orden

Accipitridae

Familia

Accipiter

nisus

Animalia

Chordata

Aves

Falconiformes

Accipitridae

Acrocephal
us

scirpaceus

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Sylviidae

Actitis

hypoleucos

Animalia

Chordata

Aves

Charadriformes

Scolopacidae

Aegithalos

caudatus

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Aegithalidae

Alauda

arvensis

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Alaudidae

Alcedo

atthis

Animalia

Chordata

Aves

Coraciformes

Alcedinidae

Alectoris

rufa

Animalia

Chordata

Aves

Galliformes

Phasianidae

Anas

platyrhynch
os

Animalia

Chordata

Aves

Anseriformes

Anatidae

Anthus

trivialis

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Motacillidae

Apus

apus

Animalia

Chordata

Aves

Apodiformes

Apodidae

Athene
noctua
Buteo buteo

Athene

noctua

Animalia

Chordata

Aves

Strigiformes

Strigidae

Buteo

buteo

Animalia

Chordata

Aves

Falconiformes

Accipitridae

Caprimulgus
europaeus
Carduelis
cannabina
Carduelis
carduelis
Carduelis
chloris
Certhia
brachydact
yla
Cettia cetti

Caprimulgus

europaeus

Animalia

Chordata

Aves

Piciformes

Caprimulgidae

Carduelis

cannabina

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Fringillidae

Carduelis

carduelis

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Fringillidae

Carduelis

chloris

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Fringillidae

Certhia

brachydact
yla

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Certhiidae

Cettia

cetti

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Sylviidae

Cinclus
cinclus
Cisticola
juncidis
Columba
domestica
Columba
livia/domesti
ca
Columba
palumbus
Corvus
corax
Corvus
corone
Cuculus
canorus
Delichon
urbicum
Dendrocop
os major
Emberiza
calandra
Emberiza
cia
Emberiza
cirlus
Erithacus
rubecula
Estrilda

Cinclus

cinclus

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Cinclidae

Cisticola

juncidis

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Sylviidae

Columba

domestica

Animalia

Chordata

Aves

Columbiformes

Columbidae

Columba

livia/domesti
ca

Animalia

Chordata

Aves

Columbiformes

Columbidae

Columba

palumbus

Animalia

Chordata

Aves

Columbiformes

Columbidae

Corvus

corax

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Corvidae

Corvus

corone

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Corvidae

Cuculus

canorus

Animalia

Chordata

Aves

Cuculiformes

Cuculidae

Delichon

urbicum

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Hirundinidae

Dendrocop
os
Emberiza

major

Animalia

Chordata

Aves

Piciformes

Picidae

calandra

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Emberizidae

Emberiza

cia

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Emberizidae

Emberiza

cirlus

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Emberizidae

Erithacus

rubecula

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Turdidae

Estrilda

astrild

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Estrildidae
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astrild
Falco
peregrinus
Falco
subbuteo
Falco
tinnunculus
Fringilla
coelebs
Gallinula
chloropus
Garrulus
glandarius
Hippolais
polyglotta
Hirundo
rustica
Jynx
torquilla
Larus
michahellis
Larus
ridibundus
Lullula
arborea
Luscinia
megarhync
hos
Motacilla
alba
Motacilla
cinerea
Motacilla
flava
Myiopsitta
monachus
Oriolus
oriolus
Otus scops
Parus ater
Parus
caeruleus
Parus
cristatus
Parus major

Falco

peregrinus

Animalia

Chordata

Aves

Falconiformes

Falconidae

Falco

subbuteo

Animalia

Chordata

Aves

Falconiformes

Falconidae

Falco

tinnunculus

Animalia

Chordata

Aves

Falconiformes

Falconidae

Fringilla

coelebs

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Fringillidae

Gallinula

chloropus

Animalia

Chordata

Aves

Galliformes

Phasianidae

Garrulus

glandarius

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Corvidae

Hippolais

polyglotta

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Sylviidae

Hirundo

rustica

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Hirundinidae

Jynx

torquilla

Animalia

Chordata

Aves

Piciformes

Picidae

Larus

michahellis

Animalia

Chordata

Aves

Charadriformes

Laridae

Larus

ridibundus

Animalia

Chordata

Aves

Charadriformes

Laridae

Lullula

arborea

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Alaudidae

Luscinia

megarhync
hos

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Turdidae

Motacilla

alba

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Motacillidae

Motacilla

cinerea

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Motacillidae

Motacilla

flava

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Motacillidae

Myiopsitta

monachus

Animalia

Chordata

Aves

Psitaciformes

Psittacidae

Oriolus

oriolus

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Oriolidae

Otus

scops

Animalia

Chordata

Aves

Strigiformes

Strigidae

Parus

ater

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Paridae

Parus

caeruleus

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Paridae

Parus

cristatus

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Paridae

Parus

major

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Paridae

Passer

domesticus

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Passeridae

Passer

montanus

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Passeridae

Phoenicurus

ochruros

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Turdidae

Passer
domesticus
Passer
montanus
Phoenicurus
ochruros
Phylloscopu
s
collybita/ibe
ricus
Phylloscopu
s ibericus
Pica pica

Phylloscopu
s

collybita/ibe
ricus

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Sylviidae

Phylloscopu
s
Pica

ibericus

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Sylviidae

pica

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Corvidae

Picus viridis

Picus

viridis

Animalia

Chordata

Aves

Piciformes

Picidae

Prunella
modularis
Psittacula
krameri
Ptyonoprog
ne rupestris
Pyrrhula
pyrrhula
Rallus
aquaticus
Regulus
ignicapilla
Regulus
regulus
Saxicola
rubetra
Saxicola
torquatus
Serinus
serinus

Prunella

modularis

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Prunellidae

Psittacula

krameri

Animalia

Chordata

Aves

Psitaciformes

Psittacidae

Ptyonoprog
ne
Pyrrhula

rupestris

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Hirundinidae

pyrrhula

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Fringillidae

Rallus

aquaticus

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Rallidae

Regulus

ignicapilla

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Sylviidae

Regulus

regulus

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Sylviidae

Saxicola

rubetra

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Turdidae

Saxicola

torquatus

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Turdidae

Serinus

serinus

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Fringillidae
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Sitta
europaea
Streptopelia
decaocto
Streptopelia
turtur
Strix aluco
Sturnus
unicolor
Sylvia
atricapilla
Sylvia
melanocep
hala
Sylvia
undata
Tachybaptu
s ruficollis
Troglodytes
troglodytes
Turdus
merula
Turdus
philomelos
Turdus
viscivorus
Tyto alba
Upupa
epops

Sitta

europaea

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Sittidae

Streptopelia

decaocto

Animalia

Chordata

Aves

Columbiformes

Columbidae

Streptopelia

turtur

Animalia

Chordata

Aves

Columbiformes

Columbidae

Strix

aluco

Animalia

Chordata

Aves

Strigiformes

Strigidae

Sturnus

unicolor

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Sturnidae

Sylvia

atricapilla

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Sylviidae

Sylvia

melanocep
hala

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Sylviidae

Sylvia

undata

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Sylviidae

Tachybaptu
s
Troglodytes

ruficollis

Animalia

Chordata

Aves

Gaviiformes

Podicipedidae

troglodytes

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Troglodytidae

Turdus

merula

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Turdidae

Turdus

philomelos

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Turdidae

Turdus

viscivorus

Animalia

Chordata

Aves

Paseriformes

Turdidae

Tyto

alba

Animalia

Chordata

Aves

Strigiformes

Tytonidae

Upupa

epops

Animalia

Chordata

Aves

Coraciformes

Upupidae

A súa distribución nos diferentes biótopos do concello e a seguinte

NOME CIENTIFICO

Marisma.

Acanthis cannabina
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Actitis hypoleucos
Aegithalos caudatus
Alauda arvensis
Alcedo atthis
Alectoris rufa
Anas platyrhynchos
Anthus trivialis
Apus apus
Asio otus
Athene noctua
Buteo buteo
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Certhia
brachydactyla
Cinclus cinclus
Cisticola juncidis
Columba palumbus
Corvus corax
Corvus corone
Cuculus canorus
Delichon urbica
Dendrocopus major
Emberiza citrinella
Emberiza cia
Emberiza cirlus
Erithacus rubecula
Falco peregrinus

X

Cursos
de Repoboaacions
aguae ribeiras forestais

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

Cultivos
praderías
X
X
X

e

Matorral
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
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NOME CIENTIFICO

Marisma.

Falco tinnunculus
Fringilla coelebs
Galerida cristata
Gallinula chloropus
X
Garrulus glandarius
Hippolais polyglotta
Hirundo rustica
X
Lanius cullurio
Lanius excubitor
Lullula arborea
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Oenanthe oenanthe
Otus scops
Parus ater
Parus caeruleus
Parus cristatus
Parus majos
Passer domesticus
Passer montanus
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus collybita
Pica pica
Picus viridis
Prunella modularis
Pyrrhula pyrrhula
Regulus ignicapillus
Saxicola torquata
Serinus serinus
Stris aluco
Streptopelia
decaocto
Streptopelia turtur
Sturnus unicolor
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Sylvia
melanocephala
Sylvia undata
Tachybaptus ruficollis X
Troglodytes
troglodytes
Turdus merula
Turdus philomelos
Tyto alba
Upupa epops

Cursos
de Repoboaacions
aguae ribeiras forestais

Cultivos
praderías

X

X
X
X

X

e

Matorral
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

Unha importante cantidade das aves hibernantes, están protexidas polo convenio sobre a conservación das especies
migratorias de animais silvestres (Convenio de Bonn) no apéndice II

ESPECIES

1990

1991

Convenio de Bonn
Resolución 23/2/2000

Anas penelope

686

948

APÉNDICE II

Anas strepera

8

4

APÉNDICE II

Anas platyrhynchos

1193

1624

APÉNDICE II

Anas acuta

17

24

APÉNDICE II
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Anas clypeata
Aythya ferina

23

Aythya fulicula
Aythya marila

2

APÉNDICE II

579

APÉNDICE II

1

APÉNDICE II

1

Somateria mollissima

APÉNDICE II
1

APÉNDICE II

Calidris alpina

160

171

APÉNDICE II

Numerius arquata

11

17

APÉNDICE II

1

APÉNDICE II

Tringa totanus
Tringa nebularia

8

14

APÉNDICE II

Actitis hypoleucos

19

22

APÉNDICE II

Pluvialis squatarola

31

39

APÉNDICE II

Sterna sandvicensis

5

3

APÉNDICE II

Tachybaptus ruficollis

1

Phalacrocorax carbo

236

218

Egretta garzeta

6

14

Ardea cinerea

52

55

Gallinula chloropus

20

3

Fulica atra

4

Larus ridibundus

907

1569

Larus cachinnans

1535

552

Larus marinus

2

Larus fuscus

112

135

Larus cachinans
Fuscus

279

138

8.5 MAMÍFEROS.
Nas cuadrículas correspondentes a Vilaboa e territorios adxacentes atópanse catalogadas a presenza de 31
mamíferos, se temos en conta que en Galicia se atopan uns 60, en Vilaboa están representados a metade (51,61 %)
dos mamíferos de Galicia.
Dos mamíferos presentes, oito son de interese especial (anexo II), no Catálogo Nacional de Especies Ameazadas.
Destacamos o Galemys pyrenaicus por tratarse dun endemismo ibérico que teñen as poboacións, en retroceso na
Península Ibérica.
Outros mamíferos de interese son os seis incluídos nos diferentes anexos do RD 997/1995 sobre espazos naturais.
Táboa mamíferos o IEET fonte MAGRAMA:
Nombre
Apodemus
sylvaticus
Arvicola
sapidus
Canis lupus

Genero

Especie

Reino

Division

Clase

Orden

Familia

Apodemus

sylvaticus

Animalia

Chordata

Mammalia

Roedores

Muridae

Arvicola

sapidus

Animalia

Chordata

Mammalia

Roedores

Muridae

Canis

lupus

Animalia

Chordata

Mammalia

Carnívoros

Canidae

Crocidura
russula
Crocidura
suaveolens
Erinaceus
europaeus
Genetta
genetta
Lutra lutra

Crocidura

russula

Animalia

Chordata

Mammalia

Soricidae

Crocidura

suaveolens

Animalia

Chordata

Mammalia

Erinaceus

europaeus

Animalia

Chordata

Mammalia

Genetta

genetta

Animalia

Chordata

Mammalia

Soricomorf
os
Soricomorf
os
Erinaceom
orfos
Carnívoros

Lutra

lutra

Animalia

Chordata

Mammalia

Carnívoros

Mustelidae

Martes foina

Martes

foina

Animalia

Chordata

Mammalia

Carnívoros

Mustelidae

Meles meles

Meles

meles

Animalia

Chordata

Mammalia

Carnívoros

Mustelidae

Microtus
agrestis
Microtus
lusitanicus
Mus
musculus
Mustela
erminea

Microtus

agrestis

Animalia

Chordata

Mammalia

Roedores

Muridae

Microtus

lusitanicus

Animalia

Chordata

Mammalia

Roedores

Muridae

Mus

musculus

Animalia

Chordata

Mammalia

Roedores

Muridae

Mustela

erminea

Animalia

Chordata

Mammalia

Carnívoros

Mustelidae
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Mustela
nivalis
Mustela
putorius
Neovison
vison
Oryctolagus
cuniculus
Pipistrellus
pipistrellus
Pipistrellus
pygmaeus
Rattus
norvegicus
Rattus rattus
Rhinolophus
ferrumequin
um
Rhinolophus
hipposideros
Sciurus
vulgaris
Sorex
granarius
Sus scrofa
Talpa
occidentalis
Vulpes
vulpes

Mustela

nivalis

Animalia

Chordata

Mammalia

Carnívoros

Mustelidae

Mustela

putorius

Animalia

Chordata

Mammalia

Carnívoros

Mustelidae

Neovison

vison

Animalia

Chordata

Mammalia

Carnívoros

Mustelidae

Oryctolagus

cuniculus

Animalia

Chordata

Mammalia

Lagomorfos

Leporidae

Pipistrellus

pipistrellus

Animalia

Chordata

Mammalia

Quirópteros

Pipistrellus

pygmaeus

Animalia

Chordata

Mammalia

Chitoptera

Rattus

norvegicus

Animalia

Chordata

Mammalia

Roedores

Vespertilioni
dae
Vespertiloni
dae
Muridae

Rattus

rattus

Animalia

Chordata

Mammalia

Roedores

Muridae

Rhinolophus

ferrumequin
um

Animalia

Chordata

Mammalia

Quirópteros

Rhinolophid
ae

Rhinolophus

hipposideros

Animalia

Chordata

Mammalia

Quirópteros

Sciurus

vulgaris

Animalia

Chordata

Mammalia

Roedores

Rhinolophid
ae
Sciuridae

Sorex

granarius

Animalia

Chordata

Mammalia

Sus

scrofa

Animalia

Chordata

Mammalia

Talpa

occidentalis

Animalia

Chordata

Mammalia

Vulpes

vulpes

Animalia

Chordata

Mammalia

Soricomorf
os
Arctiodáctil
os
Erinaceom
orfos
Carnívoros

Soricidae
Suidae
Talpidae
Canidae

9 PEIXES CONTINENTAIS
Na seguinte táboa listanse os peixes continentais sinalados nas cuadrículas do ieet, indicando que a maiores recóllese
no CGEA alosa alosa como especie vulnerable

Reino

Division

Alosa fallax

Nombre

Alosa

Genero

fallax

Especie

Animalia

Chordata

Anguilla
anguilla
Chondrosto
ma duriense
Petromyzon
marinus

Anguilla

anguilla

Animalia

Chordata

Chondrosto
ma
Petromyzon

duriense

Animalia

Chordata

marinus

Animalia

Chordata

Salmo salar

Salmo

salar

Animalia

Chordata

Salmo trutta

Salmo

trutta

Animalia

Chordata

Squalius
carolitertii

Squalius

carolitertii

Animalia

Chordata
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Clase

Orden

Actinopt
erygii
Actinopt
erygii
Actinopt
erygii
Cephal
aspidom
orphi
Actinopt
erygii
Actinopt
erygii
Actinopt
erygii

Cluperiform
es
Anguilliform
es
Cypriniform
es
Petromyzon
tiformes
Salmonifor
mes
Salmonifor
mes
Cypriniform
es

Familia
Clupeidae
Anguillidae
Cyprinidae
Petromyzon
tidae
Salmonida
e
Salmonida
e
Cyprinidae
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10 USOS
10.1 INTRODUCIÓN METODOLÓXICA:
Este apartado realízase a partires das bases de datos extraídos das seguintes fontes:
Anuario de Estatística Agraria dos años 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99.
Mapas de Cultivos e Aproveitamentos, sendo a data dos traballos de campo de ditos mapas o ano 80 .
Galicia en Cifras do ano 91 que empregan os datos do censo agrario de 1989.
Terceiro Inventario Forestal
313 Galicias datos de 1986
10.2 DISTRIBUCIÓN DE TERRAS: PRINCIPAIS SUPERFICIES E CULTIVOS.
Os datos deste apartado no referente ás superficies de cultivos proceden do Anuario de estatística Agraria (años 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99). As fontes estatísticas destes anuarios para a distribución da superficie territorial obtense das
Cámaras Agrarias Locais que, en Galicia, desapareceron no ano 94, polo que a Xunta de Galicia, tal e como se di na
introdución do anuario de 1995, "a partires desa data reprodúcense os datos do ano anterior con lixeiras variantes".
Esta audaz política chega ata o ano 97 no que simplemente se deixaron de publicar ditos datos, para no ano 99
volver a introducir os datos elaborados segundo o estudo de imaxes de satélite, realizadas polo SITGA, por

un

convenio entre o IRE, a Consellería de Agricultura Gandería e Montes e a Asociación para o Desenvolvemento
Comarcal de Galicia. Estes datos, moito máis fiables estatisticamente, porén, publícanse desagregados só no ámbito
comarcal, polo que non existen datos por municipios.
Unha primeira aproximación á distribución de terras no concello de Vilaboa pódese ollar no gráfico 1.
Este gráfico pon de manifesto que a maior superficie ocúpaa o terreo forestal cun 58.19 % da superficie municipal. Este
dato é probablemente maior, xa que por non existir datos desagregados a escala municipal da superficie ocupada
por Outras Terras, tomouse como valor medio para todo a provincia, que loxicamente se atopa moi incrementado
pola superficie de Vigo, Pontevedra e outras cidades de importancia.
Se comparamos este dato cos totais da provincia -Gráfico 2- obsérvase que, en xeral, son moi similares.
De calquera xeito resulta interesante comparar estes datos coa aptitude do solo, segundo o gráfico 3; nesta
comparación vese que os datos non están moi afastados dos potenciais. Os cultivos están só a 7.69 puntos do óptimo.
En relación ao terreo forestal existe un incremento da porcentaxe para uso forestal con relación ao uso potencial de
2,31 puntos porcentuais.
A SEU é un parámetro que se obtén da suma da Superficie Cultivada e a superficie dedicada a Prados e Pasteiros. Se
comparamos a evolución da SEU (gráfico 4) tanto a escala provincial como municipal, vemos que ao longo da
década dos 90 mantívose estable cunha lixeira diminución, aínda que esta evolución temos que tomala con moitas
reservas, debido á xa citada política da Consellería de "reproducir dun ano a outro os mesmos datos con lixeiras
variacións", de feito o valor da SEU mantense, "casualmente", inmutable, tanto a escala municipal como provincial,
dende o ano 95 ata o 97.
É probable que en realidade a redución da SEU fose máis grande polo abandono das terras agrícolas e a súa
transformación en terreo edificado, incrementándose tamén o terreo forestal ou o dedicado a algún outro uso. Esta
hipótese vese referendada pola observación das fotografías aéreas, onde se constata un paso de modelo de
poboación dispersa a un modelo diseminado, provocado polo abandono das actividades agrarias e conversión de
terreos en soares para a posterior edificación de vivendas unifamiliares.
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Se comparamos as dúas compoñentes da SEU do municipio de Vilaboa e a SEU de Pontevedra, obsérvase que a
superficie dedicada a cultivos está 8 puntos por riba da media provincial, o que indica a súa clara vocación agrícola
en detrimento principalmente dos usos gandeiros. Obsérvase neste sentido a escasa superficie dedicada a prados e
pasteiros: un 1.52% que é máis de 3.5 puntos inferior á media provincial.
Se entramos na análise da evolución dos principais tipos de cultivo, (gráficos 5 e 6), observamos que a escala
municipal non se producen variacións significativas na década dos 90, só unha caída do cultivo do millo no ano 93 e
un lixeiro incremento dos cultivos de pataca e cultivos forraxeiros.
Se entramos na análise

do tipo de cultivo, (gráficos 7 e 8), obsérvase que a superficie do municipio dedícase

fundamentalmente ao cultivo do millo 43% e os viñedos 30%.
Ao comparar estes datos coas medias provinciais, ponse en evidencia en primeiro lugar que a escala provincial non
están os datos tan polarizados, de xeito que os cultivos máis abundantes son o millo (32%), -nisto coincide co concello
de Vilaboa- seguidos polos cultivos forraxeiros (29%), viñedo (12%) e pataca (11%) datos considerablemente diferentes
aos do municipio.
En Vilaboa obsérvase unha alta porcentaxe de cultivos de viñedo, como non pode ser doutro xeito, dado que o
sector vitivinícola experimentou unha considerable alza na última década e xa contaba cunha certa tradición neste
concello. Os seguintes cultivos en importancia son a pataca (10%) e os cultivos forraxeiros (9%)
10.3 FORESTAL
Para tratar os aspectos forestais recórrese, por ser a única fonte dispoñible a escala municipal, aos datos
subministrados polo Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación no Mapa de Cultivos e Aproveitamento (follas 185,
222 y 223); estes datos presentan o inconveniente dunha banda, de estar atrasados, (os traballos de campo son do
ano 1998), e por outra banda, a metodoloxía empregada non é de todo coincidente coa empregada pola Xunta nos
anuarios estatísticos. Estes factores explican as diferenzas numéricas existentes. Aínda así, as dúas fontes estatísticas
achegan datos en xeral concordantes.
Segundo esta fonte (ver gráfico 9) a superficie forestal representa un 63.29% e Outras superficies o 3.06% da superficie
do municipio. Datos máis ou menos coincidentes cos expresados na gráfica 1 se se ten en conta as observacións
realizadas na interpretación dos datos.
As especies arbóreas que conforman a superficie arborada do municipio obsérvanse no gráfico 10.
O arborado está composto por eucalipto e polo piñeiro bravo, sendo as masas mixtas as máis abundantes co 40.65 %
do total e as manchas puras de eucalipto cun 2.98 % lixeiramente superiores ás de piñeiro cun 2.08 %.
Tendo en conta que o concello sufriu nas últimas décadas numerosos incendios forestais, como xa se dixo no
apartado de vexetación, é previsible o incremento moi significativo da superficie de eucalipto, ao tratarse dunha
especie forestal fortemente pirófita e invasora, e amais facilmente observable "in situ" coa agravante da perda de
capacidade madeireira pola súa dexeneración case en especie arbustiva con exceso de exemplares por unidade de
superficie, dado que non se procede a rarear ou clarexar a súa distribución, logo dos incendios polo excesivo traballo
que iso supón.
Outro parámetro que se observa no gráfico 10 é a superficie de matogueira cun 17.50 % e de mato improdutivo cun
0.08 %, sobre o total do municipio. É previsible, por unha banda polo abandono de cultivos e por outra banda, polos
incendios forestais.
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11 GANDERÍA
11.1 GANDO VACÚN
Os datos que se empregan proveñen das campañas de saneamento gandeira.
No gráfico 1 cómpre observar que ao longo da década reduciuse notablemente o número de vacas e de
explotacións. Este dato indica unha tendencia á desaparición da gandería familiar, común a toda Galicia, que
actualmente só subsiste por tradición, ao tratarse de explotacións non rendíbeis.
No gráfico 2 abonda nesta conclusión, dende outro punto de vista, ao poñer de manifesto que o número de vacas
por explotación non chega a unha e media. As explotacións para ter un mínimo de rendibilidade deben ter do orde
de 20 cabezas.
Por último, no gráfico 3 obsérvase que o total de vacas son as de aptitude leiteira, das que sufriron un maior retroceso,
cunha caída de máis de dous terzos dos seus efectivos en seis anos. Isto explícase por unha banda, ao tratarse dunha
cabana cuns custos de mantemento máis altos que as de carne, ao esixir o muxido das vacas e o transporte do leite
ás centrais transformadoras e por outra banda, ás axudas para o cese de actividade, motivadas polo problema da
cota láctea que proporciona a Administración.
11.2 GANDERÍA OVINA E CAPRINA
Os datos proceden tamén das campañas de saneamento gandeiro da Xunta de Galicia.
No gráfico 4 obsérvase que hai maior abundancia de reses de ovino que de caprino, e na evolución de ambas
ganderías presentan un marcado mínimo no ano 95, que afecta máis á cabana ovina, pero tamén repercute no
caprino e no número de explotacións de ámbalas ganderías. As causas deste descenso tan acusado son,
probablemente, por un problema na realización do saneamento na zona, atendendo aos seguintes argumentos:
primeiro esta diminución non se reflicte no ámbito provincial (gráfico 5), segundo se produciu paralelamente unha
redución do número de explotacións, que no caso do ovino, representa o peche de 30 explotacións. No entanto, a
relación do número de cabezas de ovino por explotación só experimenta un lixeiro incremento, polo que nos leva a
pensar que por algún motivo, ese ano se quedaron sen sanear algunhas explotacións. De calquera maneira o número
de cabezas destas cabanas experimenta unha rápida recuperación ao ano seguinte
En relación co gráfico 6 de número de cabezas por explotación, ponse de manifesto que son explotacións moito máis
pequenas que a media provincial do gráfico 7, o que expresaría a escasa rendibilidade da devandita actividade no
concello.
Por último, resulta sorprendente o incremento tan significativo de cabras por explotación, experimentado no año 96,
amais non se corresponde coa media provincial. A explicación, probablemente, atopámola coma no caso anterior, a
vicisitudes nas campañas de saneamento.
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12 A PAISAXE
En Vilaboa podemos asistir a unha nidia división entre dúas paisaxes ben diferenciadas:
- Aquelas nas que é a Natureza o elemento máis acusado.
- Aqueloutras, nas que son os Artificios do Home os que salientan.
Dentro destas últimas hai que facer o distingo entre: 1) as paisaxes que son froito dun lento e sabio facer do home no
medio físico, a través de ducias de xeracións ao longo do tempo (cultivando ou deixando a monte, construíndo
infraestruturas ou inzando edificacións....), de tal xeito que ao contemplalas, un xa non sabe que cousas son froito da
natureza e cales son puros artificios humanos; 2) aquelas outras paisaxes nas que os artificios non teñen nada que ver
co medio no que se construíron, por mor de ter perdido o home esa capacidade que decote tivo de intervir na
natureza –ás veces, para domesticala- pero sen destruíla, esa capacidade que en ocasións, mesmo conseguiu
sublimar esa natureza con auténticas obras de arte.
Grosso modo, as primeiras paisaxes podémolas separar en dous grupos básicos: a costa e o monte.
No que atinxe á zona costeira son as que se dan na metade norte da fronte costeira do concello, a partir de Punta
Ulló, coincidente, basicamente, coa separación da estrada N-554 da banda costeira: As Salinas, Enseada de Larache,
Punta de Cabalo e Punta de Pereiró ata o peirao de Santa Cristina, e logo do tramo de núcleos rurais costeiros nas
parroquias de Santa Cristina e San Adrián de Cobres, a zona situada entre o peirao de San Adrián, Punta de San
Adrián ata o límite do concello na Punta do Corbeiro.
A zona paisaxística de monte abrangue toda a zona oeste e a zona leste de separación con Pontevedra, que vai
variando en ancho ao longo do concello, dependendo da configuración topográfica da zona costeira e os vales
fluviais de uso agrícola, de xeito que esta zona de monte acada o seu maior ancho na zona intermedia do concello,
nas parroquias de Vilaboa e San Adrián e Santa Cristina de Cobres, cos montes de Coto Redondo e alto da
Encabada como os máis salientables da serra de Domaio, e os montes de San Adrián e de Barciela situados case a
carón do mar.
Trátase dunha paisaxe que representa en parte á bisbarra na que se inscribe Vilaboa: O Morrazo, picoutos, petóns,
outeiros esgrevios, mesturados con areais, nun litoral permanentemente festonado, no que van xurdindo enseadas
xeralmente abertas, nas que se formaron tranquilas praias na especie de lagoa ou mar interior que conforma a
enseada de San Simón: Pousada, Deilán, Estralo, etc. ou ese magnífico vestixio case único en Galicia que conforman
as Salinas do Ulló, que se completa con esa outra fisionomía máis montaraz da serra de Domaio na que se suceden os
bosques, o mato, os pedregais, as telúricas formas de rocha e os regatos nun amplo e variado repertorio de paisaxes
aínda naturais salpicados por pequenos asentamentos rurais estratexicamente situados e case inalterados nesa parte
máis alta do territorio vilaboés.
É este un mundo cheo de sorpresas e matices, apetecido por todos aqueles que agoan por unha natureza forte,
esgrevia, logo de ter xa aborrecido o asfalto. Multitude de camiños en inmellorables condicións para camiñar a pé,
van enlazando os puntos significativos do concello, ao longo de mil perspectivas diferentes; polos que se camiña
cerca da costa ou sobre do monte. Só cómpre establecer uns rodeiros e sinalizalos axeitadamente para que todos,
propios e forasteiros, poidan gozar estas marabillas que por sorte aínda permanecen, pero en grave perigo, debido a
certas actuacións, que aínda seguen a producirse, danando as esencias dunha paisaxe singular en Galicia, e amosan
por igual a ignorancia e a nula preocupación polo contorno natural e histórico inmediato, sacando á luz a impronta
imposible de agochar dunha sociedade desnortada. É preciso mediante unha forte vontade facer crible a aposta a
prol dun modelo de ordenación no que a posta en valor da natureza se perfila coma a máis importante posibilidade
de explotación de novos recursos, en Vilaboa.
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Na zona sur da banda litoral do concello, sobre as concas dos regatos que a ela verten os escasos caudais
subministrados polos seus curtos percorridos, na redonda das zonas de planuras aluviais máis acaídas para a
explotación agraria e na Depresión Meridiana que percorre de norte a sur a parte leste do concello é onde a
transformación da natureza primixenia resulta máis evidente. É aquí, nestas zonas, onde a topografía é tamén menos
acusada, onde se dan as maiores concentracións da poboación con profusión de asentamentos rurais. Xa que logo,
tamén é aquí onde a través da agricultura (cavadura, acondicionamento e mantemento da capacidade agrolóxica
dos solos) das obras de enxeñería (camiños, vedacións, pontes, regos, canles, peiraos... etc.) e da arquitectura (todas
as construcións, dende os alboios, canastros ou adegas, ata as casas, as igrexas, os pazos ou as fortalezas...), se foi
conformando unha paisaxe fortemente humanizada a través de centos, de milleiros de anos de presenza das xentes
de Vilaboa sobre do seu territorio.
Dende a noite dos tempos ata hai ben poucos anos, esas intervencións tíñanse feito, polo común, gardando sempre o
sentido da proporción, a escala.
Foi un proceso lento o que levou a unha paisaxe, onde era perfectamente recoñecida a característica estrutura
territorial concorde coa mellor

explotación dos recursos -agrogandeiros, forestais, pesqueiros e marisqueiros- que

permitían a pervivencia das comunidades que poboaban este extraordinario territorio.
Efectivamente, ata hai tan só trinta ou corenta anos, a ocupación do territorio e os usos do mesmo evidenciaban
unha estrutura –e, xa que logo, unha paisaxe- na que a relación entre hábitat e recursos era perfectamente nidia. Os
núcleos de poboación de todo tipo diferenciábanse, de seu, isto é, amosando o caserío tradicional, mais tamén en
relación co territorio produtivo propio (agras, leiras, hortas, monte..., ata o mar, do propio núcleo ou da parroquia á
que este pertencía, segundo os casos.
Non tiñan chegado aínda nin a Autopista do Atlántico nin a repoboación forestal, e por conseguinte, o mosaico
parcelario e a diversidade vexetacional conformaban paisaxes ben distintas á actual. Logo de se ter producido esas
dúas grandes operacións no territorio, xurde unha paisaxe radicalmente diferente. A autopista trazada con nulo
respecto para con preexistencias de forte contido paisaxístico, deu pé a unha estraña paisaxe na súa redonda con
profundas fendas no territorio, principalmente na súa aproximación á ponte de Rande e ao seu paso polos montes de
topografía máis acusada, rodeándose de infraestruturas secundarias de conexión entre ambos lados da fenda:
pasadizos soterrados, pontes rodadas e/ou peonís, vías parellas, etc., e tamén elementos de separación como o
valado perimetral e o máis agresivo producido polos desmontes e terrapléns, incluso implantáronse neste concello a
unha área de descanso e zonas de servizos internos da propia concesionaria. Este conxunto de actuacións
desproporcionadas para a escala do territorio influíu moi negativamente, non só no seu contorno inmediato, senón en
todo o ámbito próximo aos núcleos de poboación, e nas súas interrelacións co seu medio produtivo.
A repoboación forestal, principalmente a base de eucaliptos, ao tempo de coutar unha explotación integral do
monte, de atentar contra dunha diversidade biolóxica que amosara a súa valencia ao longo de tantos séculos,
modificou fortemente unha parte substancial da paisaxe vilaboesa por mor dese carácter monocromático observable
en todo tempo que lle confiren unhas árbores de folla non caediza (algúns piñeiros e na meirande parte eucaliptos),
que ten dexenerado nun tipo aberrante de crecemento en conxunción con abondosos incendios forestais.
Por último, a paisaxe vilaboesa sufriu os atentados dun modo absolutamente equivocado de construír. Cada país (e
dentro deste, cada comarca e, mesmo, ás veces cada parroquia), xerou un xeito de edificar, que se caracteriza por
teren acuñado unhas tipoloxías edificadoras e uns patróns arquitectónicos propios. Vilaboa non foi unha excepción.
Aquí, como en calquera outra zona das Rías Baixas foise conformando un “modo de facer” arquitectónico,
perfectamente recoñecible coma pertencente a esta zona. Núcleos rurais desenvolvidos e atinadamente situados
naquelas zonas de fronteira entre as zonas produtivas agrarias e as zonas de monte ou rocha. Trátase de núcleos con
rueiro estreito, moi conformado pola topografía orixinal do terreo; xa que logo, un rueiro moi pouco xeométrico, en
xeral. O casarío respondía a patróns típicos das zonas rurais: formas axeitadas ao terreo con crecemento natural a
base de engadidos, formas irregulares en xeral, etc. Inicialmente estaba composto por casas térreas e posteriormente,
de dúas plantas, construídas con fábrica de cachotería (o cadeirado correspondía á xente máis adiñeirada),
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rebocada, enlucida e pintada ou encalada; dispondo tellado con cubrición de tella, a dúas, tres ou catro augas. Do
conxunto, extraordinariamente apegado á terra, á rocha que mesmo se deixaba aflorar para servir de alicerce e
nalgúns casos de paramento, só sobresaían os edificios singulares: a igrexa, algunha casa podente, máis tarde,
algunhas instalacións produtivas.
As modificacións experimentadas no casarío ata os anos cincuenta ou sesenta non representaron un cambio
substancial do modelo. Mais, a partires dos anos nos que se produce o éxodo da poboación cara Europa, América ou
as grandes cidades, empeza a rachar o modelo. O modelo produtivo vilaboés expresamente un proceso convulsivo
(perda da importancia das explotacións agrarias, cambios na consideración dos produtos pesqueiros e marisqueiros,
etc.). Hai necesidade –real ou aparente- de novos usos e, xa que logo, de edificios distintos para acubillalos. Ata aí,
nada específico de Vilaboa; foi a “cantiga” de todo o litoral. O que si se produce aquí de xeito particularizado,
preferentemente na zona norte do concello, nas proximidades do concello de Pontevedra, apoiadas basicamente na
estrada N-550, é a invasión progresiva de edificacións de gran volume dedicadas a uso comercial-industrial en
mestura cos núcleos tradicionais de poboación, a modo de prolongación dos usos que xa se viñan instalando dende
a saída da propia vila de Pontevedra.
Xa a nivel xeral en todo o concello, e a modo de praga, fóronse adoptando e espallando modelos de edificación
pertencentes a outras zonas e mesmo a zonas urbanas, que pouco ou nada teñen que ver co ambiente rural no que
aquí se insiren, desbotando toda a sabedoría acumulada durante séculos polos habitantes desta zona, pero diso
falaremos máis de vagar no apartado das tipoloxías edificadoras
Deter a desfeita a tempo e mesmo recuperar valores paisaxísticos do inmediato pasado debe ser unha preocupación
dos rexedores e da poboación de Vilaboa se se quere tirar proveito dese recurso que pode ser importante se se guía
ben, pero que pode ser desastroso se se fai mal: o turismo e a chegada de todos aqueles urbanistas aborrecidos xa
da vida nas grandes (e próximas) vilas de Vigo e Pontevedra, que teñen aquí o lugar ideal para establecer as súas
vivendas nun contorno aínda natural se é que podemos mantelo aínda así.

13 VALORACIÓN E IMPACTOS SOBRE O MEDIO NATURAL
13.1 ESPAZOS DE INTERESE NATURAL.
Neste apartado faremos unha breve descrición das principais áreas de interese polos seus valores naturais,
paisaxísticos, de lecer ou de educación ambiental.
A zona de marismas.
Atopamos aquí bosques de ribeira, pasteiros de marisma e breixeiras, atlánticos. Sendo o hábitat idóneo para unha
grande diversidade de fauna, en particular de aves acuáticas.
As ribeiras dos ríos e regatos
As ribeiras dos principais ríos por constituír corredores naturais de flora e fauna que xunto coa zona de marisma é onde
atopamos a maior biodiversidade do municipio.
A área de Cotoredondo.
Polas súas instalacións de educación ambiental, de recuperación de fauna salvaxe, a diversidade de especies
arbóreas, as instalacións recreativas, xunto coas vistas panorámicas que dende os seus cumes se contemplan as rías
de Vigo, Pontevedra e, en días claros Arousa.
Todo o tramo da costa.
Moitos tramos da costa de Vilaboa atópanse aínda sen edificacións, o cal resulta singular no ámbito da Ría de Vigo.
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Os cumes
Os principais cumes, tanto da serra de Domaio como os cumes de Pedra Miranda e Chan da Laxe, presentan
espectaculares panorámicas da ría e dos vales adxacentes.
13.2 IMPACTOS
Pasamos a enumerar os principais impactos sobre o medio que observamos no municipio, sen mencionar aqueles que
se poidan producir polos posibles vertidos á auga e atmosfera, dos efluentes non depurados das instalacións fabrís,
dos cultivos , das granxas ou das vivendas, por exceder o guión o ámbito do presente estudo.
13.2.1 INCENDIOS FORESTAIS
Como xa se dixo no capítulo de vexetación, o municipio é asolado reiteradamente todos os veráns polos incendios
forestais.
Se ben non dispomos de datos da superficie queimada, porén temos datos do número de incendios por quilometro
cadrado dende o ano 1992 ao 1997. (Gráfico 1). Observando que algúns anos chégase ata case 3 incendios por
quilometro cadrado, situando ao concello, ao igual que toda península do Morrazo, nos tristes primeiros postos dos
concellos con máis incendios forestais de Galicia.
A consecuencia primeira é unha fortísima perdida de solo fértil, incrementando a erosión debida ás pendentes fortes
onde asentan sobre todo os eucaliptais, e segundo, o aumento da vexetación pirófita, principalmente eucalipto,
convertendo deste xeito unha consecuencia nunha das causas dos incendios forestais.
13.2.2 EXCESIVA PRESENZA DE EUCALIPTO
No concello de Vilaboa,

a causa das

repoboacións ou pola rexeneración das especies pirófitas, case toda a

superficie non dedicada a cultivos está conformada por eucaliptais.
Esta situación, amais de provocar os prexuízos propios dos eucaliptos, implica a case total desaparición das
carballeiras.
Ademais, este intenso aproveitamento forestal provoca a apertura de excesivas pistas forestais.
13.2.3 IMPACTOS DAS INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE
Vilaboa, ao estar enclavada en parte na depresión meridiana, atópase no eixe natural de comunicacións norte –sur.
Isto supón a existencia no concello das principais vías de alta capacidade como a autoestrada A-9, a estrada
Nacional 550 e o ferrocarril A Coruña-Vigo.
As infraestruturas viarias provocan un conxunto de impactos .Non hai pé entre os que, ademais dos físicos sobre o
7

territorio que se comentarán máis adiante, podemos salientar o impacto acústico, pola súa incidencia sobre o medio
social e a fauna. Cos medios técnicos actuais sería posible e desexable minimizar ese impacto co emprego de
barreiras acústicas axeitadas.
Por último, salientamos aínda máis como problema puntual específico o impacto acústico que provocan as
infraestruturas sobre a zona de marismas, que como xa se ten dito é un espazo protexido pola Rede Natura 2000,
impedindo en certa medida o apousamento e lecer dalgunhas especies, sobre todo aves, que non abondan no resto
dos ecosistemas.

7

A súa descrición excede o ámbito deste traballo.
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1.1.

A PREHISTORIA.

1.1.1.

O NEOLÍTICO.

Os antecedentes máis remotos no tempo que achamos sobre do que hoxe é o concello de Vilaboa remóntanse ao
período Neolítico (-3500 a -1800). Nesta etapa histórica o ser humano dedicábase ao desenvolvemento de actividades
agrícola-pastorís, un medio de vida que viabilizou os novos hábitos sedentarios da poboación. Desta etapa, Vilaboa
conserva un bo número de dolmens, unha voluminosa construción de carácter funerario que evidenciaba o
excedente de tempo que aquela sociedade dedicaba a preparar os seus ritos postmortem. Xunto a estes as cistas1,
unha caste de construción funeraria individual habitualmente definida por laxas de fina labra que perfilan cada un dos
lados do rectángulo que acolle ao cadáver.
Os dolmens ou antas eran un tipo de tumbas colectivas autoafirmativas que constan dunha cámara funeraria á que se
accede por medio dun corredor de dimensións variables. Ambos elementos, cubertos por unha ou varias lousas de
fasquía plana, aparecen definidos por unha serie de lousas fincadas verticalmente –tamén denominadas ortostatosde entre 1 e 1.5 m. de altura. Esta estrutura pétrea era recuberta posteriormente con terra ata formar un túmulo que
sobresaía entre 1.5 e 2 metros da ras do chan. Os dolmens situábanse en solos elevados, o que é interpretado por
algúns estudosos como un desexo de achegar o finado a algunha das deidades do momento (o sol, a lúa, as
estrelas...). Asemade, os dolmens oriéntanse entre os 90 e os 120 graos, que pode amosar unha intencionalidade
representativa (a que persigue o itinerario solar dende que o astro “nace” polo leste ata que “morre” polo oeste, o que
cabería interpretar como alegoría da vida humana).
En rigor podemos dicir que este tipo de construción é a máis antiga manifestación edilicia que conservamos hoxe en
día. A pervivencia destes monumentos funerarios ata os nosos días é un auténtica milagre artística e arquitectónica,
razón pola que deberían ser coidados e preservados por todos os medios para poder legalo ás xeracións vindeiras. En
Vilaboa existe unha ducia de xacementos neolíticos, entre os que cómpre salientar sobremaneira, pola calidade e
cantidades dos materiais atopados2, o da Chan da Cruz e mais o da Chan de Castiñeiras.

1.1.2.

O CALCOLÍTICO.

O período calcolítico (-2.200 a –1800) constitúe, de facto, o período final do neolítico. Nesta xeira aparece a cultura do
vaso campaniforme, tan común a outros lugares do continente europeo. Este tipo de vasos e cazos construídos en
barro vermello adoitan posuír un escaso grosor (a penas 4 mm os menos finos), o que unicamente nos permite visualizar
algúns exemplares previa reconstrución dos seus elementos esnaquizados. Vilaboa acolle abondosos restos deste tipo
de materiais en xacementos como o da Chan da Armada, Cavada dos Burros ou Monte dos Areeiros, onde foron
atopados diversos restos de cerámica con e sen motivos decorativos: bandas anchas e simétricas, puntillados, zigszags, figuracións xeométricas variadas...
Resulta curioso comprobar que non vai ser ata o tempo da cultura castrexa cando volvamos atopar restos cerámicos
destas mesmas características, o que pode evidenciar algunha das xa apuntadas conexións internacionais, moi ligadas
á irrupción das primeiras metalurxias do cobre.

1.1.3.

A IDADE DO BRONCE.

Entre os anos –1800 e 800 a.C. Europa asiste á consolidación da cultura hallstática que trae aparellada unha nova
cultura metalúrxica asociada ao bronce. A desaparición da cultura funeraria neolítica –substituída por un modelo de
enterramento individual tipo cista- xunto coa desaparición dos restos habitacionais minimizan as posibilidades de
coñecermos máis profundamente como era e como vivía o ser humano nesta etapa histórica. Os historiadores
1

En lugares como a Chan de Agrelo ou a Chan de Castiñeiras é común a presenza simultánea de dolmens e cistas.

Potes, cacharros, colares, amuletos, armas... un completo enxoval funerario que hoxe en día figura depositado no Museo de
Pontevedra.
2
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especializados neste período supoñen a continuación das actividades agrícola-pastorís sedentarias, xunto coa
aparición dun incipiente comercio, tal e como evidencia o achado de elementos pertencentes á cultura mediterránea
e continental. No caso de Galicia, o noso país fixa un intercambio e relación máis acusada co resto da fachada
atlántica que cos demais pobos peninsulares.
Os petróglifos son a fonte principal que se nos ofrece á hora de fornecer datos sobre a cultura e as formas de vida
destes homes e mulleres primitivos. Esta modalidade de inscultura prehistórica foi executada mediante técnicas
percusivas en innumerables laxas e penedos situados, por norma xeral, en espazos elevados, caso do Outeiro das Laxes
ou o Outeiro dos Asubións, sempre dentro dos límites administrativos de Vilaboa.
Este tipo de incisións pétreas que son os petróglifos salienta polo naturalismo que transcende das escenas que
representa (cópulas de cervos, xinetes e cabalgaduras, escenas de caza maior...) o que contrasta abertamente coas
representacións da mesma condición que están presentes noutras latitudes do continente, ou mesmo de América e
Oriente. Alí é o xeomagnetismo abstracto a representación máis abondosa (trisqueis e tetrasqueis de filiación solar por
exemplo), relegando ás representacións humanas e naturistas a un rol marxinal e secundario. Aproximadamente o 90%
dos petróglifos catalogados en Galicia aparecen localizados no sur-oeste do país, o que explica a súa elevada
presenza no concello que nos ocupa. É concretamente as Rías Baixas, xunto cos vales interiores do Lérez, así como a
Terra de Montes, o territorio que máis petróglifos concentra. A xustificación da súa localización, nas ladeiras de outeiros
graníticos que puideron servir de miradoiros naturais dende os que coidar do gando domesticado, parece concordar
co carácter das representacións executadas, de aí posiblemente a inspiración naturista destes importantes signos
artísticos.
Petróglifos como o da Pedra dos Mouros, no lugar de Paredes (S. Martiño), ou o do Outeiro do Millo, no lugar de
Barciela (Sta Cristina de Cobres), xunto cos que citamos anteriormente, acollen algunhas das representacións tipo que
vimos de tratar. No que respecta á interpretación dos signos abstractos son múltiples as significacións apuntadas. Porén,
existen cautos consensos a nivel científico que permiten asociar os circos e as espirais aos cultos astrais simbólicorelixiosos, os labirintos aos percorridos iniciáticos alegóricos dos retos que o ser humano debe superar ao longo da súa
experiencia vital, ou mesmo a súa asociación a determinados percorridos rituais propios dos cultos da época. Por outra
banda, o repertorio armamentístico plasmado sobre as nosas laxes graníticas semella evidenciar unha sociedade onde
a importancia do guerreiro era considerable. Este elemento, xunto cos cambios introducidos pola nova cultura
funeraria, parecen deixar entrever unha sociedade máis xerarquizada, evidencia do xurdimento de estruturas de poder
no seo das comunidades.
No que respecta aos animais, os cervos, as serpes e os cabalos monopolizan as representacións iconográficas dos
petróglifos galegos, o que traduce unha relación claramente diferenciada no que respecta ao vínculo persoa-animal.
Así, mestres os cervos terían unha connotación meramente alimenticia, a serpe estaría vinculada a rituais máxicorelixiosos, mentres que o cabalo –en estado semisalvaxe nesta altura- asumiría o rol mixto de cabalgadura excepcional
e alimento privilexiado.

1.1.4.

A IDADE DO FERRO.

Arredor do século VIII a.C. chegan á península distintas ondadas de pobos de orixe céltica procedentes do Mar Caspio
que son portadores e coñecedores dunha nova metalurxia: o ferro. Fixan a súa residencia en distintos lugares do
territorio que os romanos ían denominar, séculos despois, Gallaecia, así como nas terras bañadas polo mar Cantábrico.
Os poboados das Serras dos Ancares e O Cebreiro son fieis testemuñas da pervivencia da cultura castrexa –a variante
autóctona da cultura celta peninsular- aínda nos nosos días; pero tamén os cultos relixiosos que outorgaban vida aos
elementos da natureza (fontes, ríos, árbores, penedos...), ou mesmo o costume de acender lumes nas encrucilladas, a
celebración da primavera e dos solsticios de verán, o culto ás ánimas...
Mais o elemento de maior proxección histórica que transcendeu ata os nosos días é quizais o asentamento castrexo.
Por primeira vez na historia chegan a nós os restos da “arquitectura da vida” dun dos pobos que habitou Galicia. Os
castros foron as localizacións habitacionais desta peculiar civilización nórdica. O abandono das chairas e a
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colonización dos outeiros de carácter máis estratéxico (cerca de ríos e de amplas zonas de cultivo, mesmo ao pé do
mar como é o caso do Castro do Coto en Riomaior) é o primeiro signo deste novo tempo histórico, onde ve a luz a
primeira manifestación de urbanismo galaico. Os castros presentan dimensións desiguais que van dos 20 aos 500 m. de
diámetro, sendo os 100 m. a extensión media común. A planta adoita a ser oval ou alongada, sempre situada na croa
dun monte, outeiro ou promontorio, e aparecía protexida por un ou máis muros defensivos perimetrais que daban paso
a terrapléns nos que, en ocasións, se dispuñan os antecastros ou ampliacións do recinto central.
Castros como os do Monte da Croa, no lugar de Acuña (S. Martiño de Vilaboa), o do Coto Loureiro, en Farexa
(Figueirido), son paradigmas dos carácteres xerais desta modalidade de urbanismo primitivo: inexistencia dunha orde
urbanística preestablecida, ausencia de construcións que presten servizos ao conxunto da comunidade, localización
concentrada das vivendas formando “barrios” ou conxuntos diferenciados... Só nos castros máis avanzados atopamos
vivendas con pequenos vestíbulos, fornos e lareiras, e mesmo canalizacións e fontes de uso colectivo.

1.2.

A ROMANIZACIÓN.

Entre os séculos I ao IV despois de Cristo a invasión do Imperio Romano trastornou seriamente a orde e as claves
económicas, artísticas, sociais e mesmo idiomáticas dos pobos castrexos que habitaban Galicia. A partir do ano 19 a.C.
as tropas do emperador poñen fin a un longo episodio bélico (Décimo Xunio Bruto no 137 a.C.; Publio Craso no 94 a.C.;
Parpenna no 71 a.C.; Julio César no 61 a.C.) que remataría co nacemento dun novo pobo peninsular: a Gallaecia. A
Galicia romana convive con núcleos de resistencia castrexa, mais o denominador común desta etapa histórica pasa
pola imposición do modelo de vida e de desenvolvemento socioeconómico latino: construción dun viario que
interconectaría as urbes máis relevantes (as villae de Lugo, A Coruña, Braga, Astorga...); a definición dun novo
urbanismo planificado e ordenado baseado nunha orde xerárquica sustentada no modelo establecido polo poder das
clases dirixentes; a explotación mineira; o intercambio desigual; a escravitude incondicional dos pobos sometidos...
En Vilaboa tamén é perceptible a pegada romana ao longo do viario que, moi posiblemente, atravesou o actual
concello en sentido norte-sur: a vía principal que unía Tude (Tui) con Iria Flavia (Padrón). Deste viario principal puido
partir un viario secundario de carácter transversal que se estendería pola península do Morrazo ata Bueu, trazado que
haberá de coincidir co que, séculos despois, ocupará o denominado Camiño Real. Fieis testemuños deste tempo son
os miliarios atopados a principios do século XIX (1806) no lugar de Paredes (S. Martiño de Vilaboa) coincidindo coa
construción da estrada entre Ponte Valga e Pontesampaio. Os Miliarios de Adriano, o de Flavio, o de Carino e o de
Licinio, todos eles datables entre os séculos III e IV d.C. foron fitos que o Imperium dispuxo ao longo das súas calzadas
para conmemorar ao construtor ou restaurador do viario, así como para comunicar as distancias en milleiros de pasos
(millas) respecto do punto de orixe ou de destino. Ningún outro resto desta etapa histórica foi atopado en Vilaboa.

1.3.

O MEDIEVO.

Dado que carecemos de calquera caste de resto datable no período prerrománico –aquel que engloba a etapa
sueva, visigoda, asturiana, así como da denominada mozárabe ou de repoboación- datable entre os séculos V ao X
d.C. vémonos na obriga de choutar ata os séculos XI, XII e XIII na procura de bens e elementos que nos permitan seguir
o rastro da historia no termo municipal do que hoxe coñecemos como Vilaboa.
O historiador da arte e actual director do Museo de Pontevedra Valle Pérez.X.C (1998) sitúa nos últimos anos do S. XII a
data de construción do templo románico de Figueirido. O terceiro cuarto do S. XII é a cronoloxía que o mesmo autor
apunta para datar a primeira fase do templo parroquial de S. Martiño, os únicos exemplos de arquitectura románica
cos que aínda conta Vilaboa. Tamén de época románica é o templo e o cemiterio do Cuarto (A Santa, Barciela) na
parroquia de Sta Cristina de Cobres, bens dos que hoxe apenas podemos apreciar algunhas lápidas mortuorias, así
coma outros elementos menores nos muros de cachotería que pechan as distintas propiedades do lugar. A fábrica dos
dous primeiros templos foi totalmente renovada nos séculos XVII e XVIII conforme ao gusto barroco da época,
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provocando alteracións tan profundas que a lectura e valoración da arquitectura románica primixenia é, hoxe en día,
case unha quimera.
Nesta mesma etapa confórmanse e consolídanse os camiños de peregrinación a Compostela, tanto o francés como o
portugués, utilizando no caso deste último o vello itinerario romano que uniu Tui con Iria Flavia. Nesta etapa tiveron lugar
importantes obras de enxeñería consistentes na construción e renovación de antigas pontes e calzadas romanas,
sendo a próxima Ponte de Sampaio (Arcade, Soutomaior) un dos exemplos de enxeñería construtiva máis notables do
momento3. Estes camiños medievais deron lugar, a partir do segundo terzo do S. XVI, aos coñecidos como camiños
reais, unha denominación tradicional que pervive aínda na memoria colectiva dos vilaboeses dos nosos días.
Posiblemente desta etapa –século XVI e seguintes- sexa a portaxe localizada na parroquia de Figueirido, mais
concretamente no lugar de Bergunde, nun edificio de tipoloxía popular convertido en alboio composto por varios
módulos edificatorios e que puido servir tamén de pousada aos camiñantes e arrieiros que transitaban por este antigo
viario que transcorría polas parroquias vilaboesas de Bértola e Figueirido, sen dúbida o camiño máis importante de
cantos atravesaban o concello. A estratéxica localización de Vilaboa, nunha frecuentada encrucillada de camiños
romanos e medievais, explica que a práctica totalidade do seu termo municipal estea percorrido por viarios históricos
de moita importancia.

1.4.

A IDADE MODERNA.

Entre os séculos XV e XVIII o concello de Vilaboa vive algún dos episodios históricos máis relevantes da súa existencia.
No plano artístico, e entre os séculos XVII e XVIII, ten lugar a renovación ou mesmo a construción da totalidade das
igrexas parroquiais da vila, dando un impulso neoclásico e barroco aos escasos monumentos de filiación románica cos
que conta o municipio.
Os días 23 e 24 de outubro de 1702 está documentada a coñecida como Batalla de Rande, un conflicto bélico que
enfrontou a flota anglo-holandesa comandada polo almirante Roock coa franco-española que transportaba
importantes riquezas provenientes de América. Refuxiada a flota española no interior da baía de Rande, as tropas
españolas impuxeron a mobilización dos carros do país do contorno para evacuar os prezados bens embarcados nas
carabelas fondeadas ao pé da Illa de S. Simón. A defensa da flota española estaba reforzada en terra polas
guarnicións reais que atopaban refuxio en fortíns e castelos como o de Ubeiras, do que hoxe unicamente se conservan
algún dos seus muros, ou o de Corveiro, unha fortaleza que ficou totalmente destruída hai un par de decenios, cando a
construción da Ponte de Rande. Da primeira danos conta o historiador vigués Taboada y Leal, e da segunda o Padre
Sarmiento na súa coñecida obra Viaxe a Galicia. Nestes dous textos e noutros moitos cóntasenos como a baía de S.
Simón estaba protexida, nesta altura, por unha xigantesca cadea que impedía o acceso libre á enseada. Nin este
elemento nin as fortalezas de Corveiro e Ubeiras –dentro do actual termo municipal de Vilaboa- nin a do Castro en
Vigo, ou a de Rande en Redondela, foron quen de evitar a incursión da flota inimiga dentro das augas de S. Simón, así
como o conseguinte desastre humano4 e económico5 que se derivou deste enfrontamento bélico. Despois dunhas
horas de fondeo, a flota do rei de España unicamente conseguiu evacuar unha parte non cuantificada do seu “botín
de indias”, deixando nas mans do inimigo os bens e tesouros restantes.
Na Idade Moderna tamén é posible datar parte da arquitectura civil máis salientable do concello: a Casa da Barreira;
Casa da Magarella; Casa de Larache; ou a Casa da Torre. Xunto a estas, algunha das casas reitorais que servían de
morada aos sacerdotes que exercían o seu oficio nas distintas parroquias, arquitecturas entre as que cabe salientar
sobranceira a da parroquia de S. Martiño e a de S. Adrián de Cobres, conxuntos destacados, amais, polos
extraordinarios canastros ou paneiras que se construíron nos seus respectivos eirados. Todos estes edificios son boas
testemuñas do poder e o gran número de bens que acumulaban as clases dirixentes en prexuízo das clases populares.
3 A estudosa Elisa Ferreira (Los caminos medievales de Galicia; Boletín Auriense, 1988) certifica a presenza dun camiño de peregrinación
por este lugar, o que daba lugar ao cobro dunha portaxe á altura da ponte.
4

As crónicas falan de preto de 3.000 mortos.

Metais preciosos, madeiras finas, coiros e produtos orientais (teas bordadas en ouro e prata, jade, marfín, porcelana) entre varios
barcos de grande tonelaxe e valor, foron algúns dos bens perdidos.
5
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Esta sociedade estamental que caracterizaba a Galicia da Idade Moderna aparecía definida en dúas velocidades en
función do ámbito espacial no que nos situemos. Así, mentres nas vilas e cidades a organización gremial dos artesáns
acaparaba dereitos e bens que ata aquel momento só foran privilexio do señorío nobiliario ou eclesiástico, no rural –
caso de Vilaboa- as clases podentes “case non se diferenciaban do realengo” en palabras do historiador Francisco
Carballo6.
Mención expresa merece unha experiencia económica singular e excepcional que tivo lugar no val do Ulló e baía de
Larache, onde a partir do ano 1637 tivo lugar a construción das salinas que, á prostre, serían usufrutuadas polo colexio
de xesuítas da vila de Pontevedra. Entre os anos 1649 e 1698 o devandito colexio pontevedrés constrúe tres salinas nos
lugares de Godenla e Freixeiro, Porta Muíños e Larache. A produción destas factorías de sal acada de 6.000 a 8.000
fanegas anuais, abastecendo cumpridamente a escaseza de sal que naquela altura sufría o Reino de Galicia. Ao pé
das salinas construíronse sendas casas Alfolí nas que se almacenaba o sal, ao tempo que servían de residencia aos
traballadores e comendadores da propiedade. O abandono desta industria destinada á salgadura de peixe
fundamentalmente, xunto cos sucesivos temporais que arrebolaron contra o litoral, provocaron o deterioro das bancas
e banquetas principais, ata o punto que só as de Freixoeiro presentan hoxe en día (ano 2001) un aspecto que as fai
perfectamente recoñecibles.
Na segunda metade do século XVII tamén cabe situar a constitución de varias Fundacións, das que é especialmente
pródiga a parroquia de Sta Cristina de Cobres. A de S. Brais ou a de S. Xosé, entre outras moitas, reunían un amplo
conxunto de bens e capital: muíños fariñeiros, escolas, fornos, capelanías... todas elas estaban rexidas por un
“presenteiro” que era o encargado de aplicar as normas establecidas polos propietarios. Co paso do tempo, os bens
destinados ás fundacións non foron quen de cubrir integramente o seu sostemento, o que obrigou a ceder a súa
titularidade á Beneficiencia provincial.
Segundo o Padre Sarmiento, na metade do século XVIII a matrícula de mariña da península do Morrazo acadaba os 22
barcos. Destes, 98 dos seus tripulantes eran oriúndos de Sta. Cristina, mentres que unicamente 53 mariñeiros tripulaban
embarcacións adscritas ao peirao de S. Adrián. Estes datos evidencian a importancia da actividade pesqueira en
Vilaboa nesta etapa histórica. Así o demostra o feito de que a produción sardiñeira da provincia de Pontevedra
efectuábase no ano 1776 con 105 embarcacións que daban ocupación a un total de 508 homes7. A sardiña salgada
xustificaba boa parte das rendas mariñeiras do litoral, ingresos aos que, en Vilaboa, cumpría engadir os derivados da
extracción do sal nas salinas do Val do Ulló, as únicas dedicadas a este mester, xunto coa Salina da Lanzada en Vigo.
A pesca, xunto cos tradicionais aproveitamentos agro-forestais, foi o sustento principal da poboación residenciada no
que hoxe é o termo municipal de Vilaboa ao longo de toda o Antigo Réxime. O solo estaba cultivado unicamente nun
11%, mentres que as masas forestais de frondosas (devesas reais de carballos e castiñeiros fundamentalmente) sufrían
unha mingua permanente pola obriga de satisfacer os tributos aos soberanos de Castela.
Historia coñecida propia destes tempos foron tamén as sucesivas incursións de piratas ingleses e berberiscos na ría. Vilas
como Vigo, Cangas ou Vilaboa sufriron de maneira directa ou indirecta as accións violentas dos invasores, que
bloquearon dende o punto de vista marítimo o conxunto das costas galegas ao longo de tres séculos (XVI, XVII e XVIII).
É por isto polo que as batallas navais e os saqueos foron unha práctica común da vida do Morrazo –tamén de Vilaboa
xa que logo- ao longo de todo este período intersecular.

1.5.

A IDADE CONTEMPORÁNEA.

A incorporación de novas terras ao cultivo, a implantación masiva dos cereais e tubérculos americanos (millo e pataca
fundamentalmente), xunto coa expansión daquelas actividades artesanais complementarias da pesca

e

agrogandeiría (artesanado de teceláns, calafates, ferreiros, carpinteiros, canteiros, xastres...) marca a nova xeira
económica que ten comezo entre os séculos XVIII e XIX. Refórzase o modelo de asentamento sobre o territorio,

6

AAVV: Historia de Galicia. Ed. A Nosa Terra; 1991.

7

Historia de Galicia: AAVV; A Nosa Terra (1991).
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baseado na dispersión poboacional, e séguese a evitar a configuración dunha vila onde concentrar a administración e
os servizos8. Xunto coas actividades produtivas que xa coñecemos, ten lugar en Vilaboa a irrupción da minería de ferro,
localizada fundamentalmente nas parroquias de S. Adrián e Sta. Cristina9. Nas proximidades da marisma de Riomaior
aínda se conservan os restos das bocas destes xacementos mineiros, moi ricos tamén en barro, o que motivou o final da
explotación deste recurso.
A obrigada emigración a América e Lisboa golpeou fortemente a toda a poboación galega, sobre todo ao longo de
todo o século XIX, cando o noso país experimenta un vertixinoso crecemento demográfico que non é correspondido
cun aumento proporcional de renda dispoñible.
A aparición da industria conserveira e do cultivo do mexillón, a construción de lonxas, xunto coas melloras técnicas
experimentadas na flota de baixura, así como o florecemento da industria artesanal de ribeira (varadoiros e obradoiros
tradicionais de pequeno e medio tamaño maiormente), palían insuficientemente a crise do sistema económico
capitalista que provocara a emigración transoceánica masiva. Isto derivará no xurdimento dunha incipiente burguesía
que xa abrollara a finais do XIX, cando a redención foral de 1873, impulsando definitivamente o reequilibrio na
distribución de rendas agrarias en favor das clases traballadoras. Aquí empeza definitivamente o devalar incesante das
clases rendistas, entre elas a Igrexa. O acceso definitivo dos labregos á propiedade da terra –defendida por Murguía,
Montero Ríos, Vicenti...- provoca o asociacionismo labrego na práctica totalidade de parroquias do país, propiciando
a súa sindicación e participación política masiva, un reforzamento da conciencia cívica que non coñecera a
sociedade galega dende había séculos. A ditadura franquista (1939-1975) supuxo, ao igual que en todo o Estado, unha
nefasta experiencia social, cívica e cultural para Galicia, deslabazando os avances acadados nos anos ocupados
pola primeira e segunda República.
No abrente do terceiro milenio Vilaboa aínda segue sen desenvolver todas as súas potencialidades en materia social e
económica. A industrialización de primeiros do século XX primeiro, e a derivada do desenvolvementismo franquista
despois (década de 1960 en diante) propiciou a construción da autoestrada do Atlántico e a industrialización dos
núcleos reitores do suroeste do país (Vigo e Pontevedra). O que aconteceu despois, que tamén coincidiu coa modesta
modernización da vía férrea entre Pontevedra e Vigo e a construción das primeiras depuradoras de marisco, acabou
relegando a Vilaboa á condición de mero concello dormitorio. O forte crecemento económico experimentado a
partires da década de 1970 derivaría nun portentoso crecemento construtivo –acelerado na última década- sobre
todo de segundas residencias que poboaron de xeito incontrolado e anárquico o litoral das parroquias de S. Adrián e
de Sta. Cristina fundamentalmente, ocupando progresivamente grandes espazos outrora dedicados ao cultivo.
Coa mingua e encarecemento do solo industrial nas cidades de referencia, Vilaboa atopa unha extraordinaria ocasión
de ordenar o seu territorio, fixar poboación, e equilibrar usos do solo que propicien o desenvolvemento harmónico dos
axentes económicos e sociais de todo o concello, aínda que as experiencias de expansión industrial-comercial
experimentadas ata agora no concello foron negativas cando se fixeran sen planificación (invasión desordenada de
naves a carón da estrada N-550 na zona norte) ou ben abortadas cando si viñan planificadas (intento de xestión dun
polígono industrial nesa zona norte coa agochada intención de instalar unha empacadora para as grandes vilas do
contorno e os seus hínterlands, paralizada “in extremis” logo das eleccións municipais de 1999).

8 Lenta e timidamente o núcleo do Toural advirte a vocación de centro administrativo e de servizos do municipio (Casa do Concello,
Caixas de Aforro, igrexa parroquial, comercios...).
9

Malia ao indicativo “de Cobres”, os testemuños máis fiables revelan que é o ferro e non o cobre o mineral extraído.
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2. A POBOACIÓN.
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2.1.

O CONCELLO DE VILABOA. EVOLUCIÓN 1900 – 2007.

O termo municipal de Vilaboa conta, segundo os datos do censo de Población y Viviendas do ano 2001 (Instituto
Nacional de Estadística), con 5.755 habitantes, e, segundo os datos do Nomenclátor do INE do ano 2007, a cifra
aumenta a 6.015 habitantes, polo que se constata unha dinámica demográfica positiva nos últimos anos no conxunto
municipal.
No ano 2007 a poboación de Vilaboa supoñía o 5 % da poboación total da comarca de Pontevedra, o 0´65 % da
poboación total da provincia de Pontevedra, e o 0´22 % da poboación total de Galicia. Vilaboa insírese na comarca
de Pontevedra, da que tamén forman parte os concellos de Barro, Campo Lameiro, Cotobade, A Lama, Poio, Ponte
Caldelas, e Pontevedra: o conxunto da poboación destes concellos é de 121.275 habitantes no 2007.
O concello de Vilaboa está formado por cinco parroquias: Bértola (Santa Comba), Cobres (Santo Adrán), Figueirido
(Santo André), Cobres (Santa Cristina), e Vilaboa (San Martiño). Destas parroquias a máis poboada é Vilaboa, con
1.808 habitantes no 2001 e 1.857 no 2007. O conxunto das parroquias do concello teñen unha tendencia demográfica
positiva.
A comarca de Pontevedra constitúese cun total de oito concellos, na que un 5% da poboación pertence ao concello
de Vilaboa. O resto das porcentaxes sitúanse entre os extremos da comarca, que van do mínimo de Campo Lameiro,
co 2 %, ao máximo de Pontevedra, co 66 %.

Datos municipais e da comarca poboación (2007)
Poboación

% poboación

Barro

3.426

3%

Campo Lameiro

2.119

2%

Cotobade

4.575

4%

A Lama

2.995

2%

Poio

15.456

13%

Ponte Caldelas

6.487

5%

Pontevedra

80.202

66%

Vilaboa

6.015

5%

121.275

100%

Comarca de Pontevedra

Fonte: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.
Por outra banda, as superficies municipais son máis parellas, sendo a superficie de Vilaboa o 6% do total comarcal. O
concello menos extenso é Poio, e o máis extenso é Cotobade, cun 21,5% do total comarcal. Con estes datos, pódese
indicar que as densidades de poboación son moi baixas, sendo Pontevedra, Poio, e Vilaboa as excepcións.

Superficies municipais e total comarcal (2007)
Superficie (km2)
Barro

37,64

Campo Lameiro

63,76

Cotobade

134,68

A Lama

111,76

Poio

35,93

Ponte Caldelas

86,99

Pontevedra

118,29

Vilaboa

36,88

Comarca de Pontevedra

625,93

Fonte: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.
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2.1.1.

ETAPAS DA EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN.

O crecemento do concello de Vilaboa entre 1900 e 2007 é, en termos xerais, positivo, pero hai que salientar que se
interrompe brevemente entre 1940 e 1950 e 1981-2001, que son períodos de lixeiro decrecemento. Na seguinte gráfica
indícanse os totais de poboación do concello de Vilaboa entre 1900 e 2007.

Evolución demográfica do concello de Vilaboa (1900-2007)

6.750
6.000
5.250
4.500
3.750
3.000
2.250
1.500
750
0
1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1981

1991

2001

2007

Fonte: Series históricas de población. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.
No cadro que segue expóñense os datos de poboación por parroquias, segundo o Censo de Población y Viviendas do
INE dos anos 1970, 1981, 1991, 2001, e os datos do Nomenclátor do INE do ano 2007, para unha información máis
completa. Hai que resaltar que as parroquias litorais (Vilaboa, Santo Adrán de Cobres, e Santa Cristina de Cobres) son
as parroquias máis poboadas, e as interiores (Bértola e Figueirido) acollen un menor número de habitantes.

Evolución demográfica das parroquias de Vilaboa (1970-2007)
1970
Bértola
San Adrián de Cobres
Santa Cristina de Cobres
Figueirido

1981

1991

2001

2007

615

703

612

605

725

1.345

1.408

1.430

1.388

1.455

930

1.108

1.114

1.149

1.175

756

817

810

805

803

Vilaboa

1.748

1.965

1.819

1.808

1.857

Concello de Vilaboa

5.394

6.001

5.785

5.755

6.015

Fonte: Instituto Nacional de Estatística. Elaboración propia.
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No seguinte cadro indícanse datos desta evolución no concello de Vilaboa, na comarca de Pontevedra, e na
provincia de Pontevedra entre 1900 e 2007. O incremento bruto da poboación entre 1900 e o ano 2007 é de 1.836
habitantes, o que supón un 43,93%, é dicir que neste período a súa poboación multiplicouse por 1,4, mentres que a
poboación comarcal rexistra un aumento do 104,58%, que supón un ascenso bruto de poboación de 61.995
habitantes, o que significa que a poboación se duplicou.

Incrementos de poboación
Poboación 1900

Poboación 2007

Incremento Absoluto

Incremento
Porcentual

Vilaboa

4.179

6.015

1.836

43,93%

Comarca Pontevedra

59.280

121.275

61.995

104,58%

Provincia Pontevedra

457.262

930.931

458.913

100,36%

Poboación 1900-2007

Fonte: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.
A evolución da poboación de Vilaboa, no período que vai de 1900 a 2007, non é uniforme, polo que, para unha maior
comprensión da realidade do concello, cómpre analizala e establecer unha serie de etapas que dan un maior
significado aos datos actuais.

Hai un crecemento case ininterrompido entre 1900 e 1981, a excepción do período 1.941-1.950 que é negativo (-1,5%) e
do período 1.911-1.920, no que hai un estancamento absoluto, crecemento cero. Pásase de 4.179 habitantes en 1900 a
6.001 en 1981, o que vén supor, para o total de dito período, un índice de crecemento do 43,6 %, cunha taxa de
crecemento anual acumulativo máxima para o período 1971-1981 (0,0107), a máis alta do século, e mínima para o
período 1941-1950 (-0,0015).

Retroceso no período 1981-2001, no que a poboación de Vilaboa pasa de 6.001 habitantes aqo inicio do período a
5.735 ao remate, o que supón unha diminución total da poboación do 4,4%.

Cos datos extraídos do Padrón Municipal de Habitantes do 2007 podemos afirmar que na poboación de Vilaboa
téñense producido variacións dende 2001, producíndose un crecemento do 4,8 %, pasando de 5.735 habitantes no
ano 2001 a 6.015 no ano 2007, o que parece ser unha tendencia ao longo do século, se exceptuamos o decrecemento
da década 1940-1950, o forte incremento na década 1970-1981, e o decrecemento do período 1981-2001.

Variacións porcentuais de poboación (1900-2007)
19001910

19101920

19201930

19301940

19401950

19501960

19601970

19701981

19811991

19912001

20012007

Vilaboa

8,76

0,02

6,12

1,82

-1,49

4,59

6,58

11,25

-3,60

-0,86

4,88

Comarca
Pontevedra

4,85

6,11

2,95

12,57

7,32

7,35

4,46

15,08

9,46

-1,81

6,60

Provincia
Pontevedra

8,33

7,68

6,48

12,98

4,65

1,28

10,36

14,55

3,15

3,30

1,61

Fonte: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.
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Resumindo, á vista do anterior cadro, podemos dividir a evolución demográfica de Vilaboa nas seguintes etapas:
Etapa de 1900 ata 1970: é un período de crecemento lento e progresivo, a excepción do período (1.941-1.950),
lixeiramente regresivo.
Etapa de 1971 ata 1981: forte crecemento, 11,25% en tan só unha década. Parte deste aumento da poboación pode
deberse á volta da emigración de Europa Occidental, aos postos de traballo creados coa construción da autoestrada
do Atlántico e á industrialización da comarca.
Etapa de 1981 ata 1991: é un período regresivo, cun descenso do 3,6 %, debido posiblemente ao impacto que
provocou a construción da autoestrada do Atlántico, dividindo o territorio en dúas partes, o que supuxo unha certa
desarticulación do mesmo, e ao desmantelamento de industrias na comarca.
Etapa de 1991 ata 2001: lixeiro decrecemento
Etapa de 2001 a 2007: incremento da poboación, debido en parte ao fenómeno que se vén xerando nestes últimos
anos de construír vivendas nas periferias das grandes urbes. Neste caso Vilaboa ten unhas condicións óptimas, a
pesares do impacto medioambiental da autopista, pola súa situación, xa que está ben comunicado e preto de dúas
urbes importantes como son Pontevedra e Vigo. Ten influído tamén neste pequeno incremento a inmigración de
cidadáns marroquís que se asentan nesta zona e unha consolidación do atractivo de usos comerciais e industriais
lixeiros nas zonas próximas a Pontevedra.
É preciso concluír, pois, que Vilaboa, dende o punto de vista demográfico, presenta unha tendencia clara ao
progresivo crecemento, aínda que de maneira moderada: non ten sufrido, posiblemente polos potenciais turísticos e
mariñeiros e pola súa boa situación e comunicación, as xerais condicións de baixada dos índices de natalidade de
toda Galicia. Pero, precisamente por todo o dito, Vilaboa é un concello no que eses índices de crecemento poderían
seguir evolucionando progresiva e favorablemente se se explotan axeitadamente os seus recursos.
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2.2.

ESTRUTURA DA POBOACIÓN.

2.2.1.

ESTRUTURA DA POBOACIÓN POR SEXO.

As porcentaxes de participación de cada sexo na poboación total é aquí moi parella. Para o conxunto municipal
(datos do Padrón Municipal de habitantes de 2007) os homes representan o 48,9% e as mulleres o 51,1% da poboación.
O cociente entre homes e mulleres sitúase para o conxunto no 95,8. Con todo, a porcentaxe de homes é superior en
tódolos grupos de idade ata os 59 anos, menos nos grupos de 5-9, 15-19, e 40-44, que é lixeiramente inferior (99,297,2%), sendo sensiblemente superior nos grupos de idade de 20-24 e 30-34, 126,7% e 119,7% respectivamente. As
porcentaxes masculinas menos favorables empezan a darse a partires dos 60 anos e resulta espectacular a baixada a
partires dos 65 anos ( media do 60,4%). Esta porcentaxe inferior global de homes sobre mulleres non se debe, polo
tanto, ao menor nacemento de varóns, senón á maior esperanza de vida das mulleres.

2.2.2.

ESTRUTURA DA POBOACIÓN POR IDADES.

Segundo os datos do Padrón Municipal de Habitantes de 2007, a poboación xuvenil do concello (0-14 anos) representa
o 11,8% do total, cun índice de dependencia(10) do 17,5%; a poboación senil, (65 e máis anos) supón o 21,1% e
presenta un índice de dependencia do 27,29%; e a poboación adulta representa o 67,1 %.

Estes datos revelan que o único sector dinámico é o da poboación potencialmente activa (que non debe baixar do 60
%, e no presente caso supera en sete puntos ese mínimo). Os pequenos non deberían baixar do 25 %, no entanto só
acadan o 11,8 %. Pola contra os vellos, que non deberían superar o 12 % do total, chegan a acadar o 21,1 %.
Trátase, xa que logo, dunha poboación con tendencia evidente ao avellentamento. Aínda son potentes os estratos de
poboación potencialmente activa de menor idade (15-44 anos), pero resulta alarmante a estreiteza dos estratos máis
novos, notándose aquí o fenómeno xeral de caída en picado dos nacementos nos últimos quince anos.
Nótase o efecto do crecemento da década dos setenta e do comezo dos oitenta, xa que a porcentaxe de maior
participación corresponde á poboación que ten unha idade entre 25 e 34 anos, é dicir que ten nacido no período
1973-1982.

10 Os índices de dependencia calcúlanse dividindo o sector que se queira entre o total da poboación en idade de traballar (15-64
anos).

O SISTEMA SOCIOPRODUTIVO
Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Vilaboa

17
consultora galega, S.L

2.3.

MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN.

Por outra banda, o concello de Vilaboa presenta un volume menor de nacementos que de defuncións, polo que o seu
saldo vexetativo é para o ano 2006 negativo, unha tendencia que vai á par da experimentada pola provincia e pola
autonomía, en contraposición ao saldo positivo da comarca de Pontevedra.

Movemento natural
2006

Poboación

VILABOA

Nacementos

Defuncións

Matrimonios

Saldo vexetativo

6.030

42

53

12

-11

COMARCA

121.004

1.131

1.040

584

91

PONTEVEDRA

943.117

8.300

8.363

3.871

-63

2.767.524

21.081

29.045

10.640

-7.964

GALICIA

Fonte: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

En relación ao cadro seguinte, vemos que aínda que a natalidade é lixeiramente superior, tanto en Vilaboa como na
súa comarca, respecto a Pontevedra e Galicia, as medias de fillos por muller son practicamente idénticas, ao igual que
acontece coa taxa de nupcialidade, aínda que é a Comunidade Autónoma que presenta a taxa máis baixa de
número medio de fillos por muller e Vilaboa a taxa bruta de nupcialidade máis baixa. De igual xeito, as nais de Vilaboa
e da provincia de Pontevedra teñen antes os seus fillos que as mulleres da comarca de Pontevedra e as galegas. Por
último, no que a mortalidade e o avellentamento se refire, os datos municipais son superiores aos provinciais e aos
autonómicos, agás a taxa bruta de mortalidade, que é máis alta para Galicia, do que se desprende o avellentamento
existente en Vilaboa e a súa similitude coa media provincial e galega, sendo os valores comarcais máis baixos.

Indicadores demográficos
Taxa bruta de
natalidade (%)

Taxa bruta de
mortalidade
(%)

Índice de
avellentament
o (2006)

Idade media á
maternidade

Nº medio de
fillos por muller

Taxa bruta de
nupcialidade
(%)

VILABOA

9,4

11,4

122,9

30,4

1,2

3,3

COMARCA
PONTEVEDRA

9,3

8,6

95,4

31,3

1,1

4,7

PROVINCIA
PONTEVEDRA

8,8

10,5

100,1

31

1,1

4,4

GALICIA

7,6

10,5

133,5

31,1

1

4

2005

Fonte: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

Esa relación de maior avellentamento reflíctese especialmente nos presentes índices, onde as medias vinculadas á
infancia ou xuventude son máis baixas en Vilaboa que na súa comarca e na provincia, só superando á media galega,
e tódolos relacionados coa vellez claramente superiores en Vilaboa e na comarca; só superados polos valores galegos.
En relación aos índices de dependencia, destaca o grande peso da poboación vella e a pouca importancia da
poboación infantil, debido ás baixas taxas de natalidade.
Pola súa banda, nas taxas e cálculos relativos ás persoas maiores é onde xorden as diferenzas máis salientables, como
así se observa no tocante ao seu índice de dependencia, ou nos índices de vellez e avellentamento; establecéndose
os principais marcos de separación entre os datos correspondentes á comarca e ao concello e comunidade
autónoma. Todo isto como resultado en boa parte da maior proporción de anciáns existentes en Vilaboa.
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Índices de poboación 2006 (%)
Índice de
infancia

Índice de
xuventude

Índice de
dependenza
infantil

Índice de
dependenza
maiores

Índice de
vellez

Índice sobre
avellentame
nto

Índice de
avellentame
nto

VILABOA

11,9

20,3

17,7

30,9

20,8

15,3

122,9

COMARCA
PONTEVEDRA

13,2

20,6

19,1

25,3

17,6

15,1

95,4

PROVINCIA
PONTEVEDRA

12,7

20,4

18,4

25,9

17,9

12,4

100,1

GALICIA

11,2

18,9

16,7

31,9

21,4

13

133,5

Fonte: Instituto Galego de Estatística. Elaboración propia.

Xa, para rematar este epígrafe, non debemos esquecer facer unha referencia aos índices referidos ás estruturas da
poboación, en idade potencialmente activa e aos índices de reemprazo da poboación potencialmente activa, pois
son valores moi útiles, cara a proxectar no futuro próximo as necesidades da poboación municipal.
O Índice de estrutura da poboación, en idade potencialmente activa é a composición da poboación potencialmente
activa (de 16 e mais anos)11, é a poboación de 15 a 39 sobre a poboación de 40 a 64 anos, sería pois a seguinte
fórmula: (poboación de 15 a 39 anos/poboación de 40 a 64)*100.
Polo que se refire aos índices de reemprazo da poboación, en idade potencialmente activa12, dicir que Vilaboa
atópase por enriba das medias galegas e provincias, aínda que por baixo da media comarcal, que amosa os valores
máis altos.

Estruturas da poboación
Índice estrutura da poboación en idade
potencialmente activa

Índice reemprazo da poboación en idade
potencialmente activa

VILABOA

111,7

104,5

COMARCA PONTEVEDRA

115,1

106,8

PROVINCIA PONTEVEDRA

114,9

102,2

2006

GALICIA

105,6
Fonte: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

91,4

2.4.

11

Tomamos o intervalo de 15 anos pois os datos censuais –INE- aparecen: 0-4,5-9, 10-14,15-19, 20-24....

12

(Poboación de 15 a 24 anos/poboación de 55 a 64 anos)*100
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MOVEMENTOS MIGRATORIOS.
Para analizar os movementos migratorios de Camariñas tómanse como fonte os datos do Atlas Socioeconómico de
Galicia Caixanova (2007), que se basean na Estadística de Variaciones Residenciales do 2006 do INE, referidos á
inmigración interior, que son as altas no Padrón Municipal de Habitantes dende outras provincias do estado español, á
inmigración exterior, que son as altas rexistradas no Padrón procedentes do estranxeiro, e á emigración interior, que
son as baixas no Padrón pola saída de residentes a outros municipios españois.
No seguinte cadro, detállanse os totais de poboación referidos á inmigración interior por sexo e grupos de idade para
cada un dos concellos da comarca, e para os totais comarcal, provincial e galego.

Inmigración interior (2006)
Total

Homes

Mulleres

0-14 anos

15-29 anos

30-64 anos

65 e máis

186

95

91

19

40

73

54

Comarca de Pontevedra

3.879

1.963

1.916

624

1.024

1.893

338

Provincia de Pontevedra

9.975

5.038

4.937

1.336

2.501

4.005

2.133

GALICIA

19.934

10.306

9.628

2.829

6.194

9.262

1.649

Vilaboa

Fonte: Atlas Socioeconómico de Galicia Caixanova (2007). Elaboración propia.
Na seguinte gráfica represéntanse as porcentaxes de inmigración interior por grandes grupos de idade. Indican un
peso grande dos inmigrantes interiores en plena idade laboral (30-64 anos), así como da poboación xuvenil e de máis
de 65 anos, sendo marxinal a presenza de poboación infantil. A poboación dependente asociada á inmigración
interior neste concello representa un 39% fronte a un 61% da poboación activa.

Inmigración interior por grandes grupos de idade (2006)

10%
29%
0-14 anos
22%

15-29 anos
30-64 anos
65 e máis

39%
Fonte: Atlas Socioeconómico de Galicia Caixanova (2007). Elaboración propia.
O 89% da inmigración interior de Camariñas procede de Galicia, é dicir que hai 166 habitantes procedentes doutros
concellos de Galicia, un 3% de Canarias, un 2% de Andalucía e do País Vasco, e o 4% restante de Castela e León,
Madrid, Murcia, e Baleares.
No que se refire á inmigración exterior, que son as altas no concello procedentes do estranxeiro, no seguinte cadro
amósanse os dados para o concello de Vilaboa, para a comarca, así como os provinciais coruñeses e os galegos.
Vilaboa é receptor dun total de 27 persoas procedentes do estranxeiro, dos que 16 son homes e 11 mulleres, o que
supón unha chegada relativa de estranxeiros nese ano, se se compara coa inmigración interior.
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Inmigración exterior (2006)
Total

Homes

Mulleres

0-14 anos

15-29 anos

30-64 anos

65 e máis

27

16

11

5

8

11

3

Comarca de Pontevedra

1.014

521

493

147

344

448

75

Provincia de Pontevedra

8.415

4.314

4.101

646

2.572

4.690

507

GALICIA

22.948

11.632

11.316

1.569

7.317

12.605

1.547

Vilaboa

Fonte: Atlas Socioeconómico de Galicia Caixanova (2007). Elaboración propia.
Na seguinte gráfica represéntanse as porcentaxes de inmigración exterior por grandes grupos de idade. Indican un
peso grande dos inmigrantes exteriores en plena idade laboral (30-64 anos), así como da poboación xuvenil e infantil,
sendo marxinal a presenza de poboación de máis de 65 anos. A poboación dependente asociada á inmigración
interior, neste concello, representa un 30% fronte a un 70% da poboación activa.

Inmigración exterior por grandes grupos de idade (2006)

11%

19%

0-14 anos
15-29 anos
30-64 anos
65 e máis

40%
30%

Fonte: Atlas Socioeconómico de Galicia Caixanova (2007). Elaboración propia.
As baixas no Padrón municipal cara outros municipios do estado español, que é a emigración interior, supoñen para o
concello de Vilaboa unha perda de 178 habitantes. No seguinte cadro detállanse segundo o sexo e os grandes grupos
de idade.
Emigración interior (2006)
Total

Homes

Mulleres

0-14 anos

15-29 anos

30-64 anos

65 e máis

178

104

74

20

57

86

15

Comarca de Pontevedra

3.939

2.026

1.913

587

1.226

1.863

263

Provincia de Pontevedra

11.068

5.670

5.398

1.454

3.143

4.543

1.928

GALICIA

21.372

11.133

10.239

2.163

4.737

7.083

7.389

Vilaboa

Fonte: Atlas Socioeconómico de Galicia Caixanova (2007). Elaboración propia.
Na seguinte gráfica pódese apreciar que o 19% dos emigrantes interiores son poboación dependente, na que hai máis
persoas entre 0 e 14 anos, cun 11%, e o 81% é poboación activa, na que hai máis individuos do grupo entre 30 e 64
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anos, cun 49%: isto indica a perda de poboación activa, que probablemente se traslada fóra do concello de Vilaboa
para buscar traballo, debido a unha situación de recesión demográfica e económica.

Emigración interior por grandes grupos de idade (2006)

8%

11%

0-14 anos
15-29 anos
30-64 anos
32%

65 e máis

49%

Fonte: Atlas Socioeconómico de Galicia Caixanova (2007). Elaboración propia.
O 76% da emigración interior de Vilaboa ten como destino outros concellos galegos, o 6% (10) a Cataluña, o 4% (7) a
Madrid, e o 14% restante (25) diríxese a Baleares, Canarias, Andalucía, Valencia, Aragón, Castela e León, Murcia, e País
Vasco.
Segundo o sexo, hai unha maior proporción dos homes en tódolos movementos migratorios, sendo a súa presenza
maior na emigración interior e na inmigración exterior.

Migracións por sexos (2006)
Homes

Mulleres

Emigración interior

58%

42%

Inmigración exterior

59%

41%

Inmigración interior
51%
Fonte: Atlas Socioeconómico de Galicia Caixanova (2007). Elaboración propia.

49%

O saldo migratorio do concello de Vilaboa no ano 2006 é positivo, como resultado de restar a emigración interior aos
dous tipos de inmigración, exterior e interior: hai 178 emigrantes interiores e 1 emigrante exterior, 179 emigrantes, e 186
inmigrantes interiores e 27 inmigrantes exteriores, que suman 213 inmigrantes, o que supón un saldo migratorio positivo
de 34 persoas.
Así, Vilaboa presenta unha taxa de migración do 5,6‰. Esta taxa representa o saldo migratorio relativizado polo total
da poboación, sendo positivo, pero por baixo dos valores comarcal, da provincia e galego.

Vilaboa

Saldo migratorio

Taxa de migración (‰)

34

5,6

Comarca de Pontevedra

790

6,5

Provincia de Pontevedra

6.061

6,4

GALICIA

17.601

6,4

Fonte: Atlas Socioeconómico de Galicia Caixanova (2007). Elaboración propia.
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No ano 2007 contabilízanse 266 estranxeiros no concello de Vilaboa. No seguinte cadro detállase a procedencia dos
inmigrantes exteriores residentes neste municipio, por rexión de orixe e sexo: pódese apreciar unha maior presenza de
mulleres e de homes de África do Norte e unha presenza testemuñal de inmigración asiática e de Europa do Leste.

Poboación estranxeira en Vilaboa por orixe e sexo (2007)
Homes

Mulleres

Totais

Unión Europea

23

15

38

Europa do Leste

3

0

3

África do Norte

119

66

185

América do Sur

16

22

38

Asia

1

0

1

Totais

163

103

266

Fonte: Padrón Municipal de Habitantes. INE. Elaboración propia
Segundo a orixe, porcentualmente a presenza de norteafricanos é a máis importante, que se explica pola importante
colonia de marroquíes que viven neste concello, cun 69,5% do total de 266 persoas, seguidos dos europeos, co 15,4%,
sumando o 14,3% de procedentes de países da Unión Europea e o 1,1% dos países do leste de Europa, seguidos dos
sudamericanos, con outro 14,3%. Segundo o sexo, hai maioría de mulleres sudamericanas e nas demais orixes hai maior
número de homes: para o total, hai unha ampla maioría de homes na poboación estranxeira residente (case 2 de
cada 3 persoas estranxeiras son homes) en Vilaboa.

Poboación estranxeira en Vilaboa por sexo (%)

39%

61%

Fonte: Padrón Municipal de Habitantes 2007. INE. Elaboración propia
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2.5.

INSTRUCIÓN DA POBOACIÓN.

O índice de persoas sen estudos acada, no ano 2001, o 44,06 % da poboación de Vilaboa, e practicamente unha de
cada dúas persoas non saben apenas ler e escribir ou non teñen un certificado que avale os seus coñecementos; esta
cifra, con todo, habería que matizala porque nela esta incluída a poboación xuvenil (de menos de 14 anos), que está
en idade escolar e polo tanto de conseguir algún titulo académico.
Existe unha porcentaxe alta con certificado de estudos primarios (23,90%) e con título de graduado escolar (24,07%)
que sumados ámbolos dous suporían o 47,97%, case a metade da poboación .
F.P.I. e F.P. II sumarían o 6,13% ( 3,32 e 2,81 respectivamente) e tan só quedaría o 1,81% para estudos universitarios e
outros estudos.
En canto á participación segundo o sexo, a porcentaxe de homes sobre mulleres é menor no grupo de sen estudos
(84,37) e maior nos dous niveis seguintes, (estudos primarios e graduado escolar -114,29 e 119,19 respectivamente-).
Resalta o maior número de mulleres que teñen acadado os títulos de F.P.I. e F.P.II, 209 mulleres fronte a 149 homes,
distribución inversa ao que ocorre habitualmente noutros concellos de Galicia. A porcentaxe de participación maior
de mulleres mantense nos estudos universitarios, agás nos títulos de 3º grao, aínda que neste caso os datos non son
relevantes pola súa contía; estamos a falar dun total de 3 persoas (2 homes e 1 muller).
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3.1.

O CONCELLO DE VILABOA. CONTEXTUALIZACIÓN E ANÁLISE.

Ímonos achegar á realidade socioresidencial do concello de Vilaboa, a través dunha serie de fontes estatísticas,
análises gráficas e datos municipais que axudarán a perfilar dun xeito real a situación do parque de vivendas no termo
municipal.
Para traballar nesta análise, contamos cos datos oficiais dos censos de Poboación e Vivendas do INE dos anos 1970,
1981, 1991 e 2001. Contamos cos datos do último censo de Poboación e Vivendas do ano 2001: nel atopamos
información de grande interese para caracterizar cada un dos concellos da comarca de Pontevedra, comarca na
que se inscribe o termo municipal de Vilaboa, así como do propio concello.
O concello de Vilaboa sitúase no sudoeste da comarca de Pontevedra, na Galicia costeira, na provincia de
Pontevedra. Dos oito concellos que integran a comarca de Pontevedra, o máis poboado é a cabeceira da comarca,
Pontevedra, que ocupa o segundo lugar pola súa extensión, cos seus 118,29 km², fronte aos 134,68 km² de Cotobade,
que é o maior en extensión, e os 35,93 hab/km2 de Vilaboa, que é o menos extenso. A densidade de poboación da
comarca é alta no seu conxunto, pois case chega aos 200 hab/km², sendo a densidade de poboación do termo
municipal de Vilaboa lixeiramente inferior á cifra do conxunto comarcal e sitúase en 163,1 hab/km² no ano 2007, e moi
por enriba da galega que non chega aos 100 hab/km² (93,75)
O municipio de Vilaboa está constituído por cinco parroquias que son as seguintes: Bértola, Santo Adrán de Cobres,
Santa Cristina de Cobres, Figueirido, e Vilaboa.

3.2.

EVOLUCIÓN DO PARQUE DE VIVENDAS (1970-2001).

Imos ver, nas seguintes páxinas, unha aproximación temporal dende 1970 ata 2001, é dicir, unha análise das variacións
censuais do parque de vivendas. Teremos unha aproximación dende o xeral ao particular, así veremos a situación
comarcal para seguir co conxunto municipal (dado que ás evolucións das parroquias xa van incluídas no Modelo de
Asentamento Poboacional).
A división territorial tradicional do noso país é a parroquia, no entanto non ten a mesma dimensión en todo o territorio,
xa que as vilas e concellos do litoral tenden a espallarse nun hábitat diseminado, dando lugar a un alto grao de
ocupación do solo.
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3.2.1.

A COMARCA DE PONTEVEDRA.

Entre 1970 e 2001 a comarca de Pontevedra experimenta un incremento do seu parque de vivendas do 103,3 %, o que
supón un aumento de 25.129 vivendas. O período intercensual de maior ascenso é 1970-1981, cun 38,5 %, e o de menor
ascenso é 1991-2001, cun 20,7 %.
Evolución das vivendas da comarca de Pontevedra (1970-2001)
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
1970

1981

1991

2001

Fonte: Censos de Población y Viviendas. Instituto Nacional de Estatística. Elaboración propia.

3.2.2.

O CONCELLO.

Entre 1970 e 2001 o concello de Vilaboa experimenta un incremento do seu parque de vivendas do 60,5 %, o que
supón un aumento de 783 vivendas. O período intercensual de maior ascenso é 1970-1980, cun 22,9 %, e o de menor
ascenso é 1991-2001, cun 10, 9 %.

Evolución das vivendas do concello de Vilaboa (1970-2001)
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Fonte: Censos de Población y Viviendas. Instituto Nacional de Estatística. Elaboración propia.
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3.3.

CARACTERÍSTICAS DOS EDIFICIOS, AS VIVENDAS, OS FOGARES E OS LOCAIS.

Neste apartado analízanse as características dos edificios, das vivendas, dos fogares, así como dos locais do concello.
As características, como o ano de construción, o número de plantas por edificios, o estado de construción, así como as
características de construción dos fogares, son datos que, por unha banda, axudan ao coñecemento da realidade
municipal, especialmente no relativo ás vivendas e aos seus habitantes, e pola outra a unha mellor comparativa co
conxunto comarcal.

3.4.

OS EDIFICIOS.

3.4.1.

EDIFICIOS SEGUNDO O NÚMERO DE VIVENDAS.

De tódolos edificios do concello de Vilaboa no ano 2001, o 89% teñen unha vivenda, é dicir son unifamliares. Se se
suman os edificios con dúas vivendas suman o 95% do total. Na seguinte gráfica represéntanse as porcentaxes, para
unha información máis completa.

Número de vivendas por edifiicio no concello de Vilaboa (2001)

4% 1%

6%

0
1
2
3-19

89%
Fonte: Censo de Población y Viviendas. 2001. Instituto Nacional de Estatística. Elaboración propia.

3.4.2.

EDIFICIOS POR NÚMERO DE PLANTAS.

A maioría dos edificios do concello de Vilaboa teñen unha planta (60 %). De unha e dúas plantas supoñen o 97 % do
total de edificios do concello.

Número de plantas por edificio en Vilaboa no ano 2001

3%

1

37%

2
>2
60%

Fonte: Censo de Población y Viviendas. 2001. Instituto Nacional de Estatística. Elaboración propia.
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A maioría dos edificios do concello de Vilaboa teñen unha planta sobre rasante (63 %). De unha e dúas plantas sobre
rasante supoñen o 98 % do total de edificios do concello.

Número de plantas sobre rasante por edificio en Vilaboa no ano 2001
2%

35%

1
2
>2
63%

Fonte: Censo de Población y Viviendas. 2001. Instituto Nacional de Estatística. Elaboración propia.
Só 0 3% dos edificios de Vilaboa teñen unha planta baixo a rasante.

Número de plantas baixo rasante por edificio en Vilaboa no ano 2001

3%

0
1

97%

Fonte: Censo de Población y Viviendas. 2001. Instituto Nacional de Estatística. Elaboración propia.

3.4.3.

EDIFICIOS SEGUNDO TIPO DE EDIFICIO.

O 94% dos edificios de Vilaboa, case a práctica totalidade, están destinados principalmente a vivenda. Só un 6 %
dedícanse a outro tipo, que na súa totalidade son locais.
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Tipo de edificios en Vilaboa no ano 2001

6%

Principalmente vivenda
Outro tipo

94%

Fonte: Censo de Población y Viviendas. 2001. Instituto Nacional de Estatística. Elaboración propia.

3.4.4.

EDIFICIOS DESTINADOS PRINCIPALMENTE A VIVENDAS, SEGUNDO A DÉCADA DE CONSTRUCIÓN DO

EDIFICIO.
Na seguinte gráfica represéntanse os valores de edificios construídos destinados a vivendas no concello de Vilaboa
agrupados por intervalos censuais.
Pódense diferenciar tres fases: unha primeira, ata 1950, de evolución irregular con períodos alternos de crecemento
positivo e negativo; unha segunda, comprendida entre 1951-1981, de forte crecemento; e unha terceira, entre 19812001, de descenso continuo e progresivo.

Edificios destinados a vivendas por década de construción

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Antes de 1900-1920 1921-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2001
1900

Fonte: Censos de Población y Viviendas. Instituto Nacional de Estatística. Elaboración propia.
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EDIFICIOS DESTINADOS PRINCIPALMENTE A VIVENDA CONSTRUÍDOS NO ÚLTIMO INTERVALO CENSUAL
Na seguinte gráfica represéntanse os valores anuais de edificios construídos destinados a vivendas no concello de
Vilaboa entre 1991 e 2001, último intervalo censual,
Pódense diferenciar catro fases: unha primeira, 1991-1995, de crecemento irregular, con anos iniciais de estancamento
e un último ano de gran aumento; unha segunda, 1995-1997, de forte decrecemento no número de edificios
construídos; e unha terceira,

1997-2001, de evolución irregular, con anos inicial e final de crecemento e anos

intermedios de estancamento e decrecemento.

Edificios destinados a vivendas construídos durante o último intervalo censual (1991-2001)
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Fonte. Instituto Nacional de Estatística. Elaboración propia.

3.4.5.1. ESTADO DO EDIFICIO.
O estado de construción dos edificios destinados principalmente a vivendas do concello de Vilaboa, segundo datos do
Censo do INE do ano 2001, é moi bo, xa que un 91 % destes edificios están en bo estado. Só un 6 % ten un estado
deficiente, un 2 % están en mal estado, e tan só un 1% son ruinosos.

Estado dos edificios destinados a vivendas do concello de Vilaboa no ano 2001
Ruinoso
1%

Malo
2%
Deficiente
6%

Bó
91%

Fonte.Censo de Población y Viviendas. 2001. Instituto Nacional de Estatística. Elaboración propia.
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3.5.

A EVOLUCIÓN DO PARQUE EDIFICATORIO E NIVEIS DE OCUPACIÓN.

Se analizamos as estatísticas de edificación, vivendas e censos observamos que o número de vivendas en Vilaboa non
fixo máis que medrar dende 1970 ao 2000. Nese período experimentou un crecemento do 61 %. O índice de
crecemento de Vilaboa foi inferior á media provincial (aumento do 59,5 % provincial fronte ao 44,7 % municipal),
segundo os datos comparables de 1991, que non recollen o forte crecemento destes últimos 10 anos.
Nos últimos trinta anos medrou considerablemente o número de vivendas baleiras ou da segunda residencia. Así,
mentres en 1981 apenas chegaba ao 10 %, en 1991 acada xa ao 17,6 %. Ao noso xuízo, iso indica dous fenómenos: a)
Que unha parte do parque se destina a vivenda de segunda residencia para familias que viven no resto do ano nas
principais vilas próximas (Vigo e Pontevedra) e en menor medida debe existir tamén un certo nivel de alugamento de
tempada, de xeito, digamos non profesional ou afeccionada, isto é, sen incluír nas estatísticas hoteleiras; e, b) O sector
da construción de vivendas é destinatario de parte do aforro da poboación, que ve nesta actividade unha
posibilidade de investir parte dos montantes aforrados, ou ben para vivendas de fillos ou para novas vivendas, en
detrimento das vellas construcións.
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3.6.

PRESIÓN CONSTRUTIVA.

As cifras estatísticas referidas ao período 2000-2006, reflicten a concesión de licenzas de edificación nese período,
distinguindo entre edificacións de nova planta e rehabilitación. Entre 2000 e 2006 244 licenzas, 201 para nova planta, 42
para rehabilitación, e 1 con demolición total. 210 vivendas de nova planta en 212 edificios de nova planta para uso
residencial.

Evolución do número de vivendas de nova planta no concello de Vilaboa
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Fonte: IGE. Tomado: de Estadística de Construcción de Edificios. Ministerio de Fomento. Elaboración propia.
Cómpre resaltar o notable incremento das licenzas nos últimos anos, referencia confirmada polos datos reais municipais
de concesión de licenzas dende o ultimo censo de vivenda (2001) ata o ultimo ano 2008, que recollemos no seguinte
cadro:
Licenzas concedidas

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Total

Vivendas nova planta

19

27

26

18

74

81

75

55

375

Cómpre aclarar que o parque construído é sempre maior que o solicitado legalmente, xa que hai construcións ilegais
non amparadas pola esixible autorización administrativa. E tamén que, no que atinxe aos edificios dedicados a
vivenda unifamiliar, a estatística non é enteiramente de fiar. Aquí, coma noutras zonas do país, debe haber vivendas só
amparadas pola concesión dunha licenza de construción dun galpón ou alboio.
Resalta, polo tanto, que no período 2000-2006 construíuse, de nova planta, case o 10,1% do parque de vivendas
existentes no ano 2001 (que era de 2.077 vivendas)13.

13

Censo de Población y Viviendas. 2001. Instituto Nacional de Estadística.
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4.1.

INTRODUCIÓN.

Dende un modelo exclusivamente agrogandeiro, forestal e marisqueiro a un modelo diversificado.
Hai tan só 70 anos, Gerardo Álvarez Limeses, autor do tomo correspondente á provincia de Pontevedra da “Geografía
del Reino de Galicia”, dirixida por J. Carreras Candi, sinalaba que o Concello de Vilaboa, cunha poboación de 4.852
hab. tiña como maior riqueza as colleitas “... de viño, maiz y sobre todo de magníficas y abundantes frutas. También se
dedican al engorde de bueyes”.
Daquela xa se abandonara a explotación do sal na marisma de Vilaboa, onde unha parte da do leste se pechara con
dous longos diques.
Sinalaba tamén Álvarez Limeses que Santa Cristina de Cobres, parroquia enteiramente de litoral, non tiña pescadores,
aínda que si mariñeiros (na tripulación de mercantes) e carpinteiros de ribeira.
Hai vinte anos cando a poboación acadara xa os 6.000 hab., na Enciclopedia Gallega “...la economía de Vilaboa,
hasta entonces predominantemente agrícola y pesquera14ha experimentado una acusada transformación: la
actividad agrícola, a pesar de ser un municipio rural, va quedando poco a poco marginada hacia una ocupación
secundaria, en beneficio de la industria y el comercio”.
Na dita publicación sinalábase que os labores agrarios eran desenvolvidos preferentemente por mulleres, que tamén
explotaban o marisqueo. Como proba desta perda de importancia citábanse os datos de que máis do 40 % dos
propietarios agrícolas tiña como actividade principal unha ocupación non agraria e que case o 85 % das explotacións
agrarias, segundo o Censo Agrario de 1972, tiña menos de 3 Ha. e, amais dese cativo tamaño, formadas con moreas
de moi pequenas parcelas, esparexidas polo territorio da parroquia (17.037 parcelas en todo o T.M.).
Non era este un panorama específico de Vilaboa, pois neses anos xa se estaban a producir modificacións na estrutura
económica do rural, do efecto combinado da expansión urbana nas cidades, e a emigración dende o rural cara
Europa, as metrópoles españolas e as cidades galegas e vilas importantes do noso país.
Dez anos despois o tamaño medio das explotacións baixara, situándose nas 2,0 Ha. e o tamaño medio das parcelas
por baixo das 0,2 Ha. Pero aínda andaba por riba do 30 % a porcentaxe de actividade dedicada a labores do sector
primario.
No entanto, a partires dos anos oitenta do século que vén de rematar xa tiña o seu labor no sector industrial case un 25
% da poboación activa. É certo que non toda dentro dos lindeiros do concello, pero é nesta época cando comeza o
asento aquí de actividades deste tipo, iso si, esparexidas.
É este o momento no que entra en funcionamento a Autopista do Atlántico (principal arteria das comunicacións
terrestres por estrada) e Vilaboa (agora ben comunicada non só coa veciña Pontevedra, senón tamén coa urbe
viguesa, a través da Ponte de Rande), comeza a xogar un papel diferente por esa súa posición a cabalo das dúas Rías.
O agro e o mar aínda desenvolven un rol de actividade produtiva mixta (labregos/as - mariscadores/as), pero cada
vez máis como actividade non principal (agora mesmo, por riba do 70 % dos que se dedican a mesteres agrícolas ou
de extracción de moluscos teñen outra actividade produtiva como principal, ben sexa na industria, ben na
construción, ben no sector servizos, aínda que os ingresos destas actividades, maioritariamente se xeren en empresas
do contorno, nomeadamente, nas áreas urbanas de Pontevedra e/ou nas zonas industriais da área metropolitana de
Vigo.
Efectivamente, coa apertura de novas vías de comunicación, Vilaboa gañou extraordinariamente en accesibilidade e,
polo mesmo, converteuse en lugar no que se pode seguir a vivir traballando fóra, e ao que paga a pena ir vivir para
quen ande na procura dunha maior calidade de vida, por mor das condicións tan axeitadas para o uso residencial –
zona de grandes calidades paisaxísticas, tanto esóxenas como endóxenas, zona de acaídas condicións climáticas,

14

Nos 50 anos pasados entre 1930 e 1980 tíñanse desenvolvido notoriamente as actividades marisqueiras.
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como dicimos, agora moi accesible, onde habitar é non só dispor de casa, senón de horta, xardíns, etc. E de aí, o
constante aumento do parque de vivendas. Proba desta situación pode ser o dato da Renda das Persoas Físicas. En
1997 o Rendemento Medio declarado en Vilaboa foi de 1.742.259 pts. por unidade declarante, cifra que situaba
Vilaboa no 17 lugar entre os concellos da provincia de Pontevedra só superado por concellos –e non todos- con forte
peso urbano do litoral (Vigo, Pontevedra, Vilagarcía, Redondela, Cangas, Tui, Porriño...-), pero superior, pomos por caso
á RMD de Moaña, Caldas de Reis, a Estrada, O Grove, Lalín, Ponteareas ou Vilanova de Arousa..., por citar só algúns
casos abondo significativos.
Por conseguinte, Vilaboa atópase na primeira década do século XX nun panorama económico que podemos sinalar
como esperanzador. No entanto, entendemos que é forzoso –se non se queren correr riscos de todo tipo- levar a cabo
medidas (incluíndo as determinacións do propio planeamento) que apunten a unha maior diversidade e racionalidade
produtiva e medidas de maior diversidade na oferta de uso residencial.
No primeiro caso, entendemos que é precisa a adopción de medidas tendentes a unha certa concentración de
actividades industriais (de industria lixeira), de almacenaxe e mesmo comerciais, fuxindo do actual esparexemento,
moitas veces fóra de escala.
A instalación de Vilaboa entre as áreas urbanas de Pontevedra e Vigo orixina un potencial grande do territorio para
acoller actividades deste tipo, pero ata o de agora a súa localización foi completamente arbitraria e anárquica.
Doutra parte, as áreas rurais próximas ás urbes e metrópoles, sempre corren o risco de seren utilizadas para actividades
de refugallo como a empacadora que se pretendía construír en Bértola.
Pero ao noso xuízo, o feito de que fose correcto opoñerse a aquel Plan Parcial de uso industrial imposto, non debe levar
a refugar a racionalización que supón unha certa concentración das actividades do sector secundario e terciario.
Doutra parte, entendemos que ata o de agora a intensidade coa que se está a producir a multiplicación de vivendas
unifamiliares aínda non orixinou problemas serios, pero de seguir ese ritmo acelerado dos últimos tempos de incremento
do uso residencial só coa tipoloxía de vivenda unifamiliar exenta (tanto dentro do ámbito dos núcleos rurais existentes
como nas zonas potencialmente agrícolas e forestais, así como na proximidade do litoral), pode chegar a se estragar
por completo o equilibrio hoxe en día existente.
Por iso cremos que se debería ensaiar tamén outro tipo de uso residencial, máis concentrado; que, dunha banda,
facilite a disposición de maiores e mellores dotacións equipamentais e de espazos libres e zonas verdes de uso e
dominio público; e, da outra, consiga preservar as calidades produtivas, medio ambientais e paisaxísticas do territorio, é
dicir a conservación das preexistencias fundamentais. E iso non só vén aconsellado por razóns de orde ecolóxico ou
ético, senón e, sobre todo, por motivos de orde económica, entendendo que hoxe non hai máis modelo de
desenvolvemento económico que aquel que se basea na sustentabilidade.
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4.2.

OS SECTORES PRODUTIVOS BÁSICOS.

4.2.1.

O SECTOR PRIMARIO.

4.2.1.1. O SUBSECTOR AGRARIO.
O último Censo Agrario do que se dispón cun nivel de desagregación municipal, o de 1999, sinala que en Vilaboa
había un total de 650 explotacións agrarias, cun total de 10741 parcelas, o que viña supor unha media de 16,5
parcelas por explotación. A respecto de 1989, pódese constatar que o número de explotacións baixou un 35,5 % e o
de parcelas baixou un 19,8 %.
En 1999 Vilaboa contaba con 494 unidades gandeiras (UG) e tan só con 366 unidades de traballo-ano (UTA)15.
As terras destas 650 explotacións supoñían un total de 1.850 Ha. repartidas do seguinte xeito: un 62% para especies
arbóreas e forestais, un 25 % para outras, un 10 % para terras labradas, e tan só un 3% para pastos. No seguinte cadro
amósanse estes datos en valores absolutos para unha maior información.

Superficie total das explotacións agrícolas segundo aproveitamento
Ha
Terras labradas

191

Terras para pastos permanentes

51

Especies arbóreas e forestais

1.148

Outras terras non forestais

466

Total

1.855

Fonte: Censo Agrario 1999. INE. Elaboración propia
Se analizamos as explotacións segundo a súa superficie destaca o feito que case a práctica totalidade das
explotacións (98,6%) teñen menos de 5 hectáreas de superficie, o que indica unha estrutura marcadamente
minifundista.

Número de explotacións agrícolas por superficie
Nº
>=0,1 a <5 Ha.

641

>=5 a <10 Ha.

4

>=10 a <20 Ha.

0

>=20 a <50 Ha.

0

>=50 Ha.

5

Total
Fonte: Censo Agrario 1999. INE. Elaboración propia

650

Por tipos de cultivos, no 1999, destaca a importancia dos cultivos herbáceos, cun 49,7 % das hectáreas das terras
labradas, e dos viñedos, co 40,3%. As froiteiras só supoñen o 9,4% do total.

Aproveitamento das terras labradas nas explotacións agrícolas
Ha.
Cultivos herbáceos

95

Froiteiras

18

Viñedo

77

Outras terras labradas

1

TOTAL

191

Fonte: Censo Agrario 1999. INE. Elaboración propia
15

Unha UTA equivale ao traballo que realiza unha persoa a tempo completo ao longo do ano.
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A inmensa maioría das terras das explotacións (o 99,7 %) teñen como réxime de tenencia da terra o de propiedade,
por só un 0,1 % de arrendamento e un 0,2% noutros réximes de posesión.

Superficies segundo réxime de posesión
Ha.
Propiedade

1.850

Arrendamento

1

Parcería

0

Noutros réximes de posesión

4

Superficie total
Fonte: Censo Agrario 1999. INE. Elaboración propia

1.855

Nas Unidades Gandeiras hai que destacar a importancia de porcinos (44,3 %), sobre bovinos ( 24,3 %) e aves (12,8 %).

Gandería nas explotacións agrícolas
Unidades Gandeiras
Bovinos

120

Ovinos

26

Caprinos

2

Porcinos

219

Equinos

49

Aves

63

Coellas nais
Fonte: Censo Agrario 1999. INE. Elaboración propia

16

O parque de maquinaria agrícola distribuíase así: 56,4% de motocultores e 43,2% de tractores.

Maquinaria nas explotacións agrícolas
Nº de máquinas
Tractores

128

Motocultores, motosegadoras…

167

Outras

1

TOTAL

296

Fonte: Censo Agrario 1999. INE. Elaboración propia
Os titulares das explotacións son, maioritariamente, xente de idade: case 2 de cada 3 (69´3 %) teñen máis de 55 anos; e
os de menos de 34 anos só supoñen o 3´6 %.
En 1999 os titulares que se dedicaban en exclusiva ao traballo na explotación aínda supoñía o 69´3 %. Ademais dos
titulares das explotacións, que en 1999 eran 644 persoas, axudaban nas explotacións outros 701 membros da familia
(375 cónxuxes e 326 persoas máis da familia).
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4.2.1.2. O SUBSECTOR PESQUEIRO E MARISQUEIRO.
Adscritos ao porto de Vilaboa había no concello 1638 embarcacións, con rexistro bruto de 110 Tm., cunha potencia
total de 539 CV e un total de 44 persoas de tripulación.
Agora mesmo, esa flota é de 26 embarcacións con porto base en Santo Adrán de Cobres, agrupadas na Asociación
de Marisqueo, Pesca e Acuicultura “Pedra da Oliveira” na que hai un total de 103 afiliados, dos que 23 son mariñeiros
que fan marisqueo a flote e 80 (todas elas mulleres) que fan marisqueo a pé.
O evoluir da produción marisqueira entre 1995 e 2000, reflíctese no seguinte cadro:

PRODUCIÓN EN KGS. DA ASOCIACIÓN DE MARISCADORES DE VILABOA (1995-2000)
Ano
Especie
Ameixa babosa
Ameixa fina
Ameixa rubia
Berberecho
Carneirolo
Relo
Ameixa xaponesa
Chirla
Cornecha
Longueirón
Ostra
Hostión
Choco
TOTAIS

1995

1996

1997

1998

1999

2000

221,9
9.909,1
280,8
17.007,9
16,0
4,0
162,6
18,5
8.714,5

1.774,9
18.206,35
42,40
24.794,15
4,70
88,80
410,60

3.693,10
10.190,25
19,00
6.802,00
5.50
164,00
1.204,80

7.337,25
12.888,00
12,00
19.692,50
36,00
48,40
2.989,70

8.470,80
8.028,80

2.328,50
5.541,40

2.50

40,00
7.444,60

184,00

9,00
1.201,20

3.028,00
1.400,00
136,00

2.120,50
250,00

43.003,85

21,066,1

27.620,8

45.505,9

22.086,65

27.822,90

1.116,20
46.663,36

As especies de maior peso na extracción son: o berberecho (que presenta notables flutuacións anuais, un mínimo
situado arredor dos 7.000 Kgs. e un máximo de 28.000 no período); a ameixa fina (entre 5.500 e 18.000 Kgs. no período;
a ameixa babosa, con produción notable a partires de 1996 (entre 2.000 e 8.000 Kgs/ano, no período) e ultimamente, o
longueirón, do que se están a extraer entre 2.000 e 3.000 Kg. nos dous últimos anos.
Pero no que fai ao valor económico desa produción o primeiro posto ocúpao decote, como é lóxico, a ameixa fina,
con montos totais situados arredor dos 26 millóns de pts. ao ano, de media; séguelle a ameixa babosa, con 4,7 millóns
anuais, de media; e o berberecho, con 3,98 millóns anuais. A maior distancia sitúase a ameixa xapónica e o longueirón
(arredor do millóns de pts, de media anual no período). O valor da produción media anual de todas as especies sitúase
por baixo dos 40 millóns.
Evidentemente, se temos en conta a cifra total de afiliados da Asociación de mariscadores, o montante de ingresos de
cada mariscador/a é de 360.000 pts. de media ao ano. Trátase dunha cifra que pode semellar baixa, pero hai que ter
en conta que esta actividade non é a única das xentes que a ela se dedican, constituíndo estes ingresos unha
importante colaboración aos ingresos familiares obtidos nos outros sectores e mesmo na actividade agraria.

16

Segundo a publicación Galicia en cifras 1996.
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O cadro de valores da produción no período 1995-2000 reflíctese no seguinte cadro:

PRODUCIÓN EN PESETAS DA ASOCIACIÓN DE MARISCADORES DE VILABOA (1995-2000)
Ano
Especie
Ameixa babosa
Ameixa fina
Ameixa rubia
Berberecho
Carneirolo
Relo
Am. xaponesa
Chirla
Cornecha
Longueirón
Ostra
Hostión
Choco
TOTAL

4.2.2.

1995

1996

1997

1998

1999

2000

231.387
22.762.661
146.147
4.873.412
7.675
120
105.370
2.220
2.298.680

1.556.221
43.083.415
22.594
7.588.504
2.185
4.900
497.583

3.544.051
23.948.361
15.010
1.750.545
3.685
7.060
913.234

6.460.617
30.593.214
9.645
5.382.754
29.682
2.610
3.119.565

9.500.742
22.009.928

2.641.834
15.000.581

110

5.000
1.729.807

73.725

5.400
605.129

1.514.080
35.000
30.600

1.060.250
11.250

9.133.715

627.306
30.427.673

52.829.128

30.187.346

46.203.216

33.090.460

30.209.743

SECTOR SECUNDARIO: INDUSTRIA E CONSTRUCIÓN.

Se se analizan comparativamente os cadros da estrutura industrial de Vilaboa correspondentes aos anos 1976 e 2001,
podemos observar que o crecemento experimentado é moi importante no que atinxe ao número de establecementos
que pasou de 35 a 121, aínda que é preciso salientar que ese incremento se debe, sobre todo, ao subsector da
construción, hoxe en día con 80 empresas e en 1976, con 9.
De calquera xeito, se comparamos os datos desbotando as cifras correspondentes ao subsector da construción, isto é,
se analizamos o sector da transformación propiamente dito, o crecemento experimentado foi de case o 60 %.
Este incremento no número de establecementos non ten igual correspondencia no monto do emprego, pois o
crecemento dos activos industriais nestes cinco lustros que median entre 1976 e 2001 só supuxo un 31 %.
De calquera xeito convén salientar que dos 670 activos de Vilaboa que traballan no sector secundario 287 o fan en
actividades que se localizan no termo municipal (ou sexa un 43 %).
Neste período do último cuarto de século a estrutura de industria non experimentou grandes cambios. Os sectores
existentes seguen a ser practicamente os mesmos e as variacións fan referencia á desaparición das ramas de “coiro,
calzado e confección” e “transformados metálicos” e ao xurdimento de rama de “fabrís diversos”.
O resto: “alimentación”, “madeira e moble”, “material de transporte” e “construción” seguen a ter presenza
considerable.
No que respecta á distribución espacial das actividades hai que sinalar que na parroquia de Vilaboa localízase o 34,7
% dos establecementos industriais e o 57 % do emprego neste sector.
Séguelle Bértola, cun 20 % das empresas industriais e un 20 % tamén de emprego; Santa Cristina, con 16 % e un 12 %,
respectivamente; Santo Adrán, con 20 % e un 7 %; e, por último, Figueirido, un 10 % das empresas e tan só o 3 % do
emprego industrial.
Vemos, pois que hai un certo esparexemento das actividades industriais e da construción (por todo o concello).
Do total de establecementos industriais existentes (121), 32 teñen domicilio social matriz fóra do termo municipal, o cal
supón máis do 25 %, cifra que se considera alta.
Entendemos que dada a posición do Termo Municipal (da que xa se fixo mención na introdución ao presente capítulo),
o peso da industria pode aínda medrar aquí, sen que tal incremento destas actividades teña porque super atrancos ou
coutar o desenvolvemento residencial e outros usos. Requisito imprescindible, en calquera caso para que fose así é a
previsión dun solo especificamente industrial.
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ESTRUTURA INDUSTRIAL DE VILABOA.1976
SECTOR
Nº ESTABL.
ALIMENTACIÓN
6
CALZADO, COIRO, CONFEC.
1
MADEIRA E MOBLE
9
TRANSF. METÁLICOS
4
MATERIAL TRANSF.
6
CONSTRUCIÓN
9
TOTAL
35
Fonte: “Clasificación Nacional de Actividades Económicas”. INE. Madrid.

PERSOAL
129
1
27
13
19
30
219

POTENCIA
246
140
41
59
780
1.266

ESTRUTURA INDUSTRIAL DE VILABOA. 2001
SECTOR

NºESTAB.

PERSOAL

POTENCIA(Kw).

ALIMENTACIÓN
9
133
314
CALZADO, CONFEC. MADEIRA E MOBLE
11
19
198,7
TRANSF. METÁLICOS MATERIAIS TRANSF..
18
25
151
CONSTRUCIÓN
80
95
415
DIVERSOS
3
5
13
TOTAIS
121
287
1091,7
Fonte: Elaboración propia a partires do IAE. 2001-07-25

SUPERFICIE (m2)

CUOTA IAE(Pts.)

Total
5.856
2.155
6.309
610
14.930

4.931
1.560
4.452
566
11.509

364.578
217.841
576.190
1.633.600
21.300
2.813.509

DISTRIBUCIÓN PARROQUIAL DA INDUSTRIA. 2001
PARROQUIA
Vilaboa
Bértola
Figueirido
Santo Adrán
Santa Cristina
TOTAL
Fonte: Elaboración propia a partires do IAE 2001.

Nº DE ESTABL.
42
24
12
24
19
121
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4.2.3.

O SECTOR TERCIARIO.

4.2.3.1. AS ACTIVIDADES COMERCIAIS.

A venda de bens, tanto ao por maior como ao por menor ocupa a maior parte das licenzas comerciais expedidas no
concello de Vilaboa; exactamente 193 dun total de 290 existentes, ou sexa, dúas de cada tres licenzas.
Como é lóxico a alimentación é a rama do maior número, co 23,8 % das licenzas de actividades de venda de bens e o
15,8 % do total de licenzas comerciais e case o 20 % do total das cotas IAE por este concepto. O reparto entre
maioristas e minoristas é do 37 % e o 63 %, respectivamente. Estas porcentaxes indican o alto número de licenzas
maioritarias da alimentación existentes en Vilaboa, localizadas nos numerosos establecementos case por todas as
parroquias, especialmente por Santo Adrán, Vilaboa e Bértola.
Séguelle a rama da madeira e o moble, con 15 licenzas (9 maioristas e 6 minoristas), e co 11,5 % da cota do IAE total.
Unha das características máis salientables da estrutura comercial de Vilaboa, en calquera caso é a profusión de
licenzas de venda ambulante (82 en total)17. A razón é o afincamento aquí dun bo fato de norteafricanos que
desenvolven esta actividade. A cota do IAE satisfeita por este concepto representa case o 10 % do total.
No que respecta á venda de servizos hai que salientar o capítulo da hostalería, cun total de 50 licenzas, superior aínda
en número ao de licenzas do comercio de alimentación, aínda que con menor incidencia na cota do IAE, que se sitúa
no 14,5 % do total.
A estrutura das licenzas comerciais reflíctese nos cadros que veñen a seguir.
Á vista do panorama que nos ofrendan as cifras, temos que dicir que Vilaboa ten xa, a pesares da dispersión, un sector
terciario significativo. En todo caso habería que dicir tamén a respecto do sector servizos o que xa dixemos verbo das
actividades industriais, aínda que con menores niveis de esixencia: a conveniencia de habilitar espazos para moitas das
actividades comerciais, nomeadamente o comercio por xunto.

17

11 de alimentación e 71 de téxtil.
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LICENZAS COMERCIAIS DO T.M. DE VILABOA.2001
Nº ESTABLE.

SUPERFICIE (m2)

COTA IAE

17
29
46

3.092
1.013
4.105

901.712
411.758
1.313.470

4
1
5

810
65
875

342.550
13.263
355.813

A) POLO XUNTO
B) POLO MIUDO
C) TOTAL
COMERCIO DO METAL

9
6
15

3.088
3.545
6.633

680.950
98.124
779.094

A) POLO XUNTO
B) POLO MIUDO
C) TOTAL
COMERCIO DE QUÍMICAS
COMERC. DE MATERIAIS DE CONSTRUC.
A) POLO XUNTO
B) POLO MIUDO
C) TOTAL
COMERCIO DE MAQUINARIA
COMERCIO SEN CLASIFICAR
COMERCIO AMBULANTE
HOSTALERÍA
A) POLO XUNTO
B) POLO MIUDO
C) TOTAL
TOTAL
ACTIVIDADES FINANCEIRAS
OUTROS SERVIZOS
SERVIZOS PROFESIONAIS
TRANSPORTE
OUTRAS ACTIVIDADES

2
5
7
6

52
372
424
199

112.239
66.591
198.830
31.565

4
3
7
11
14
82

6.490
2.320
8.810
2.870
1.515
-

389.324
60.054
449.398
182.889
411.759
611.064

8
35
7
50
3
18
15
7
4
290

1.644
2.975
6.941
11.560
386
1.661
119
123
3.153
42.333

205.202
580.831
197.287
983.320
161.562
349.444
300.575
519.417
38.427
6.766.597

COMERCIO DA ALIMENTACIÓN
A) POLO XUNTO
B) POLO MIUDO
C) TOTAL
COMERCIO TÉXTIL
A) POLO XUNTO
B) POLO MIUDO
C) TOTAL
COMERCIO DA MADEIRA E MOBLE

Fonte: Elaboración propia a partires do IAE (2001)

4.2.4.

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DO MUNICIPIO.

Para podermos comparar o que acontece no contorno económico de Vilaboa, podemos botar man dos datos para o
ano 2007, elaborados por “La Caixa”; no seu “Anuario Económico de España 2008”.
Baseándonos nesta fonte, se comparamos as cifras correspondentes ao Concello coas provinciais, pódense tirar as
seguintes conclusións:
No que atinxe á porcentaxe de paro, Vilaboa sitúase oito décimas por baixo da porcentaxe provincial (4,7 % e 5,5 %,
respectivamente18.
A cota de mercado, sitúase por riba da media da provincia, pois se a poboación de Vilaboa representa o 0,63 % da
poboación provincial, a súa cota de mercado (54), representa o 2,74 % da cota total provincial (1.969).
O índice turístico, en troques é máis baixo do que lle correspondería polo nivel poboacional (9 sobre 2.013, ou sexa o
0,45 % do da provincia).

18

(Calculadas as porcentaxes sobre o total da poboación, non sobre a poboación activa).
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O número de teléfonos (1.755) representa o 0,51 % do total provincial, xa que logo, ten un índice máis baixo que a
media.
Pola contra, o número de automóbiles (4.570) e de camións (829) supón porcentaxes superiores á participación
porcentual da poboación, xa que acadan o 0,96 % e o1,08 %, respectivamente das medias provinciais.
Pola contra, o número de oficinas bancarias (4) supón tan só o 0,49 % dos da provincia.
As actividades industriais (149 licenzas) supoñen o 0,91 %; as comerciais polo xunto (44), acadan o 0,88 % e as
comerciais polo miudo (184) o 0,86 %, porcentaxes todas elas sobre os totais provinciais. Por conseguinte, estamos
diante duns niveis que, en termos xerais, sitúanse por riba das medias provinciais.
O nivel de actividades de hostalería (0,45 %) sitúase por baixo da porcentaxe do peso poboacional municipal.
O peso global da actividade económica índice de actividade económica, é de 5 sobre un total provincial de 1.682, ou
sexa 0,30 %, xa que logo, inferior ao peso poboacional municipal.
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1.1. A ESTRUTURA E A XERARQUIZACIÓN PARROQUIAL.
O termo municipal de Vilaboa ofrece un hábitat concorde coas características específicas dos asentamentos humanos
propios dunha zona do litoral de Galicia, coas particularidades propias da benignidade do habitat, que se relaciona
coa súa inserción nunha enseada natural, que lle achega unha das súas principais cualidades ambientais polas súas
condicións de situación e clima.
A estrutura parroquial de Vilaboa está composta actualmente por cinco parroquias: Bértola, Cobres (S. Adrán), Cobres
(Sta. Cristina), Figueirido e Vilaboa.
A fin de situar a Vilaboa comparativamente no seu contexto territorial imos analizar algúns dos parámetros básicos que
teñen como referente á estrutura parroquial. Vilaboa, como xa dixemos, conta con cinco parroquias, sendo a media
comarcal de 8,8, a provincial de 10,8 e a galega de 12,1. A superficie media por parroquia é aquí de 741 Ha, cando a
media comarcal é de 900,4 Ha, a provincial de 868 e a galega de 857, tratándose polo tanto de parroquias pequenas,
sobre todo se temos en conta que a media comarcal supera á provincial é a galega, polo tanto non se trata dunha
característica propia da zona.
Os elementos básicos que regulan a estrutura territorial do concello de Vilaboa son principalmente tres:
-

A forte influencia das vilas de Vigo e Pontevedra como as máis importantes da provincia.

-

As condicións topográficas do territorio, que controlan a estruturación dos núcleos e o territorio vilaboense, mesmo
climatólóxica e ambientalmente falando.

-

A estrutura viaria básica, condicionada en gran medida pola topografía comarcal, que converten a Vilaboa nun
enclave estratéxico e punto de paso obrigado para as vías de comunicación entre as Rías Baixas do sur e a zona
norte de Galicia.

Estes tres factores, que acadan máis importancia, se cabe, canto máis atrás nos remontemos no tempo, sobre todo os
dous últimos, que foron os que condicionaron a estruturación e desenvolvemento interno do municipio.
O aspecto máis destacable da estrutura territorial é a concentración de poboación e actividade arredor da franxa
costeira e os vales. Ademais é nesta zona onde está a crecer con máis forza a poboación, pois é imparable a invasión
poboacional procedente das dúas vilas xa citadas, como se reflicte nos datos do ultimo ano con notables aumentos
poboacionais.
Outra cuestión a subliñar é a continuidade espacial que se produce entre as zonas habitadas, mercé á secuencia de
interconexión dos vales nos que se asentan ou da costa encaixada pola topografía, o que evita as dispersións espaciais
que se producen noutros concellos con características territoriais máis alternadas ou de maior extensión superficial
(Vilaboa é un concello de tamaño pequeno) que permiten máis doadamente a existencia de secuenciacións espaciais
continuas do territorio. Mesmo se dá en moitos casos a continuidade física dos núcleos.
O terceiro aspecto a salientar sería a tendencia a un certo aumento do esparexemento da edificación que se produciu
en moitas zonas do concello no último século, pero acentuado na súa dispersión nas últimas décadas, fronte á
escaseza deste tipo de asentamento que operaba denantes. A expansión que se ten producido sobre estas zonas tivo
a súa razón operativa nas propias características do territorio e nas esixencias dunha lexislación do solo allea, mais
pensada na estruturación do resto do estado, que propiciaba ese fenómeno, mesmo que fose de forma indirecta,
aínda que con moita menor intensidade que noutras zonas máis dinámicas como as da Galicia costeira, ata a
aparición da lexislación do solo específica de Galicia (LASGA, LSG).
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A evolución da ocupación1 (densidade) do territorio ao longo do século pasou de 111,3 hb/Km2 en 1900 a 155,2 no
2002. A densidade máis alta produciuse en 1981 (159,9 hb/Km2).
Por parroquias e referidas ao 2001, as densidades de poboación son as seguintes:
Bértola.....................................................

141,5

Cobres (S. Adrán)...................................

166,3

Cobres (Sta. Cristina)...............................

152,4

Figueirido.................................................

135

Vilaboa.....................................................

165,9
__________

TOTAL

155,5 Hab/Km2

Estas densidades marcan niveis de ocupación moi uniformes, que reflicten a ausencia dunha xerarquización parroquial
marcada, dado que non existe unha zona de acusada centralidade que marque un patrón xerárquico entre as
parroquias.
Deste xeito, a estruturación territorial xira máis ben arredor da dependencia ou proximidade ás vilas, e funciona a
capitalidade municipal como elo intermedio de servizos co resto das parroquias por concentración dos que acadan un
nivel municipal. O resto das parroquias non ten transcendencia xerárquica salientable dentro do concello.
No que atinxe a outras características da estrutura territorial dende a óptica parroquial hai que destacar que, por regra
xeral, existe unha disposición de bo nivel de artellamento, no que fai a vías, explotación de recursos, etc. o que non
quita para que exista unha certa diferenciación parroquial en base a elementos ou conxuntos de elementos do medio
físico, vías de comunicación, situación respecto do conxunto, estrutura da propiedade, etc.
Faremos agora unha incursión máis pormenorizada polos datos da evolución da poboación e as vivendas por
parroquias, aos efectos de contextualizar mellor o modelo de asentamento.

1.2.A POBOACIÓN POR PARROQUIAS.
Para a análise polo miúdo da dinámica demográfica no concello, procedeuse ao estudo particular da evolución
demográfica en cada unha das parroquias. Hoxe en día, a emerxencia de fortes procesos urbanizadores en
determinados territorios, parecen poñer en dúbida a valía da entidade parroquial para a análise espacial
sociodemográfica. No entanto, no territorio de Vilaboa, é posible manter esta unidade como referente espacial válido,
aínda cando a súa delimitación foi produto da autoridade eclesiástica. Esta última consideración non pode obviar o
recoñecemento dun importante grao de ocupación do solo, feito que vén de dificultar a análise en ámbitos
inframunicipais.
Nos cadros que seguen móstranse as densidades de poboación do concello e das parroquias que o integran, así como
a súa evolución sobre os últimos datos censuais e municipais, (censos do INE de 1970, 1981, 1991, 2001 e datos do
Nomenclátor de 2007). Reflíctese igualmente a porcentaxe da superficie por parroquias para unha mellor apreciación
dos datos.
Consecuentemente, as densidades de poboación amósanse diferentes; así no ano 2007 a densidade máis alta do total
municipal correspóndelle a Vilaboa cun valor de 378,2 hab/km², por riba do resto das parroquias e do conxunto
comarcal, para logo seguir nesta orde: 298,8 hab/km² para Santo Adrán de Cobres, 236,6 hab/km² para Bértola, 163,5
hab/km² para Figueirido e por último 37,6 hab/km² para Santa Crisitna de Cobres, sendo a súa densidade mesmo inferior
que a do conxunto galego (93,7 hb/km²).

1

Todos os datos de poboación que se van a manexar refírense á poboación de feito, agás que se indique o contrario, no texto.
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Evolución das densidades de poboación das parroquias de Vilaboa (1970-2007)
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Figueirido

Fonte: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

Concello de Vilaboa. Porcentaxe das superficies parroquiais
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Fonte: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.
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1.2.1.PARROQUIA DE SANTA COMBA DE BÉRTOLA.
A parroquia de Santa Comba de Bértola presenta signos positivos de crecemento, tal como se aprecia na seguinte
gráfica. Nestes 37 anos o comportamento total é positivo, nunha porcentaxe do 17,9%, o que, en valores absolutos,
supón un aumento de 100 habitantes, sendo o comportamento irregular: 14,3% entre 1970 e 1981, -12,9% entre 1981 e
1991, -1,1% entre 1991 e 2001, e entre 2001 e 2007 un 19,8%. Santa Comba de Bértola supón no ano 2007 o 12 % da
poboación municipal, sendo a parroquia menos poboada, e o 12 % da superficie do concello, sendo a segunda
parroquia menos extensa.

Evolución demográfica da parroquia de Santa Comba de Bértola (1970-2007)
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Fonte: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

1.2.2.PARROQUIA DE SANTO ADRÁN DE COBRES.
Santo Adrán de Cobres presenta signos positivos de crecemento, tal como se aprecia na gráfica. Nestes 37 anos o signo
global é positivo, nunha porcentaxe do 8,%, o que supón un aumento de 110 habitantes, sendo o comportamento
irregular, con crecemento continuo entre 1970 e 1991, descenso do 2,9% en 1991-2001, para logo aumentar un 4,8% en
2001-2007. Santo Adrán de Cobres supón no ano 2007 o 24% da poboación municipal, sendo a segunda parroquia máis
poboada, e o 21% da superficie do concello, sendo a terceira parroquia máis extensa.

Evolución demográfica da parroquia de Santo Adrán de Cobres (1970-2007)
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Fonte: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.
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1.2.3.PARROQUIA DE SANTA CRISTINA DE COBRES.
Santa Cristina de Cobres presenta signos positivos de crecemento, tal como se aprecia na gráfica. Nestes 37 anos o
signo global é positivo, nunha porcentaxe do 26,3%, o que supón un aumento de 245 habitantes, sendo o
comportamento irregular, cun forte crecemento (19,1%) no primeiro decenio, 1970-1981, e un crecemento moi baixo
nos seguintes períodos: 0,5% entre 1981 e 1991, 3,1% entre 1991 e 2001, e entre 2001 e 2007 un 2,3%. Santa Cristina de
Cobres supón no ano 2007 o 20% da poboación municipal, sendo a terceira parroquia máis poboada, e o 21% da
superficie do concello, sendo a segunda parroquia máis extensa.

Evolución demográfica da parroquia de Santa Cristina de Cobres (1970-2007)
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Fonte: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

1.2.4.PARROQUIA DE SANTO ANDRÉ DE FIGUEIRIDO.
A parroquia de Santo André de Figueirido tamén presenta signos positivos de crecemento, tal como se aprecia na
gráfica. Nestes 37 anos o signo global é positivo, nunha porcentaxe do 6,2%, o que supón un aumento de 47 habitantes,
sendo o comportamento irregular: entre 1970 e 1981 prodúcese o único crecemento deste período, 8,1%, logo períodos
de descenso feble, entre o -0,9% de 1981-1991 e o -0,2% de 2001-2007. Santo André de Figueirido supón no ano 2007 o
13 % da poboación municipal, sendo a segunda parroquia menos poboada, e o 10 % da superficie do concello, sendo
a parroquia menos extensa.

Evolución demográfica da parroquia de Santo André de Figueirido (1970-2007)
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Fonte: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.
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1.2.5. PARROQUIA DE SAN MARTIÑO DE VILABOA.
Vilaboa presenta signos positivos de crecemento, tal como se aprecia na gráfica. Nestes 37 anos o signo global é
positivo, nunha porcentaxe do 6,2%, o que supón un aumento de 109 habitantes, sendo o comportamento irregular,
cun forte crecemento (12,4%) no primeiro decenio, 1970-1981, un crecemento negativo nos dous períodos intermedios,
e un crecemento feble no último (2,7%). San Martiño de Vilaboa supón no ano 2007 o 31% da poboación municipal,
sendo a parroquia máis poboada, e o 36% da superficie do concello, sendo a parroquia máis extensa.

Evolución demográfica da parroquia de San Martiño de Vilaboa (1970-2007)
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Fonte: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.
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1.3. O PARQUE EDIFICATORIO DE VIVENDAS POR PARROQUIAS.
Para traballar nesta análise, contamos cos datos oficiais dos censos de Poboación e Vivendas do INE dos anos 1970,
1981, 1991 e 2001. Contamos cos datos do último censo de Poboación e Vivendas do ano 2001: nel atopamos
información de grande interese para caracterizar cada un dos concellos da comarca de Pontevedra, comarca na que
se inscribe o termo municipal de Vilaboa, así como do propio concello.
Neste concello rexístrase unha dinámica claramente ascendente no relativo á evolución no número de vivendas. No
seguinte cadro detállanse o total de vivendas por parroquias de Vilaboa entre 1970 e 2001.

Evolución do número de vivendas por parroquias
1970

1981

1991

2001

BÉRTOLA

155

182

219

234

STO. ADRÁN DE COBRES

309

399

438

501

STA CRISTINA DE COBRES

237

287

407

500

FIGUEIRIDO

171

200

234

250

VILABOA

422

522

575

592

CONCELLO

1.294

1.590

1.873

2.077

Fonte: Censos de Población y Viviendas. Instituto Nacional de Estatística. Elaboración propia.

1.3.1.SANTA COMBA DE BÉRTOLA.
Entre 1970 e 2001 a parroquia de Bértola experimenta un incremento do seu parque de vivendas do 51,0 %, o que supón
un aumento de 79 vivendas. O período intercensual de maior ascenso é 1981-1991, cun 20,3 %, e o de menor ascenso é
1991-2001, cun 6,8 %.

Evolución das vivendas da parroquia de Santa Comba de Bértola (1970-2001)
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Fonte: Censos de Población y Viviendas. Instituto Nacional de Estatística. Elaboración propia.
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1.3.2. SANTO ADRÁN DE COBRES.
Entre 1970 e 2001 a parroquia de Santo Adrán de Cobres experimenta un incremento do seu parque de vivendas do
62,1 %, o que supón un aumento de 192 vivendas. O período intercensual de maior ascenso é 1970-1981, cun 29,1 %, e
o de menor ascenso é 1981-1991, cun 9,8 %.

Evolución das vivendas da parroquia de Santo Adrán de Cobres (1970-2001)
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Fonte: Censos de Población y Viviendas. Instituto Nacional de Estatística. Elaboración propia.

1.3.3. SANTA CRISTINA DE COBRES.
Entre 1970 e 2001 a parroquia de Santa Cristina de Cobres experimenta un incremento do seu parque de vivendas do
111%, o maior de tódalas parroquias, que supón un aumento de 263 vivendas. O período intercensual de maior ascenso
é 1981-1991, cun 41,8 %, e o de menor ascenso é 1970-1981, cun 21,1%.

Evolución das vivendas da parroquia de Santa Cristina de Cobres (1970-2001)
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Fonte: Censos de Población y Viviendas. Instituto Nacional de Estatística. Elaboración propia.
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1.3.4.SANTO ANDRÉ DE FIGUEIRIDO.
Entre 1970 e 2001 a parroquia de Figueirido experimenta un incremento do 46,2 % do seu parque de vivendas, o que
supón un aumento de 79 vivendas. Os períodos intercensuais de maior ascenso son 1970-1981 e 1981-1991, cun 17 %, e
o de menor ascenso é 1991-2001, cun 6,8 %.

Evolución das vivendas da parroquia de Santo André de Figueirido (1970-2001)
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Fonte: Censos de Población y Viviendas. Instituto Nacional de Estatística. Elaboración propia.

1.3.5. SAN MARTIÑO DE VILABOA.
Entre 1970 e 2001 a parroquia de Vilaboa experimenta un incremento do seu parque de vivendas do 40,3 %, o máis
baixo de tódalas parroquias, que supón un aumento de 170 vivendas. O período intercensual de maior ascenso é 19701981, cun 23,7 %, e o de menor ascenso é 1991-2001, con tan só un 3,0 %.

Evolución das vivendas da parroquia de San Martiño de Vilaboa (1970-2001)
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Fonte: Censos de Población y Viviendas. Instituto Nacional de Estatística. Elaboración propia.
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1.4.ESTRUTURACION DOS ASENTAMENTOS DE POBOACIÓN.

1.4.1.OS NÚCLEOS URBANOS.
Nas Normas Subsidiarias Municipais vixentes non se clasificaba solo urbano, delimitándose unicamente núcleos rurais. O
novo planeamento pasa agora a considerar catro zonas urbanas, todas elas, de escasa entidade. De seguido se
enumeran estas zonas cunha breve descrición:
-

O Toural: É a capital municipal e como tal acolle funcións de representación administrativa. Trátase dun
pequeno núcleo que lenta e tímidamente está a adquirir certa vocacionalidade de centro administrativo e de
prestacións de servizos. Sitúase á beira da estrada nacional N-554 a medio camiño entre Pontevedra e Vigo,
pola que goza dunha posición privilexiada na rexión urbana das Rias Baixas Vigo-Pontevedra.

-

Larache: A zona delimitada como solo urbano, correspóndese cun asentamento xurdido nas últimas décadas,
sobre a antiga finca da Casa Grande de Larache vinculada ás antigas salinas. A orixe ven dada posiblemente
por unha oportunidade parcelatoria e por unha atractiva posición xeográfica á beira da Enseada de Larache,
que se materializou nun conxunto de vivendas unifamiliares de baixo e planta, dispostas en parcelas de
tamaña medio (700-1200 metros cadrados).

-

Filgueira-A Ramalleira: A zona delimitada correspóndese con aqueles terreos xa consolidados pola edificación
(maioritariamente naves dedicadas a usos comerciais) situados entorno á estrada nacional N-550 e que
contan coa existencia dos servizos urbanísticos requiridos pola lexislación, encaixando unha situación
urbanística recollida xa nas anteriores N.N.S.S aprobadas no ano 1988 como núcleo rural. Tendo en conta que
a LOUG non permite a tipoloxía de naves nos núcleos rurais, esta considérase a mellor solución urbanística.

-

API-01 CONNORSA: Esta delimitación, correspondente a un solo industrial vinculado ás conservas, devén da
Modificación Puntual nº 2 das NNSS de planeamento do concello de Vilaboa, aprobada definitivamente polo
Consello da Xunta, logo de informe favorable da Comisión Superior de Urbanismo emitido na súa sesión do 18
de decembro de 2013.

1.1.4.1.ESTUDO DA PAISAXE URBANA
De conformidade co establecido na determinación 8.6 das DOT, no presente apartado realízase un estudo das paisaxes
dos tres solos urbanos delimitados como tal no novo PXOM.
O TOURAL
1. As Tipoloxías edificatorias
No núcleo do Toural predominan as tipoloxías edificatorias destinadas ao uso residencial, entre as que sobresaen as
seguintes:
- Tipoloxía de edificación entre medianeiras con aliñamento á rúa sen chegar a formar mazás pechadas, en edificios
unifamiliares de altura máxima B + 2 plantas, que ocupan fundamentalmente a zona central do núcleo.
- Tipoloxía de edificación unifamiliar exenta con espazos axardinados arredor da construción principal, principalmente
de altura B + 1 planta, predominando esta tipoloxía en zonas máis periféricas do núcleo.
A outra tipoloxía predominante no núcleo do Toural, non destinada á vivenda, é a dos equipamentos públicos, sendo
todos eles edificios exentos.
2. As medianeiras vistas
Como consecuencia dun dimensionado en altura acorde ás previsións de crecemento, no Toural non existen
edificacións con medianeiras vistas que produzan impacto estético. Só un almacén situado no centro do núcleo á beira
da estrada N-554, rompe a harmonía edilicia do conxunto. Sobre isto, comentar que baixo os parámetros normativos da
ordenación proposta esta nave ficaría fóra de ordenación.
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3. Os peches
A maioría dos peches das parcelas no solo urbano son de pedra, algúns de fábrica tradicional, combinados nalgúns
casos con muros de adobe, reixas metálicas ou vexetación. A altura do peche de pedra varia entre os 60 e os 130 cm.,
aproximadamente.
4. Os materiais das fachadas
Os materiais empregados tradicionalmente son: para a fachada a pedra e para a cuberta a tella do país. Os ocos son
predominantemente de compoñente vertical, e o material da carpintería é maioritariamente de PVC ou aluminio,
sendo as carpinterías de madeira case testimoniais. Son característicos os balcóns na primeira planta.
5. Os pavimentos dos espazos públicos
Os materiais de remate empregados no pavimento de rúas e espazos públicos son, na súa maioría, de asfalto con
beirarrúas de lousa hidráulica.
6. As zonas verdes e arboredos
A día de hoxe o Toural só dispón de dúas zonas verdes arboradas de pequenas dimensións: unha situada entorno á
casa consistorial, e outra situado nas súas proximidades, sendo o tratamento do resto de espazos libres públicos de
carácter “duro” e de pavimento asfáltico.
7. O mobiliario urbano
O mobiliario urbano no núcleo do Toural, instalado na vía pública para uso dos veciños está constituído por bancos de
pedra, papeleiras, colectores,... sendo, en xeral, moi heteroxéneo.
8. O alumeado público e os tendidos
Na actualidade as prestacións do alumeado son variables, presentando algunhas deficiencias nalgunhas rúas.
Denótase unha falta de criterio respecto á elección do alumeado publico coa coexistencia de innumerables tipos de
lámpadas, luminarias e apoios que dificultan a análise dos niveis de iluminación, uniformidades, aspectos estéticos, etc.
Os tendidos eléctricos e de telefonía son principalmente aéreos.
9. O tráfico e aparcamento de vehículos
O núcleo do Toural está dividido pola estrada nacional N-554, que soporta unha cantidade importante de tráfico, como
alternativa a AP-9 entre Vigo e Pontevedra. As vías urbanas presentan escasa capacidade para absorber os tráficos
locais e os paso.
Respecto de aparcadoiros, as prazas localízanse principalmente á beira da N-554, diante da casa do concello e no
campo da festa.

Vista aérea do Toural. Fonte: http://es.goolzoom.com/

O MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL - O SISTEMA URBANO-RELACIONAL
Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Vilaboa

18
consultora galega, S.L

Conclusións
Percíbese o núcleo do Toural como un pequeno núcleo conformado por vivendas unifamiliares agrupadas en torno á
estrada N-554. A característica que o diferenza doutros núcleos semellantes é que se atopa rodeado de importantes
equipamentos comunitarios (a casa consistorial, a igrexa parroquial, o centro médico e o centro educativo) e, entre
medias, terreos vacantes de hortas asociadas á edificación residencial.
É polo tanto un núcleo de baixa densidade cunha importante vocacionalidade representativa e de servizos para o
concello de Vilaboa, sen destacables impactos paisaxísticos pero falto dun grado de urbanización esperable dunha
capital municipal.
LARACHE
1. As Tipoloxías edificatorias
No núcleo de Larache só se da unha tipoloxía edificatoria, sendo esta a destinada ao uso residencial. Trátase dunha
tipoloxía de edificación exenta unifamiliar en parcelas independentes e con espazos axardinados arredor da
construción principal. A altura máxima é de baixo máis un

andar (B+1), con aproveitamento no baixo-cuberta.

Respondería polo tanto ao comunmente denominado “chalé”.
2. As medianeiras vistas
Dada a tipoloxía imperante neste núcleo (vivenda unifamiliar exenta) non se dan as medianerias vistas.
3. Os peches
Os peches das parcelas máis empregados no solo urbano de Larache alternan entre a pedra e o adove,
acompañados ás veces de remates en reixa. Os portais de acceso son maioritariamente metálicos e a altura dos
cerramentos varían entre os 100 e os 200 cm., aproximadamente.
4. Os materiais das fachadas
O material máis empregado na construción das edificacións é o granito (rosa ou gris), seguíndolle de preto a fachada
de fábrica de ladrillo revestido. A vivendas cóbrense maioritariamente con cuberta rematada en tella do país, aínda
que abondan tamén as cubertas de lousa negra.
Os ocos son predominantemente de compoñente horizontal, e o material da carpintería é maioritariamente de PVC.
Son característicos os balcóns na primeira planta orientados cara a Enseada de San Simón.
5. Os pavimentos dos espazos públicos
O material de remate empregado no pavimento das rúas é o asfalto acompañado nalgúns tramos de beirarrúas de
formigón.
6. As zonas verdes e arboredos
Dado o carácter residencial desta pequena zona urbana non se dispón de espazos libres públicos, xa que cada
propiedade goza da súa propia zona verde.
7. O mobiliario urbano
Non existe mobiliario urbano, máis alá dos colectores de lixo.
8. O alumeado público e os tendidos
O alumeado redúcese as luminarias emprazadas nos postes das redes eléctrica e telefónica, sendo estes tendidos
aéreos.
9. O tráfico e aparcamento de vehículos
As vías sobre as que se asenta este pequeno núcleo urbano rematan en fondo de saco contra o mar, polo que
basicamente serven de acceso ás distintas propiedades privadas. A vía principal ten un ancho que oscila entre os sete
e oito metros e non dispón de prazas públicas de aparcamento.
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Vista aérea de Larache. Fonte: http://es.goolzoom.com/
Conclusións
Percíbese o núcleo de Larache como unha zona residencial integrada na paisaxe, sobre todo pola súa baixa
densidade e onde predominan as zonas verdes privadas sobre as edificacións. Ademais, a vexetación de ribeira da
Enseada de San Simón, xunto coa abundancia de arborado no interior das parcelas, conseguen mitigar o impacto
visual provocado pola ocupación desta zona costeira.
O aspecto máis negativo para un posible peón que visite este lugar, é a sensación de estar a percorrer unha
urbanización case privada, provocada pola falta de espazos libres públicos e por uns peches altos e opacos entorno á
rúa.
FILGUEIRA-A RAMALLEIRA
1. As Tipoloxías edificatorias
Neste núcleo delimitado entorno á estrada nacional N-550, predomina a tipoloxía edificatoria de nave escaparate,
mesturada coa tipoloxía de vivenda unifamiliar exenta ou acaroada, que se sitúa maiormente á altura do núcleo
tradicional de Filgueira. A altura media das edificacións é de oito metros para as naves e de B+1 para as vivendas.
2. As medianeiras vistas
Dadas as tipoloxías predominantes neste núcleo (naves e vivendas unifamiliares exentas) non se perciben medianeiras
vistas.
3. Os peches
Os peches móstranse diáfanos cara a estrada nacional, sendo a maia metálica sobre zócalo de pedra ou formigón o
sistema máis recorrente. A altura dos cerramentos acada os 200 cm. de media.
4. Os materiais das fachadas
Os materiais máis visibles nas fachadas das naves escaparate son o vidro e as chapas metálicas, na mentres que as
fachadas das vivendas unifamiliares máis recentes móstranse de fábrica de ladrillo revestido e as vivendas máis antigas
en pedra. A vivendas cóbrense maioritariamente con cuberta rematada en tella do país, e as naves con chapa
metálica de cores azuis ou vermellos.
Os ocos das naves comerciais chegan a ocupar en moitos casos a totalidade da fachada (muro cortina), aparecendo
grandes superficies de vidro, sobre carpintería metálica. Nas edificacións unifamiliares máis antigas a compoñente dos
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ocos é vertical, sendo nas máis recentes de compoñente horizontal. As carpinterías son fundamentalmente de aluminio
ou PVC.
5. Os pavimentos dos espazos públicos
O material de remate empregado no pavimento da estrada é, naturalmente, o asfalto. A beiravía asume as funcións
da beirarrúa.
6. As zonas verdes e arboredos
As zonas verdes e arboredos son de carácter privado e dispóñense en torno á edificación principal en moitos casos
ocupando a zona de recuado imposto pola estrada.
7. O mobiliario urbano
Non existe mobiliario urbano, máis alá dos colectores de lixo.
8. O alumeado público e os tendidos
O alumeado público acompaña á estrada nacional e consta de luminaria sobre báculo. Son abundantes os tendidos
aéreos tanto da rede eléctrica como da telefónica.
9. O tráfico e aparcamento de vehículos
A vía sobre a que se asenta este pequeno núcleo urbano é, como xa se dixo, a estrada N-550, cunha importante
intensidade de tráfico. As prazas de aparcamento sitúanse no interior das parcelas. O ancho da calzada acada os 14
metros de media.

Vista aérea de Filgueira-A Ramalleira. Fonte: http://es.goolzoom.com/

Conclusións
O núcleo urbano delimitado conforma unha zona de vocacionalidade terciaria, xurdida ao marxe dunha planificación
ordenada, dando como resultado unha paisaxe periurbana moi marcada pola direccionalidade da estrada nacional.
Percíbese unha falta no grado de urbanización que non axuda a entender este espazo, nin o fai amable para o peón.
A abundancia de hortas e arborado no interior das parcelas, conseguen suavizar o impacto visual provocado pola falta
de ordenación e urbanización.

1.4.2.OS NÚCLEOS RURAIS.
Aínda tendo en conta que case tódolos núcleos se consideran aínda rurais (a excepción dos núcleos urbanos
propostos), o certo é que xa se teñen producido fenómenos de transformación da estrutura orixinal dos asentamentos.
En moitos casos a expansión dos propios núcleos rurais, sobre todo os asentados sobre das principais vías convencionais
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de comunicación (tales como as estradas N-554 e N-550), levaron á formación de núcleos de hábitat sen solución de
continuidade que xa son, na práctica, núcleos únicos cun certo grao de urbanización.
Pola contra, os núcleos rurais máis afastados da costa e das vías principais de comunicación estancáronse no seu
crecemento, mantendo os seus usos tradicionais e, nalgún caso, tendendo ao seu despoboamento.

1.4.3.EVOLUCIÓN DOS ASENTAMENTOS DE POBOACIÓN.
Segundo o padrón actualizado do concello (o do ano 2001) o número de entidades singulares de poboación no
concello era de 62 repartidas así:
Bértola..................................................

13

Cobres (S. Adrán)................................

8

Cobres (Sta. Cristina)...........................

15

Figueirido..............................................

9

Vilaboa..................................................

17

Respecto do censo de 1991, no que atinxe ao número de entidades as variacións son mínimas, resultando un total de 61
entidades (1 menos que neste ano 2001).
A única variación corresponde á parroquia de Santa Cristina de Cobres, pois ofrece esta unha nova entidade que
corresponde a un núcleo de recente formación que se ten consolidado nestas dúas últimas décadas.
Para contextualizar axeitadamente estes datos cómpre sinalar que a media da comarca de Pontevedra é de 88
núcleos por concello, elevándose a 101 núcleos para toda a provincia de Pontevedra e a 95 para toda Galicia. Pero
este dato non é suficientemente significativo se temos en conta que Vilaboa é un concello de tamaño pequeno, polo
tanto podemos relativizar o número de núcleos se temos en conta o número de parroquias, acadando Vilaboa unha
media de 12,2 núcleos por parroquia, proporción realmente alta pois supera dabondo a media comarcal (9,5) e a
media provincial (9,9), e máis aínda a media galega (8,79). Outro tanto sucede, aínda que máis acusadamente en
proporción, se se relativiza respecto da superficie municipal, pois acádase unha cifra de 1,67 núcleos por Km², cando a
media comarcal é de 1,17 e a media provincial é de 1,54, superando no 44% a media galega (1,16), o que confirma
realmente que o número de núcleos en Vilaboa é moi alto, tanto en valor absoluto como relativo.
O número de habitantes por entidade, neste momento, desagregado por parroquias é o seguinte:
Bértola.....................................................

46,4

Cobres (S. Adrán)...................................

176,5

Cobres (Sta. Cristina)..............................

77

Figueirido.................................................

91,2

Vilaboa.....................................................

108,6
__________

TOTAL CONCELLO

94,2 Hab/Km2

No que atinxe ás dimensións poboacionais, os 62 núcleos do concello agrúpanse do seguinte xeito:

Parroquias

Nº Ent. < 100 Hb. De 100 a 200 De 201 a 500 De 501 a 1.000

Bértola

13

13

-

-

-

Cobres (S. Adrán)

8

2

3

3

-

Cobres (Sta. Cristina)

15

11

2

2

-

Figueirido

9

6

2

1

-
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Vilaboa

17

13

2

1

1

TOTAL MUNICIPAL

62

45

9

7

1

Observamos, facilmente que, a porcentaxe de núcleos con menos de 100 hab. é maioritaria (72,6 %), de 100 a 200 hab.
é do 14,5 %, tan só hai un 11,3 % de núcleos entre 200 e 500 hab., e 1,6 % de núcleos nos tramos de 500 a 1.000 o que
vén a corresponder aproximadamente ao sistema de poboamento medio galego.
As achegas de poboación de cada un dos estratos dos anos 1991 e 2001, son os seguintes:
1991

2001

% 1991 % 2001

< 100 hb.

1.849 1.831

32

31,4

De 100 a 200

1.076 1.329

18,6

22,8

De 201 a 500

2.154 1.941

37,2

33,2

12,2

12,6

100

100

De 501 a 1.000
TOTAIS

706

737

5.785 5.838

Pódese comprobar como a distribución da poboación por tamaño dos núcleos é bastante uniforme, e non ten
cambiado moito nesta última década, máis ben tende a unha uniformidade aínda maior, pois baixan as diferenzas
entre os grupos extremos. Un terzo da poboación vive aínda nos núcleos de pequeno tamaño, outro terzo vive en
núcleos de 200 a 500 habitantes, un cuarto viven en núcleos entre 100 a 200 habitantes, e o resto nun só núcleo de máis
de 500.
En calquera caso, os condicionantes xeográficos (orografía, relevo, solos, etc.) aínda que limitaron as zonas de
asentamento, non impediron a creación dun importante número de asentamentos (62 ata a presente década), e que
aínda se seguen a manter a pesares de que nalgúns casos estanse a fundir materialmente, debido ao seu crecemento.
O descenso de núcleos rurais (como entidades fisicamente independentes) como consecuencia das tendencias
espontáneas operantes nos dous ou tres últimos decenios levou á mestura dalgúns dos núcleos, situados na zona
costeira, aínda que esa mestura non é aínda o suficientemente forte como para reflectirse nos censos de poboación.
Dos 62 núcleos existentes podemos distinguir 20 agrupacións fisicamente separadas unhas de outras, por tanto 42
entidades de poboación atópanse subsumidas en grupos con outras entidades. Hai que dicir que para o conxunto de
Galicia ese fenómeno acadou ao 75 %. Dalgún xeito a estrutura territorial permanece aínda aquí mellor que noutras
terras e bisbarras do noso país, sobre todo tendo en conta que nos atopamos nas Rías Baixas nun concello costeiro no
que o fenómeno urbano non se ten aínda manifestado como tal. De calquera xeito, a característica máis salientable
de Vilaboa a este respecto, é a existencia do núcleo de Paredes, que salienta en tamaño sobre os demais, aínda que
non acadou aínda a condición de solo urbano, sen deberse este fenómeno a ningún tipo de representación
administrativa, pois a capitalidade do concello está no Toural. O Toural que, ata o de agora, non ten aproveitado esa
vantaxe, (pois na meirande parte dos concellos esta circunstancia permite acadar a categoría de núcleo máis
poboado), si se ten consolidado como centro administrativo e de servizos, e por este motivo o novo PXOM o clasifica
como solo urbano.
Xunto a Paredes, aínda que a certa distancia, salientan tamén algúns núcleos máis, que en case todos os casos se
sitúan en zonas compostas por sucesión de núcleos ao longo da estrada N-550 e N-554, principalmente nas parroquias
de San Adrán, Santa Cristina de Cobres e Vilaboa que en calquera caso aínda manteñan a súa estrutura de núcleos
rurais, aínda que van evolucionando na súa complexidade.
Outro grupo de asentamentos nidiamente distinto é aquel que comprende a todos aqueles que se sitúan ou ben na
zona alta do concello, nas estribacións da serra de Domaio ou os que están notablemente afastados dos viarios
principais de comunicación, pois neste caso conservan aínda boa parte da súa tipoloxía tradicional, vinculados en
certa medida, aínda hoxe, á explotación do sector primario.
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O último grupo de asentamentos, do que atopamos un único expoñente, é aquel xurdido nas últimas décadas, preto
dos núcleos tradicionais pero de xeito máis ben independente, por razóns basicamente turísticas ou de oferta dunha
atractiva posición no territorio e situado nas inmediacións da costa, que ten xurdido mercé á parcelación dunha
propiedade de gran superficie e actualmente ocupado por vivendas unifamiliares. Tal é o caso de Larache, en Santa
Cristina de Cobres, e que a nova proposta do PXOM, clasifica como solo urbano.
Houbo tamén outras actuacións puntuais, máis ben arquitectónicas que urbanísticas, de gran volume, pouco axeitadas
e algunhas seguramente ilegais que só fixeron esnaquizar un contorno e unha paisaxe marabillosa que representa un
dos valores máis salientables de Vilaboa que é preciso conservar, non só por esixencias xurídicas, éticas e estéticas,
senón tamén por imperativos económicos. Vilaboa ten que “explotar” a súa incomparable natureza e non se pode
permitir actuacións que estraguen ese prezado ben. O concello, nisto, xulgamos que ten que ser inflexible atallando
estas actuacións a tempo, e por outra banda a canle para as novas implantacións de asentamentos é unicamente o
que se poida levar a cabo nas áreas de solo rústico non protexido ou solo urbanizable nas condicións que se establezan
na normativa correspondente, cunha axeitada distribución de equipamentos e espazos libres de uso público que
poidan cubrir as necesidades básicas desa nova poboación e parte da que xa está asentada con déficits, ao tempo
que lle dan o suficiente atractivo á oferta como para ser desexable no seu contorno e devir en rendibilidade
económica lexítima para os axentes que as desenvolvan.

1.4.4. A TIPOLOXÍA E CATEGORIZACIÓN DOS ASENTAMENTOS.
A excepción daqueles clasificados como solo urbano: O Toural, Larache, Filgueira-A Ramalleira e o API-01 CONNORSA,
no que se refire á tipoloxía dos núcleos en referencia á súa categoría básica, cómpre sinalar que non están moi
diferenciadas e non chegan a diferenciarse categoricamente do resto. Polo tanto deberán clasificarse todos os núcleos
dentro da categoría de lugares máis ou menos complexos, tal como se recolle no cadro seguinte:
PARROQUIA

BÉRTOLA

COBRES (S. ADRÁN)

COBRES (S. CRISTINA)

LUGAR
AMPROA
BÉRTOLA
CERQUEIRO
FILGUEIRA
GANDERÓN
OUTEIRO
PEDROUZO
RAMALLEIRA
RIAL
RIALIÑA
SABAXÁNS
SAXOSA
SANTA MARTA
CARDIÑA
CURRA
NORES
PAZOS
POUSADA
SANTRADAN
SOBREIRA
UBEIRAS
AREEIROS
BARCIELA
CARBALLEIRA
CERNADAS
COSTAL
MAGARELLA
MANGUEIRO
MUIÑO
OUTEIRO
PARADELLAS
RIOMAIOR
ROTEA
SEIXAS
VILAR
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POBOACIÓN 2001
58
22
26
33
37
91
56
68
66
25
12
70
53
186
132
219
255
320
191
51
59
136
279
24
37
89
108
29
249
0
32
65
31
3
49
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FIGUEIRIDO

VILABOA

ALCOUCE
BALTEIRO
BERGUNDE
BORRATEIROS
BOULLOSA
CALFALCON
CANABAL
CROAS
PAZO
ACUÑA
CABADACHAN
CARBALLEIRA
CASALDESANTA
CASANOVA
CASTENLO
CIMADEVILA
CORUXEIRO
GRAÑA
NOVAS
OUTEIRO
OUTEIRO DO GATO
PAREDES
POSTEMIRON
REGUEIRA
RIO

160
214
64
131
21
46
82
78
30
392
54
5
69
38
11
39
15
13
30
67
17
674
174
27
24

1.5.ANÁLISE PORMENORIZADA DOS ASENTAMENTOS DE POBOACIÓN.

1.5.1.OS USOS DO SOLO E A EDIFICACIÓN.
A información acerca dos usos reflíctese nos planos de información que serven de cartografía-base do presente PXOM
que se recolle en planos, a escala 1: 5.000.
Os usos diversos distintos aos de tipo rural (vivenda e agropecuarios) que decote xorden nos núcleos rurais repártense
de xeito desigual por todo o territorio municipal vinculados case sempre a núcleos de poboación pero salienta a
concentración de servizos específicos en dúas zonas concretas: O Toural (capital ou sede da Casa do Concello) e
Riomaior, situados ambos, con certa lóxica, nos centros de gravidade poboacional aproximados da zona norte e sur
respectivamente.
Podemos salientar, ademais, usos residenciais diversificados (vivenda individual, e nalgún caso puntual, vivenda
colectiva), usos comerciais (oferta comercial tamén diversa) industriais (industria pequena polo xeral, obradoiros,
conservas, depuradoras, pequenos varadoiros, etc.), hostaleiros (cafés, bares, clubs, tabernas, restaurantes, hoteis,
fondas, etc.) usos equipamentais (ensino, deporte, cultura, etc.); portuarios (pesqueiros, basicamente marisqueiros, en
San Adrán e Santa Cristina e tamén deportivos en Santa Cristina). Tamén se dá, loxicamente, o uso agropecuario
mesturado cos citados denantes, uso que se materializa na existencia de pequenos hortos no interior dos núcleos rurais
e usos agrarios xerais fóra dos núcleos.
O USO RESIDENCIAL
É o uso inmensamente maioritario nos núcleos rurais. Concrétase por suposto nas vivendas unifamiliares e nas plantas
altas da edificación que está en proceso de mutación a tipoloxías urbanas (con outros usos nas plantas baixas), máis
tamén en moitas plantas baixas da edificación. Só nas plantas baixas da edificación situada nas zonas de
concentración de servizos ou á beira do viario principal construídas máis recentemente, é onde non aparece este uso,
por mor da mímese de dedicar con carácter xeral a planta baixa a usos terciarios ou a pequenos obradoiros, que se dá
nas cidades e grandes vilas.
Os únicos edificios que non conteñen uso residencial son os que acollen ás industrias, xeralmente de maior porte, as que
acubillan usos equipamentais públicos ou privados (administrativos, sanitarios, docentes, culturais, relixiosos, etc.) ou
algúns dos que están destinados a usos comunitarios, asociacións de veciños, etc.
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USOS COMERCIAIS
A tradicional estruturación do territorio vilaboés, eminentemente rural, tiña xa articulada de sempre unha certa
infraestrutura comercial esparexida axeitadamente polo territorio, en función da súa comunidade potencial de usuarios.
Ao principio eran unha especie de “bazares” que servían todos aqueles produtos de maior utilización e primeira
necesidade para o seu abano de clientes, precisando, iso si, desprazarse a Vigo ou Pontevedra para produtos moi
especializados e de adquisición non tan frecuente.
Pouco a pouco nas últimas décadas foise estendendo e especializando a infraestrutura comercial do concello, de xeito
que nalgúns servizos concretos xa é a poboación da capital a que vén a abastecerse en locais situados en Vilaboa
(estámonos a referir á zona de servizos comerciais-industriais da zona norte).

OS USOS INDUSTRIAIS
Como xa se viu no capítulo 2.3 a industria vilaboesa está en progresivo crecemento debido ao tirón da capital
provincial, situada á beira, ofrecendo unha alternativa rendible en canto a custos iniciais que está a facilitar a
consolidación e implantación de naves dedicadas (sobre todo as novas) a ramas fabrís de diverso tipo, distintas das
tradicionais de alimentación, madeira, moble, transporte e construción, xa implantadas tradicionalmente neste
concello.
Estes usos industriais concéntranse sobre todo nas parroquias de Bértola (pola súa situación lindeira con Pontevedra) e
na de Vilaboa (suficientemente grande e moi ben comunicada).

OS USOS HOSTALEIROS
Aparecen xa tradicionalmente de xeito esparexido por todo o territorio, aínda que se observa un certo atractivo en
épocas recentes para implantacións de maior volume de oferta nas beiras das estradas de maior tráfico,
principalmente a N-550, e tamén, pero menos, na N-554.

OS USOS EQUIPAMENTAIS
Como xa se ten citado están estes usos concentrados en dous núcleos principais, O Toural e Ríomaior nos que se
aproveitaron terreos iniciais de bastante dimensión pero de distinta orixe: no caso do Toural terreos vinculados á Igrexa e
en Ríomaior terreos de recheo en zona costeira.
Existen tamén equipamentos que se esparexeron polo resto do territorio, en función dos espazos dispoñibles polo
concello ou as administracións titulares deses equipamentos.

OS ESPAZOS LIBRES
A evolución económica e social (non só en Vilaboa senón xa a nivel xeral) tendeu a un incremento progresivo destes
espazos nos núcleos e parroquias, con algunha actuación supramunicipal de envergadura como a de Coto Redondo,
acadando unha superficie total máis que suficiente, segundo os estándares oficiais, pero aínda insuficiente segundo o
nivel de vida que se pretende acadar tanto para a poboación existente como para a prevista no horizonte do
planeamento, pero é esta unha eiva que se terá que corrixir, tanto dende a política de actuacións do concello como
no planeamento que agora se acomete, mediante a imposición de cesións, nas zonas de novo desenvolvemento ou
nos propios núcleos rurais cando se leven a cabo os seus Plans Especiais de Mellora.
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1.5.2.A SUPERFICIE EDIFICADA.
Para dar cumprimento a unha das demandas do Informe de Patrimonio analizase a superficie edificada media
actualmente executada en edificacións por parcela nos núcleos rurais tradicionais.
A tal efecto tense realizado unha consulta topolóxica sobre a cartografía 1/2000 dos núcleos rurais para determinar a
superficie construída das edificacións mediante a medición individualizada da ocupación en planta das edificacións e
a súa altura en nº de plantas, que nos dan en conxunto a súa superficie construída.
No que se refire aos núcleos rurais tradicionais, podemos particularizar por cada un dos núcleos os parámetros
anteriormente citados, resultando unha media de superficie construída das edificacións por nucleo que se recolle na
seguinte táboa:
Clave núcleo

Categoría

Promedio Sup. Construída

NR-01

NRTR

199,81

NR-02

NRTR

102,72

NR-03

NRTR

153,73

NR-04

NRTR

172,24

NR-05

NRTR

157,55

NR-06

NRTR

131,82

NR-07

NRTR

180,99

NR-08

NRTR

209,11

NR-09

NRTR

173,88

NR-10

NRTR

115,18

NR-11

NRTR

180,22

NR-12

NRTR

213,83

NR-13

NRTR

228,70

NR-14

NRTR

224,02

NR-15

NRTR

162,42

NR-16

NRTR

217,06

NR-17

NRTR

223,28

NR-18

NRTR

159,36

NR-19

NRTR

215,45

NR-20

NRTR

270,19

NR-21

NRTR

124,62

NR-22

NRTR

201,55

NR-23

NRTR

204,09

NR-24

NRTR

197,84

NR-25

NRTR

190,57

NR-26

NRTR

310,29

NR-27

NRTR

176,34

NR-28

NRTR

194,10

NR-29

NRTR

230,68

NR-30

NRTR

225,28

NR-32

NRTR

212,85

NR-33

NRTR

206,07

NR-34

NRTR

217,86

NR-35

NRTR

207,96

NR-36

NRTR

233,56

NR-37

NRTR

183,36

NR-38

NRTR

255,07

NR-40

NRTR

235,49

NR-41

NRTR

206,19

NR-42

NRTR

250,91

NR-43

NRTR

228,81
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Clave núcleo

Categoría

Promedio Sup. Construída

NR-44

NRTR

174,33

NR-45

NRTR

169,90

NR-46

NRTR

151,29

NR-47

NRTR

279,63

NR-48

NRTR

202,03

NR-49

NRTR

210,44

NR-50

NRTR

246,55

NR-51

NRTR

221,19

NR-52

NRTR

274,42

NR-53

NRTR

177,75

NR-54

NRTR

217,64

NR-55

NRTR

241,53

NR-56

NRTR

190,36

NR-57

NRTR

220,88

NR-58

NRTR

212,59

NR-59

NRTR

148,57

NR-60

NRTR

167,62

NR-61

NRTR

143,94

NR-62

NRTR

212,14

1.6.AS TIPOLOXÍAS EDIFICATORIAS.
1.6.1.TIPOLOXÍAS URBANAS.
Aínda que ata o de agora non se tiñan clasificado zonas urbanas (na presente proposta do PXOM de Vilaboa
aparecen catro áreas urbanas) non significa que algunhas das edificacións nalgúns núcleos con certa tradición
administrativa, ou vinculados ao viario xeral, ou ben cunha certa tendencia burguesa non tiveran adoptado tipoloxías
edificadoras máis propias dunha vila que dunha zona rural, que empezaron a inzarse xa dende principios do século XX.
Trátase dunha edificación xeralmente de dúas plantas con algúns exemplos de tres (xa máis recentes) nalgún caso
(excepcional) construída entre medianeiras ou con arrimo; pero tamén se atopa a edificación exenta rodeada de
horta e/ou xardín. Trátase de edificacións que utilizan como material estrutural básico e de cerramento a pedra, en
aparellos moi diversos para os paramentos exteriores (sillares, perpiaños, mampostería concertada e desconcertada,
etc.). Esta última, adóitase enlucir e pintar ou encalar nalgúns casos (aínda que xa está case perdida esta costume)
deixando só sen pintar a pedra traballada nos recercados de ocos (portas, portas de aire, fiestras) e tamén –en certos
casos- os esquinais de encontro dos paramentos exteriores. A pedra proviña de canteiras de préstamo da propia zona.
A carpintería tradicional –tanto interior coma exterior- era de madeira (no exterior, pintada; no interior, pintada ou
vernizada). De madeira eran tamén os forxados e a estrutura da cuberta. A cuberta construíase, adoito, con dúas, tres
ou catro augas, con cubrición de tella cerámica.
No que respecta á composición de fachadas asistimos a unha certa diversidade. A maioría dos edificios dispón de dous
ocos na planta baixa (porta e ventá). Outros dispoñen de tres: porta no centro e ventás ás beiras. Adoitaba ser
frecoente un notorio acerto compositivo a base de facer concordar os ocos da planta baixa cos das planta(s)
superior(es). É corrente a construción de balcóns de diferente fasquía, en xeral corridos e de moi pouco voo. Nas
vivendas de tendencia burguesa aparecen balcóns individualizados para dar saída a ventás, voando lixeiramente.
Cando non hai balcóns voados soen darse as portas de aire con varanda a pano co paramento exterior.
Os ocos de ventilación adoitan ser alongados (no sentido das xambas) ou tendendo á cuadratura. Nunca se
construíron ocos horizontais (con linteis máis longos cás xambas) na edificación tradicional.
Xa en tempos recentes, dende fai uns 30 ou 40 anos, á beira desta edificación tradicional, e principalmente sobre dos
eixes viarios principais foron xurdindo edificacións de maior volume, e con maior altura (3 ou 4 plantas nalgúns casos
esparexidas e puntuais, iso si) ás veces para usos hoteleiros, nos que se esqueceron as tipoloxías e os patróns construtivos
O MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL - O SISTEMA URBANO-RELACIONAL
Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Vilaboa

28
consultora galega, S.L

tradicionais, para producir uns exemplos que mimetizan -en xeral- o peor da arquitectura chamada “internacional”.
Amén dun grave atentado paisaxístico, supoñen na meirande parte dos casos unha macización incompatible coa
estrutura viaria e territorial na que se inzan tales edificios, creando unhas disfuncións de moi difícil corrección. Mención
aparte neste eido corresponde ás edificacións de uso comercial-industrial, ás que xa nos temos referido na zona norte
do concello, que supoñen a sublimación do desfase volumétrico, tipolóxico e construtivo, respecto do seu contorno
rural. Dende o punto de vista tipolóxico, son construcións que alteran as constantes construtivas –patróns
arquitectónicos- en todos as ordes: volume, altura, materiais da estrutura e de cerramento, cubertas, materiais de
cubrición, aspectos compositivos, carpinterías, voos, etc. e nalgún caso a falta de remate de construción, deixando
estruturas ou muros de ladrillo á vista, constitúen a puntilla final.
Esa degradación producida polo efecto combinado de factores coma xurdimento de novos roles, aparición e
desenvolvemento da especulación, falla de profesionalización dos axentes urbanísticos, incumprimento do
planeamento municipal, alto grao de aculturación da poboación, xeneralización de pautas de comportamento dun
modelo social mundial uniformizador e esclerótico...; a listaxe de causas é abondo longa. Inclúe, por suposto, a
ausencia de aplicación dunha mínima disciplina urbanística dende o xurdimento do fenómeno (anos 60-70) cando
menos, ata a redacción dos primeiros planeamentos municipais.

1.6.2.TIPOLOXÍAS RURAIS.
Agás algúns exemplos de edificación paceña, no medio rural vilaboés a edificación rural tradicional correspóndese
coas características propias dunha “fábrica” agrícola. Non hai nas zonas rurais o que poderíamos chamar edificación
burguesa, aínda que si se pode detectar a existencia dalgún edificio que por localizarse á beira da estrada (ou
naqueles núcleos nos que tradicionalmente se prestan servizos de carácter xeral) presenta unha fachada que se
asemella a ese tipo de construción máis vilega. De calquera xeito non ofrecen características singulares acusadas,
verbo das do resto da comarca.
A edificación residencial, por regra xeral, ten un chisco máis de altura de cornixa que a edificación mariñeira,
determinada loxicamente, polos usos agrogandeiros propios desta zona, mesmo naquelas onde se combinan as faenas
da terra coas do mar. É unha edificación, xeralmente sen voos; no entanto, existen exemplos de solainas e corredores.
Son casas de pedra, pero con fábricas –polo común- pouco traballadas. A maioría son de cachotería ou mampostería
(ás veces enlucida) na edificación principal (ou nas zonas da “fábrica agrícola” que se utilizan coma residencia) e sen
enlucir nas edificacións complementarias.
A pedra máis traballada, que se adoita deixar vista para acusar a verticalidade no caso dos ocos de aireación e
iluminación, úsase preferentemente en xambas e linteis de portas e xambas, linteis e antepeitos de ventás. O resultado
ten decote, grande valencia compositiva.
A edificación de carácter relixioso ten mostras de interese, tanto nas igrexas parroquiais, como capelas e casas reitorais.
As edificacións complementarias –hórreos, adegas, alboios, cortes, pombais, etc.- teñen igualmente representación
importante no conxunto da edificación rural.
Á beira das tipoloxías tradicionais, foi aparecendo aquí no rural, tamén nos últimos anos unha edificación desleigada do
medio, que responde a usos xa non enteira nin maioritariamente agropecuarios e/ou mariñeiros; e que, polo mesmo,
incorpora elementos típicos da edificación urbana. Adoita disporse tanto en substitución da edificación tradicional
coma en novas localizacións, xeralmente algo afastadas dos núcleos tradicionais, en nidia expansión de mancha de
aceite. É unha edificación exenta e illada, cunha pretensión de instalación do “chálete”, mesturándose formas e
patróns doutras latitudes e enxendros absolutamente desleigados do medio no que se insiren, provocando unha grave
deturpación da paisaxe rural que debe corrixirse co control de tipoloxías e concienciación da poboación. Plantas,
materiais, tratamento de cubertas, dimensións de ocos, voos compactos e ata técnicas construtivas equivocadas ou
mal aprendidas constitúen un numeroso abano de despropósitos que, afortunadamente, aínda non se xeneralizaron de
xeito irremediable.
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2. O SISTEMA DE COMUNICACIÓNS..
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2.1.DESCRICIÓN DA REDE VIARIA. TRÁFICO E MOBILIDADE.
Vilaboa é un punto estratéxico básico nas comunicacións provinciais debido ao paso polo seu territorio da Depresión
Meridiana que percorre a provincia de Pontevedra de norte a sur, de xeito que dende sempre foi este un punto
obrigado de paso nas comunicacións de longa distancia, que se concretan a través das seguintes infraestruturas:
Descrición da rede viaria. Tráfico e mobilidade.

Fonte: www.maptega.com
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Comunicacións con Vigo-Pontevedra-Santiago-Ourense

Autopistas

Nacionais

Alta Capacidade

Autonomicas

Provinciais

Fonte: www.maptega.com
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2.1.1.R.I.X.E.
As estradas que pertencen á Rede de Interese Xeral do Estado e que transcorren polo ámbito territorial do concello.
R.I.X.E.
Construída a finais dos anos 70 e principios dos 80, coa Ponte de Rande,conta cunha
Autoestrada AP-9

área de servizos, unha zona de mantemento da concesionaria e dous accesos na
zona do Toural e Rande respectivamente. É de titularidade estatal, cun percorrido
duns 12,06 Km. por este concello, con dobre carril en cada sentido, e o seu estado de
conservación é bo.
Da Coruña a Tui, cun percorrido polo concello duns 5,6 Km. En dirección N-S cun

Estrada N-550

ancho medio de 15 m., atópase en bo estado de conservación, dadas as continuas
melloras e ampliacións de sección da última década, para mellorar a seguridade
viaria.
Dende o Toural a Pontevedra pola costa do Morrazo, cun percorrido polo concello de
9,99 Km e un ancho medio de 10 m., atópase en estado bastante deficiente de

Estrada N-554

conservación, sobre todo no que a trazado e seguridade viaria se refire. É de
titularidade estatal nestes intres, ata o enlace coa AP-9 na Ponte de Rande, a partires
do que continúa coa súa tradicional denominación C-550. Na actualidade rexístranse
taxas elevadas de sinistros, pois é utilizada como vía de acceso gratuíto a Rande.

Mapas de Aforos

Intensidade media de tráfico

Intensidade media de vehículos pesados

Fonte: Mapa de tráfico v.2005
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2.1.2.REDE AUTONÓMICA.

Rede Autonómica

PO-264

Paredes (N-550)-Arcade(N550). A súa lonxitude total é de
3,58 km. Enténdese que é
unha estrada susceptible de
ser transferida. Coincide co
Camiño Portugués a Santiago,
nas proximidades da Ponte de
Pontesampaio, fóra xa do
concello de Vilaboa. O seu
percorrido dentro do concello
é de 1,04 Km., cunha anchura
media de 7 m. Atópase nun
estado de conservación
medio.

2.1.3.REDE PROVINCIAL.
Aquí é preciso salientar algunhas estradas de menor entidade, pero importantes dende o punto de vista das
comunicacións xerais de carácter interior do Concello:

Rede Provincial
Estrada que dende Postemirón (preto do Cuartel de Figueirido) enlaza coa N-554 no núcleo de
PO-0101

Acuña, cun percorrido de 4,96 Km e unha anchura media de 8 m., atópase en estado de
conservación regular

PO-0102

Enlaza a N-554, co porto de Gundixe, é a prolongación da estrada PO-0101ata a liña de costa.

Enlaza a estrada N-550 no núcleo de Balteiro coa Lagoa de Castiñeiras. O seu percorrido
PO-0103

dentro do concello é de 5,3 Km, cunha anchura media de 9 m, atópase nun deficiente estado
de conservación. Esta estrada é tamén a continuación da PO-0012, ao paso polo concello
atravesa os núcleos de Postemirón e Graña.

PO-0104

Canabal (PO0002)- Cemiterio. É un pequeno ramal
Outeiro (PO-0002) – N-550 ten un percorrido pequeno, na súa totalidade na parroquia de

PO-0105

PO-0001

Bértola, e comunica esta coa estrada N-550
Núcleo de Alcouce (PO-0002)-Arcade

Estrada que dende Pontevedra vai ata Figueirido enlazando coa N-550 á altura do núcleo de
PO-0002

Canabal, cun percorrido polo concello de 3,03 Km e unha anchura media de 9 m, atópase
nun estado de conservación regular, sendo de titularidade provincial (Deputación de
Pontevedra).
Pontevedra - Figueirido pasando pola Lagoa de Castiñeiras. É a vía de comunicación directa

PO-0012

dende Pontevedra ata o acuartelamento militar cunha anchura media de 9 m, atópase nun
deficiente estado de conservación.
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2.1.4.REDE LOCAL.
Rede Local
Pazos – Castiñeiras

Estrada que vai dende a N-554 á altura de Pazos ata a zona de Castiñeiras. O seu percorrido é
de 4,4 Km. cunha anchura media de 7 m, atópase en estado de conservación regular, sendo
de titularidade municipal.

Xa de titularidade municipal temos o resto do viario internúcleos, pois non hai máis viario interparroquial específico por
desenvolverse liñalmente. O resto das comunicacións básicas transcorren ao longo da N-554 e N-550.
O resto das vías son de carácter local estruturando os distintos asentamentos en base a este viario de carácter xeral,
que xa se comentou.
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Sistema de comunicacións no concello
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2.1.5.AUTOMÓBIL E TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAXEIROS.

PARQUE AUTOMOBILÍSTICO.
O parque automobilístico de Vilaboa é, neste momento, de 3.763 unidades, dos que os turismos supoñen o 72,89 %
(2.743)
A media sitúanse en 1 automóbil de turismo por cada 2,128 habitantes, cifra practicamente igual á media galega en
1996, 1 automóbil por cada 2,132 habitantes (Galicia en Cifras, anuario 1999). O rateo de automóbiles de calquera tipo
por persoa é, en Vilaboa de 0,59, superior ao de Galicia en 1996, que era do 0,47. Agora ben, tendo en conta que hai
unha diferenza de cinco anos entre os datos de Vilaboa e de Galicia e que a media de turismos por habitante tende a
subir; cómpre concluír que a media en Vilaboa seria lixeiramente inferior á de Galicia se houbera unha sincronicidade
temporal nos datos.
A distribución porcentual é tamén parella, no transporte persoal Vilaboa dedica unha proporción do 84,66% do total
(11,77% motocicletas e 72,89% turismos) e Galicia o 83,55%, no transporte de mercadorías participa co 12,88% do seu
parque fronte ao 13,38% de Galicia; en canto á porcentaxe que dedica do propio parque a remolques e tractores é
tamén semellante ao conxunto das cifras galegas.
PARQUE AUTOMOBILÍSTICO DE VILABOA (Ano 2001) E COMPARACIÓN CON GALICIA (Ano 1997)
NÚMERO
% S/TOTAL
TIPO DE VEHÍCULO
Vilaboa
Galicia
Vilaboa
Galicia
Motocicletas
443
53.084
11,77
4,12
Turismos
2.743
1.020.170
72,89
79,33
Camións
485
172.027
12,88
13,38
Autobuses
0
4.486
0
0,35
Tractores
55
6.137
1,46
0,47
Remolques
37
10.192
1,00
0,80
Outros
19.831
1,55
TOTAL
3.763
1.285.927
100,00
100,00
(1) Dos 2.743 turismos, 5 son taxis

3.000

2.500

2.000

Turismos
Camións
Motocicletas

1.500

1.000

Tractores
Remolques

500

0
Habitantes Vilaboa 2001 = 5838 Habitantes Galicia 1996 = 2.742.622

2.1.6.
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TRANSPORTE PÚBLICO.
O transporte público regular de viaxeiros sírveo en réxime de concesión a empresa Transporte la Unión, que fai o
percorrido Pontevedra-Cangas por Moaña, atravesando o concello de Vilaboa polas estradas N-550 e N-554, con
paradas en tódolos núcleos de poboación importantes. A duración do traxecto é de 1 hora aproximadamente. O
horario é o que segue:

HORARIO DO TRANSPORTE REGULAR DE VIAXEIROS
Saídas de PONTEVEDRA con destino a MOAÑA
Diario

Sábados

Domingos e festivos

7,45
11,45
13,15
19,30

11,45
13,15
19,30

19,30

Itinerario
Pontevedra (saída)
O Pino
Palacio
Ramalleira (Vilaboa)
Estrada Vilaboa
Vilaboa
Acuña (Vilaboa)
Santa Cristina (Vilaboa)
San Adrán (Vilaboa)
Domaio
Cerradiña
Meira
Seara
Moaña
Tirán
Cangas (chegada)

Saídas de MOAÑA con destino a PONTEVEDRA
Domingos e
Diario
Sábados
festivos
7,20
8,00
8,00
14,20
14,20
14,20
18,20
18,20

Quilómetros
0,0
1,0
3,0
4,2
7,3
8,0
9,5
11,8
15,0
18,8
20,0
23,6
25,0
26,0
28,3
31,7

Tempo invertido (min)
0
2
5
10
15
17
20
25
30
35
40
45
50
52
55
60

2.2.
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FERROCARRIL.
A liña de ferrocarril no seu tramo Redondela-Santiago ao seu paso por este concello ten unha lonxitude aproximada de
5,7km e conta cunha estación na parroquia de Figueirido. Cunha vía de sentido único e ancho convencional da rede
nacional. a súa construción data de 1884 É de titularidade estatal e o seu estado é aceptable mercé aos periódicos
labores de mantemento.. Na actualidade estase a construír o novo trazado do que se coñece como Eixo Atlántico de
Alta Velocidade. Tramo Vigo-Pontevedra.

Liña convencional

Eixo Atlántico de Alta Velocidade

2.3.
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PORTOS.
No eido das infraestruturas portuarias existen en Vilaboa dous pequenos portos que dependen de Portos de Galicia e
que son:
INFRAESTRUTURAS PORTUARIAS

Porto de Santa
Cristina de
Cobres.

Está situado na parroquia
de Santa Cristina. O seu
uso é mixto, pesca e
náutica deportiva.

Porto pesqueiro situado no
Porto de San
Adrán de
Cobres:

norte da Ría de Vigo.
Utilízano preferentemente
pequenas embarcacións
de servizo ás mexilloneras.

Fonte: Portos de Galicia. Consellería do Mar da Xunta de Galicia.

2.4.
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PROXECTOS DE INFRAESTRUTURAS.
Existen, así mesmo, varios proxectos importantes que están en diversa fase de tramitación e que van a contribuír á
mellora viaria da provincia e que afectan o ámbito territorial do concello, entre os que podemos salientar os seguintes:
INFRAESTRUTURAS.
No que se refire a o transporte cómpre sinalar a importancia do estudo de ¨Deseño e implantación dun Plan de
Coordinación do Transporte Urbano e Interurbano nas sete principais Aglomeracións Urbanas de Galiza¨ da D.X. de
Transportes, Xunta de Galiza.
Proxecto de corrección e mellora do viario na estrada N-554 (que soporta na actualidade un elevado tránsito).
EI-1-PO-20. Estudo Informativo da Autovía A-57: Pontevedra-conexión A-52. MIFO, (Anuncio Información Pública BOE 259,
29 de outubro del 2005) e Resolución de 16 de xaneiro de 2007, pola que se formula DIA para o citado proxecto.
No que se refire á rede ferroviaria, pola depresión meridiana articúlase a traza da liña de ferrocarril entre Santiago e
Redondela, que conecta na dita poboación coa liña que se desenvolve entre Vigo e Ourense. Existen así mesmo neste
eido varios proxectos importantes que están en diversa fase de tramitación entre os que podemos salientar os seguintes:
Resolución do 31 de maio 2006 (BOE 15/07/2006) pola que se aproba o expediente de información pública e
definitivamente o do Eixe Atlántico de Alta Velocidade. Tramo Pontevedra-Portela (Pontevedra)
Resolución do 29 de marzo de 2006, pola que se aproba o expediente de información pública e definitivamente o do
Eixe Atlántico de Alta Velocidade. Tramo Vigo-Pontevedra.
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3. O SISTEMA DE SERVIZOS URBANÍSTICOS
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3.1.REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA.

Teñen redes de abastecemento veciñal de auga a meirande parte dos núcleos de poboación que coexisten con
traídas particulares.
Son de titularidade veciñal e dispoñen de caudais acaídos por regra xeral, durante o ano, agás no verán, cando sube o
consumo e baixa a subministración de auga, producíndose algunhas deficiencias na achega, pero a maior eiva deste
sistema é a potabilidade

da auga, dado que os sistemas de tratamento son practicamente nulos, aínda que a

inexistencia ou baixo nivel de contaminación nas cotas nas que se atopan as captacións xa que non hai asentamentos
nin actividades que poidan influír negativamente sobre a calidade das augas.
As captacións realízanse nos regatos ou mananciais que abondan no monte e acumúlase por gravidade en depósitos
situados nas ladeiras dos montes, dende os que se realiza o abastecemento tamén por gravidade, dada a
configuración topográfica e a situación favorable dos núcleos respecto do monte.
A modo de resumo incluímos unha táboa elaborada cos datos recollidos polo equipo redactor do PXOM, onde
aparecen os datos dos diferentes depósitos e redes de abastecemento veciñal existentes dentro do termo municipal:

U.T.M

CLAVE
X
I-004

Bértola

N

Titularidade:

Veciñal

N

Caudal (l/min)

Análises:
Tratamento:
Nº captacións

1

Tubaxes (mm)

40

Viv. servidas

2

Núcleos servidos:

Pedrouzo

Descrición:

Comunidade de usuarios Saxosa

Capacidade (m3):

32x2,5

U.T.M
529768

Situación:

Bértola

Y

4693012

Análises:

S

Titularidade:

Veciñal

H

29

Tratamento:

N

Caudal (l/min)

23,20

Nº captacións

9

Tubaxes (mm)

Viv. servidas

31

Núcleos servidos:

40,63
Filgueira, Saxosa e
Ramalleira

Descrición:

Comunidade de usuarios de Alcouce

U.T.M
531018

Capacidade (m3):

81

Situación:

Figueirido

Y

4691904

Análises:

S

Titularidade:

Veciñal

H

29

Tratamento:

N

Caudal (l/min)

21,06

Nº captacións

5

Tubaxes (mm)

40-63

Viv. servidas

30

Núcleos servidos:

Alcouce, Boullosa

U.T.M

Descrición:

Comunidade de usuarios de San André de Figueirido

X

529645

Capacidade (m3)

Situación:

Figueirido

Y

4692089

Análises:

S

Titularidade:

Veciñal

H

29

Tratamento:

N

Caudal (l/min)

Nº Captacións

5

Tubaxes (mm)

Viv. servidas

54

Núcleos Servidos

U.T.M

CLAVE

I-008

Situación:

4693065

X

I-007

17

29

CLAVE

CLAVE

Traída dos Corvos

Capacidade (m3):

H

X

I-006

Descrición:

Y

CLAVE

I-005

531149

X
Y
H

360

40-63
Balteiro, Canaval e
Borrateiros

Descrición:

Traída de Xestales

529829

Capacidade (m3)

149

Situación:

Figueirido

4691885

Análises:

S

Titularidade:

Veciñal

29

Tratamento:

N

Caudal (l/min)

Nº Captacións

1

Tubaxes (mm)

Viv. Servidas

7

Núcleos Servidos
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CLAVE

U.T.M
X

I-009

Análises:

S

Titularidade:

Veciñal

N

Caudal (l/min)

5,40

Nº captacións

1

Tubaxes (mm)

32-100

Viv. servidas

6

Núcleos servidos

Balteiro

Descrición:

Comunidade de Augas Carballeira

Capacidade (m3)

50

U.T.M
530926

Situación:

Figueirido

Y

4691225

Análises:

S

Titularidade:

Veciñal

H

29

Tratamento:

N

Caudal (l/min)

21,00

Nº captacións

3

Tubaxes (mm)

25-40

Viv. servidas

9

Núcleos servidos

Bergunde

Descrición:

Traída do Pinto

U.T.M
X

531576

Capacidade (m3)

102

Situación:

Vilaboa

Y

4689274

Análises:

S

Titularidade:

Veciñal

H

29

Tratamento:

N

Caudal (l/min)

Nº captacións

1

Tubaxes (mm)

32-63

Viv. servidas

12

Núcleos servidos

Paredes

U.T.M

Descrición:

Traída do Monte

X

531073

Capacidade (m3)

200

Situación:

Vilaboa

Y

4690171

Análises:

S

Titularidade:

Veciñal

H

29

Tratamento:

N

Caudal (l/min)

Nº captacións

1

Tubaxes (mm)

32-63

Viv. servidas

55

Núcleos servidos

Paredes

U.T.M

Descrición:

Comunidade de Traída de Auga do Picho

X

531272

Capacidade (m3)

47

Situación:

Vilaboa

Y

4690222

Análises:

S

Titularidade:

Veciñal

H

29

Tratamento:

N

Caudal (l/min)

Nº captacións

1

Tubaxes (mm)

40-25

Viv. servidas

14

Núcleos servidos

Paredes

Descrición:

Traída de Maiorín

Capacidade (m3)

229

U.T.M

CLAVE
X

527663

Situación:

Santa Cristina

S

Titularidade:

Veciñal

N

Caudal (l/min)

Y

4687646

Análises:

H

29

Tratamento:
Nº captacións

3

Tubaxes (mm)

Viv. servidas

114

Núcleos servidos

Descrición:

Comunidade de augas de Areeiros

Capacidade (m3)

300

U.T.M

CLAVE
X
I-015

Figueirido

Tratamento:

CLAVE

I-014

Situación:

4692275

CLAVE

I-013

43

29

CLAVE

I-012

Comunidade de usuarios de Basilio

H

X

I-011

Descrición:
Capacidade (m3)

Y

CLAVE

I-010

530080

527961

Situación:

60
Cernadas, Rotea,
Costal, Outeiro,
Barciela, Muiño,
Riomaior, Pousada,
Magarella

Santa Cristina

Y

4688533

Análises:

S

Titularidade:

Veciñal

H

29

Tratamento:

N

Caudal (l/min)

48,00

Nº captacións

1

Tubaxes (mm)

Viv. Servidas

34

Núcleos servidos

32-63-90
Areeiros,
Carballeira,
Seixas, Rotea
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U.T.M

CLAVE

I-016

Descrición:

Comunidade de augas de Areeiros

X

528156

Capacidade (m3)

40

Situación:

Santa Cristina

Y

4688041

Análises:

S

Titularidade:

Veciñal

H

29

Tratamento:

N

Caudal (l/min)

30,60

Nº captacións

1

Tubaxes (mm)

Viv. servidas

35

Núcleos servidos

32-63-90
Areeiros,
Carballeira,
Seixas,Rotea

Descrición:

Traída de Pazos

U.T.M

CLAVE
I-017
I-018

X

527407

Capacidade (m3)

300

Situación:

Santo Adrán

Y

4686176

Análises:

S

Titularidade:

Veciñal

X

527398

Tratamento:

N

Caudal (l/min)

Y

4686137

Nº captacións

1

Tubaxes (mm)

29

Viv. servidas

130

Núcleos servidos

H

U.T.M

CLAVE

I-019

Descrición:

Comunidade de auga de Nores-Vilaboa

X

531465

Capacidade (m3)

capt.

Situación:

San Adrán

Y

4693304

Análises:

S

Titularidade:

Veciñal

H

29

Tratamento:

N

Caudal (l/min)

43,20

Nº captacións

6

Tubaxes (mm)

90,75,65,50

Viv. servidas

48

Núcleos servidos

Nores

Descrición:

Traída en Pousada

Capacidade (m3)

300

U.T.M

CLAVE
X
I-020

San Adrán

S

Titularidade:

Veciñal

N

Caudal (l/min)

4685518

Análises:

29

Tratamento:
Nº captacións

1

Tubaxes (mm)

50

Viv. servidas

90

Núcleos servidos

Pousada

Descrición:

Traída Abelleiras

Capacidade(m3)

200

U.T.M
527216

Situación:

San Adrán

S

Titularidade:

Veciñal

N

Caudal (l/min)

Y

4685280

Análises:

H

29

Tratamento:
Nº captacións

1

Tubaxes (mm)

25

Viv. servidas

16

Núcleos servidos

Pousada

Descrición:

Traída das Candóns

U.T.M

CLAVE

Riomaior,

X

527460

Capacidade (m3)

70

Situación:

Y

4684610

Análises:

S

Titularidade:

Veciñal

H

29

Tratamento:

N

Caudal (l/min)

5

Nº Captacións

1

Tubaxes (mm)

63

Viv. servidas

16

Núcleos servidos

Pousada, Curra

Descrición:

Traida Ubeiras e Curra

Capacidade (m3)

9

U.T.M

CLAVE
X

I-023

Situación:

H

X

I-022

527236

Y

CLAVE

I-021

90,75,65,50
Pazos,
Pousada

527844

San Adrán

Situación:

San Adrán

S

Titularidade:

Veciñal

N

Caudal (l/min)

Y

4683980

Análises:

H

29

Tratamento:
Nº captacións

1

Tubaxes (mm)

20

Viv. servidas

7

Núcleos servidos

Ubeiras, Curra
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U.T.M

CLAVE

I-024

X
Y
H

X

Situación:

San Adrán

S

Titularidade:

Veciñal

29

Tratamento:

N

Caudal (l/min)

Nº captacións

1

Tubaxes (mm)

20

Viv. servidas

1

Núcleos servidos

Curra

Descrición:

Depósito en Ubeiras. Traída particular

Capacidade (m3)

24

531465

Situación:

San Adrán

S

Titularidade:

Veciñal

N

Caudal (l/min)

4693304

Análises:
Tratamento:
Nº captacións

1

Tubaxes (mm)

20

Viv. servidas

1

Núcleos servidos

Curra

U.T.M

Descrición:

X

531465

Capacidade (m3)

24

Situación:

San Adrán

Y

4693304

Análises:

S

Titularidade:

Veciñal

H

29

Tratamento:

N

Caudal (l/min)

Nº captacións

1

Tubaxes (mm)

20

Viv. servidas

1

Núcleos servidos

Curra

Descrición:

Comunidade de Augas de Vilaboa

U.T.M
X

529120

Capacidade (m3)

172

Situación:

Y

4690291

Análises:

S

Titularidade:

Veciñal

H

29

Tratamento:

N

Caudal (l/min)

88,20

Nº captacións

4

Tubaxes (mm)

Viv. servidas

91

Núcleos servidos

80,40,63
O Picho, Carballeira,
Casas Novas, Outeiro
do Gato, O Toural,
Cañoteira,
Cabadachan,
Coruxeiro

U.T.M

Descrición:

Comunidade de Usuarios de Curra

527560

Capacidade (m3)

145

Situación:

Curra

Y

4684261

Análises:

S

Titularidade:

Veciñal

H

29

Tratamento:

N

Caudal (l/min)

Nº captacións

3

Tubaxes (mm)

63, 25

Viv. servidas

23

Núcleos servidos

Curra

U.T.M

Descrición:

Comunidade de Usuarias Augas da Maica

X

530961

Capacidade (m3)

180

Situación:

Curra

Y

4689981

Análises:

S

Titularidade:

Veciñal

H

29

Tratamento:

N

Caudal (l/min)

Nº captacións

U.T.M

CLAVE
X
I-030

O Toural

X

CLAVE

I-029

24

Análises:

29

CLAVE

I-028

Capacidade (m3)

4693304

H

CLAVE

I-027

531465

Y

CLAVE

I-026

Depósito en Ubeiras. Traída particular

U.T.M

CLAVE

I-025

Descrición:

528981

Tubaxes (mm)

63, 50

Núcleos servidos

Paredes

Viv. servidas

59

Descrición:

Traída Cabadas de Castiñeiras

Capacidade(m3)

360

Y

4687154

Análises:

H

29

Tratamento:

Situación:

Santa Cristina

S

Titularidade:

Veciñal

N

Caudal (l/min)

Nº captacións
Viv. servidas

Tubaxes (mm)
19

Núcleos servidos
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CLAVE

U.T.M

I-031

Descrición:

X

527760 Capacidade (m3)

Y
I-032

4683904 Análises:

Situación:

San Adrán e Uveiras

Titularidade:

Veciñal

527999 Tratamento:

N

Caudal (l/min)

Y

4683562 Nº captacións

9

Tubaxes (mm)

63, 25

95

Núcleos servidos

San Adrán e Uveiras

29 Viv. Servidas

U.T.M
X

I-033

254
S

X
H

CLAVE

Comunidade de Augas de Santradán e Ubeiras

528101

Descrición:

Traída de Porto do Río

Capacidade (m3)

800

I-034

I-035

4687446

Análises:

S

Titularidade:

29

Tratamento:

N

Caudal (l/min)

U.T.M

Tubaxes (mm)

Viv. Servidas

73

Descrición:

Auga Laguchos do Viveiro

528349

Capacidade (m3)

42

Situación:

Santa Cristina

Y

4686799

Análises:

S

Titularidade:

Veciñal

H

29

Tratamento:

N

Caudal (l/min)

U.T.M

Tubaxes (mm)

Viv. servidas

15

Descrición:

Comunidade de usuarios Traída de Augas de Fonte da
Viuva

528060

Capacidade (m3)

600

Situación:

Santa Cristina

Y

4687083

Análises:

S

Titularidade:

Veciñal

H

29

Tratamento:

N

Caudal (l/min)

U.T.M
528060

Tubaxes (mm)

Viv.Servidas

110

Descrición:

Fonte da Xesta

Capacidade (m3)

126

CLAVE

I-038

Santa Cristina
Veciñal

4687083

Análises:

S

Titularidade:

29

Tratamento:

N

Caudal (l/min)

U.T.M
528728

125,90, 63,50, 40
Costal, Outeiro, Moiño,
Riomaior

Situación:

Y

X
I-037

Núcleos Servidos

H

Nº captacións

CLAVE

Núcleos servidos

60
Cernadas, Outeiro,
Moiño, Riomaior

X

X
I-036

Núcleos servidos

50
Cernadas, Costal,
Outeiro, Rotea,
Magarella, Moiño,
Riomair

X

Nº captacións

CLAVE

Veciñal

Y

Nº Captacións

CLAVE

Santa Cristina

H

Nº Captacións

CLAVE

Situación:

Tubaxes (mm)

Viv. servidas

40

Núcleos servidos

Descrición:

Traída do Novas

Capacidade (m3)

150

63, 40
Barciela Magarella e
Rotea

Situación:

Vilaboa
Veciñal

Y

4689205

Análises:

S

Titularidade:

H

29

Tratamento:

N

Caudal (l/min)

Nº captacións

1

Tubaxes (mm)

60, 30

Viv. servidas

110

Núcleos servidos

Regueira e Novás

Descrición:

Traída Cimadevila e Río

U.T.M
X

529599

Capacidade (m3)

48

Situación:

Santa Cristina

Y

4691080

Análises:

S

Titularidade:

Veciñal

H

29

Tratamento:

N

Caudal (l/min)

Nº captacións
Viv. servidas

20

Tubaxes (mm)

75

Núcleos servidos

Río e Cimadevila
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Rede de abastecemento do concello
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3.2.REDE DE SANEAMENTO.
3.2.1.MARCO LEXISLATIVO XERAL
Como consecuencia das diferentes actividades humanas xéranse unha serie de augas residuais que ocasionan un
grande problema para a súa eliminación.
Co obxectivo do cumprimento da Directiva Europea 91/271 a Xunta de Galicia publica en outubro do 2000 o Plan de
Saneamento de Galicia 2000-2015, do que se extraen as seguintes definicións:
Plan de Saneamento de Galicia 2000-2015
Augas negras ou augas residuais
domésticas

Augas que proveñen dos domicilios
particulares, dos edificios e actividades
públicas e de instalacións asimilables
(hoteis, garderías, etc.).

Augas grises ou augas residuais
industriais

Augas que proveñen das actividades
industriais.

Augas brancas ou pluviais e de
infiltración

Augas que son xeradas pola enxurrada da
auga de choiva e que se introducen na
rede de colectores, ou ben as augas
existentes no terreo e que tamén se
introducen na rede de colectores.

Augas residuais procedentes da
explotación gandeira

Xerada estabulada pola gandería
estabulada

Augas Residuais

Carga contaminante
Defínese como o número de habitantes equivalentes que xera un núcleo, industria, aglomeración ou territorio, considerando por
habitante equivalente como a carga orgánica biodegradable, cunha demanda bioquímica de osíxeno de 5 días, DBO5, de 60
gramos de osíxeno por día.
Suma das cargas contaminantes debidas á
poboación fixa e estacionaria, e a debida
Carga contaminante conectada:
só ás industrias conectadas aos sistemas de
saneamento.
Correspondente a zonas cunha poboación
e/ou
actividades
económicas
que
presenten concentración dabondo para a
Carga contaminante de
recollida e condución das augas residuais
aglomeracións urbanas:
urbanas a unha instalación de tratamento
de ditas augas ou a un punto de vertido
final.
Catalogación das zonas de costa, segundo a Directiva Europea 91/271
Zona normal
Un medio ou zona de auga mariña poderá catalogarse como zona menos sensible
cando o vertido de augas residuais non teña efectos negativos sobre o medio
Zonas menos sensibles:
ambiente debido á morfoloxía, hidroloxía ou condicións hidráulicas específicas
existentes nesa zona.
Lagos de auga doce naturais, outros medios de auga doce, esteiros e augas costeiras
que sexan eutróficos ou que poderían chegar a ser eutróficos nun futuro próximo se
non se adoptan medidas de protección.
Zona sensible: considerarase que un medio
acuático é zona sensible, podendo incluírse
nun dos seguintes grupos:

Augas doces de superficie destinadas á obtención de auga potable que poderían
conter unha concentración de nitratos superior á que establecen as disposicións
pertinentes da Directiva 75/440/CEE do Consello de 16 de xuño de 1975 se non se
toman medidas de protección.
Zonas nas que sexa necesario un tratamento adicional ao establecido no artigo 4
para cumprir as directivas do consello.

Fonte: Plan de Saneamento de Galicia 2000-2015

O proxecto de saneamento integral do fondo da Ría de Vigo redactado en 1997 prevé a interconexión e ampliación
das redes de saneamento existentes naquel intre (moi poucas, nos núcleos máis habitados) para recoller todos os
residuos con destino a dúas estacións depuradoras (EDAR), unha delas situada en Riomaior (San Adrán de Cobres) e a
outra no veciño concello de Soutomaior (EDAR de Arcade), mediante colectores que bordean a costa, recollendo as
redes dos núcleos por gravidade e dándolle traslado por este mesmo sistema ou mediante pozos de bombeo (cando
non hai pendente favorable) ás dúas EDAR, que xa están construídos pero aínda non entraron en funcionamento ata
acadar o remate total da rede xeral. Os sistemas de depuración a empregar son moi avanzados, mediante o emprego
de novas técnicas como os raios ultravioleta que permiten un alto nivel de depuración, sen emprego de cloro en
espazos reducidos.
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Rede de saneamento do concello
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3.2.2.DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS.
No contexto da obra promovida pola Administración Hidráulica de Galicia “Saneamento do fondo da ría de Vigo
(EDARs de Arcade, Vilaboa e Soutomaior)” sitúanse as actuacións rematadas no ano 2002 no concello de Vilaboa.
E.D.A.R de Riomaior
Clave

Característica

Coordenadas UTM

s:

X

542.581

Y
Hus
o

4.675.318

Núcleos

29

servidos:

Situada entre Punta do Cabalo e Punta Pesqueira está dimensionada
para uns 2.500 ha-eq. Verte as augas tratadas na parte esquerda do
estuario, a través dun emisario.
San Adrán de Cobres: Curra, Nores, Pazos, Pousada, Santadrán e Ubeiras.
Santa Cristina de Cobres: Barciela, Carballeira, Magarella, Muíño, Outeiro,
Riomaior e Rotea.

Liña de auga
Estación de bombeo
Pretratamento

Tratamento

Decantador secundario

Na entrada da estación.
Consiste nun desbaste groso e outro fino (reixas e
tamices), ademais de desengraxado e desareado
onde se eliminan as graxas e areas antes do
tratamento.
Biolóxico por aireación prolongada de baixa carga
másica que se desenvolve nun reactor biolóxico con
eliminación de nutrientes - nitróxeno e fósforo - e un
proceso de aireación prolongada que crea un
medio aerobio propicio para este tipo de bacterias
que van transformar/oxidar a materia orgánica
presente na auga. O aire subminístrase por todo o
fondo do tanque de oxidación mediante unha rede
de reparto que asegura unha mestura total sen zonas
mortas.
Sepáranse os lodos da auga tratada. A mestura de
auga-lamas activadas do tanque de oxidación pasa
ao decantador onde se produce unha separación
sólido-líquido, de modo que pola parte de arriba
reborda a auga clarificada e as lamas decantan
pola parte inferior. As lamas son recirculadas
mediante unha bomba pneumática ao tanque
anterior (unha parte das células sedimentadas
recircúlanse
para
manter
no
reactor
a
concentración de células desexada, mentres que a
outra parte se purga do sistema).

A liña de lamas conta cun sistema de concentración, acondicionamento químico e deshidratación dos mesmos.
E.D.A.R de Arcade
Clave

Coordenadas UTM
X

Liña
Y
de
auga Huso

542.581

Características
:

4.675.318

Núcleos

29

servidos:

Situada en Arcade
está dimensionada para uns 8.000 ha-eq
Verte as augas tratadas na parte esquerda do estuario, a través dun
emisario.
Vilaboa:
Figueirido:
Ademais de parte do concello de Soutomaior e Pontevedra

Liña de auga
Estación de bombeo
Pretratamento:

Tratamento

Decantador secundario

Na entrada da estación.
Consiste nun desbaste groso e outro fino (reixas e
tamices), ademais de desengraxado e desareado
onde se eliminan as graxas e areas antes do
tratamento.
Biolóxico por aireación prolongada de baixa carga
másica que se desenvolve nun reactor biolóxico con
eliminación de nutrientes - nitróxeno e fósforo - é un
proceso de aireación prolongada que crea un
medio aerobio propicio para este tipo de bacterias
que van transformar/oxidar a materia orgánica
presente na auga. O aire subminístrase por todo o
fondo do tanque de oxidación, mediante unha rede
de reparto que asegura unha mestura total sen
zonas mortas.
Sepáranse os lodos da auga tratada. A mestura de
auga-lamas activadas do tanque de oxidación pasa
ao decantador onde se produce unha separación
sólido-líquido, de modo que pola parte de arriba
reborda a auga clarificada e as lamas decantan
pola parte inferior. As lamas son recirculadas
mediante unha bomba pneumática ao tanque
anterior (unha parte das células sedimentadas
recircúlanse
para
manter
no
reactor
a
concentración de células desexada, mentres que a
outra parte se purga do sistema).

A liña de lamas conta cun sistema de concentración, acondicionamento químico e deshidratación dos mesmos.
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Localización das estacións depuradoras de augas residuais
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3.3.TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS.
3.3.1. MARCO LEXISLATIVO XERAL.
A Lei 10/1998 de Residuos define como residuo “calquera sustancia ou obxecto pertencente a algunha das categorías
que figuran no anexo desta lei, do cal o seu posuidor se desprenda ou do que teña a intención ou obriga de
desprenderse”.
Nesta mesma lei defínense como residuos urbanos “os xerados nos domicilios particulares, comercios, oficinas e servizos,
así como todos aqueles que non teñan a cualificación de perigosos e que pola súa natureza ou composición poidan
asimilarse aos producidos nos anteriores lugares ou actividades”.
Na Lei 10/1997 de RSU de Galicia márcanse as funcións asignadas aos concellos en materia de xestión de residuos:
•

Xestión directa ou indirecta dos residuos sólidos urbanos, ostentando a condición de xestor e realizando
operacións de recollida, transporte e valorización de residuos.

•

Elaboración dun Plan Municipal de Recollida de RSU que conteña os circuítos de recollida, a localización de
colectores, os equipos e instalacións necesarios e resto de datos para a adecuada organización do servizo.

•

Implantación da recollida selectiva, como fase imprescindible para a valorización dos residuos, actuando en
función das características e das posibilidades de reemprego ou reciclaxe dos mesmos.

•

Transporte dos residuos ata as instalacións de transferencia ou plantas de tratamento.

•

Nesta mesma lei asígnaselle á Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama), que é unha sociedade
pública dependente da Xunta de Galicia, a xestión dos residuos sólidos urbanos a partires do momento en que
estes sexan depositados nas estacións de transferencia ou plantas de tratamentos previstas no Plan de Xestión.

Tamén poden actuar como xestores directamente os propios concellos ou mancomunidades independentemente de
Sogama.
A Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia
elaborou un Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia fundamentado nun sistema integral da xestión dos residuos
sólidos urbanos. Este será o instrumento director e coordinador de todas as actuacións que se realicen na Comunidade
Autónoma Galega en materia de xestión deste tipo de residuos.

Sistema integral da xestión dos residuos sólidos urbanos.Prioridades
I

Prevención

II

Reciclaxe
reutilización

Minimizar os residuos producidos.
e

Do papel, vidro, plásticos e residuos orgánicos e outros
materiais susceptibles de seren tratados por compostaxe.
I.Valorización enerxética

III

Eliminación

Dos residuos non reciclables ou
reutilizables na seguinte orde de
prioridade:

II. Incineración sen
recuperación de enerxía
III. Vertido controlado

Actualmente o concello de Vilaboa opta pola opción de valorización enerxética para o tratamento da bolsa negra a
través da sociedade pública SOGAMA para a xestión dos residuos sólidos urbanos dende o 26 de agosto do 2000.
En novembro de 1999 a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Ambiente, firmou con Ecoembalajes España
S.A. un Convenio Marco de Colaboración para a xestión de residuos urbanos no territorio autonómico, co fin de garantir
o cumprimento dos obxectivos de reciclado e valorización establecidos na Lei 11/1997 de Envases e Residuos de
Envases e no Plan de Xestión de Residuos Sólidos Urbanos de Galicia.
Este convenio contempla a realización da recollida selectiva da bolsa amarela (envases de latas, plásticos e bricks) e a
recollida selectiva monomaterial de papel-cartón.
Os concellos poden adherirse mediante algunha destas 3 modalidades:
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Convenio Marco XUNTA-Ecoembes
Modalidade 1

Realizar, directamente ou a través dos seus operadores, a recollida selectiva de
envases lixeiros e entregalos na planta de selección ou transferencia que
corresponda.

Modalidade 2

Delegar nunha entidade xestora de ámbito supramunicipal a realización da
recollida selectiva de envases lixeiros.

Modalidade 3

Realizar a recollida selectiva de envases lixeiros en condicións diferentes ás
definidas con carácter xeral para a Comunidade Autónoma, sempre que se
conte cun Plan Municipal de RSU.

27/12/2000

O concello de Vilaboa atópase adherido ao convenio marco XUNTA-Ecoembes pola modalidade 1.
En xullo de 2000 a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Ambiente, firmou con Ecovidrio un Convenio
Marco de colaboración para a xestión de residuos urbanos dos envases de vidro.
O concello de Vilaboa atópase adherido ao Convenio Marco XUNTA-Ecovidrio dende o 14 de novembro do 2001
Os concellos teñen ordenanzas relativas á xestión municipal dos residuos o caso de Vilaboa a Ordenanza reguladora
da taxa por recollida de lixo do ano 1999.
No Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2004-2010 (PXRUG), faise unha clasificación dos concellos en
relación coa xestión dos residuos urbanos, baseándose nunha serie de parámetros poboacionais. A súa función é a de
servir como marco na toma de decisións de carácter organizativo, loxístico e económico.

Clasificación do concello (PXRUG 2004-2010)
Concello
Vilaboa

Clasificación

Indicador

Rural

0,18

Entre 0 e 0,2 considéranse concellos rurais, entre 0,21 e 0,99 concellos semiurbanos e entre 1 e 10 serían urbanos.
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3.3.2.COMPOSICIÓN E PRODUCIÓN DE RSU .
- COMPOSICIÓN.
No Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2004-2010 amósase a composición típica dos RSU expresada como
porcentaxes en peso seco e húmido dos diferentes materiais:
Composición típica dos RSU

Composición típica en peso seco

Composición típica en peso húmido

Canto maior sexa a cantidade de materiais que se recuperen e reciclen, menor será a cantidade que haberá que
eliminar, ben mediante valorización enerxética ou por depósito en vertedoiro.
No caso de considerar o peso en húmido á materia orgánica correspóndelle un 52% do total dos RSU polo que
cambia a distribución das porcentaxes.
Fonte: PXRUG 2004-2010

Servizo de recollida do lixo.
Concello

Empresa Xestora

VILABOA
Ata 06/2006 Ingenieria Urbana S.A (Cespa-Inusa).
Dende 06/2006 URBASER, S.A.
- Recolector comp. De 16 – 18 m3.

Maquinaria

- Camión con caixa aberta e grúa
- Vehículo lavacolectores
- Furgoneta de inspección
- - Xefe de Servizos
- - Auxiliar administrativo
- - Oficial 1ª condutor

Man de obra

- - Oficial 1ª condutor noite
- - Peón recollida
- - Peón recollida noite
- - Peón - condutor noite

Destino

Planta de Ribadumia

Fonte: Concello
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- PRODUCIÓN
Os concello de Vilaboa comeza a ter datos sobre as cantidades de lixo da bolsa negra (Tm) a partir de contratar os
servizos de Sogama, xa que se fai a pesada dos camións. A continuación móstranse esas cantidades, estando incluídas
as correspondentes para a recollida de voluminosos.

Cantidades de RSU recollidas no concello de estudo. Tn/ano
Concello
Vilaboa

2000

2001

2002

2003

2004

2008

571 (*)

1.455

1.404

1.579

1.753

2.104(**)

Fonte: Concello (*) De agosto a decembro . (**) De xaneiro a novembro.

Evolución mensual na produción de lixo da bolsa negra (Tm)

Fonte: Axenda 21 Comarca de Pontevedra

Para Vilaboa, a distribución por meses é irregular. Así, no ano 2004 obsérvase un notable aumento de produción de lixo
nos meses de abril e xuño, sendo para o 2003 menos acentuado.

Evolución mensual na produción de lixo da bolsa negra do ano 2.008 (Tm)
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Fonte: Concello

No ano 2008 apréciase un incremento da produción, respecto dos anos anteriores, dos que se teñen datos xa que rolda
as 200 Tn entre os meses de abril e outubro
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- SERVIZO DE RECOLLIDA.
O concello de Vilaboa leva a bolsa negra á planta de transferencia de Ribadumia onde se realiza o transvase dos
residuos dende os camións de recollida urbana a colectores de maior capacidade e máis axeitados para o transporte
a longa distancia. Dende aí serán levados ao complexo medioambiental de Sogama S.A. en Cerceda para realizar a
valorización enerxética.
A cantidade de colectores que hai para recoller este tipo de residuo, así coma a correspondencia por habitantes de
cada colector é a seguinte:

Número e rateo de colectores para a recollida da bolsa negra
Concellos

Nº colectores

Rateo (hab/colector)

VILABOA

357

16

Fonte: Concellos
En xeral a cantidade de colectores para a bolsa negra é suficiente, habendo un colector cada 12 habitantes.

RECOLLIDA SELECTIVA DE ENVASES LIXEIROS.
Segundo se especifica na Lei 10/1998 de Residuos, a recollida selectiva é o sistema de recollida diferenciada de
materiais reciclables e de materiais orgánicos fermentables, así coma de calquera outro sistema de recollida
diferenciada que permita a separación dos materiais valorizables contidos nos residuos.
A continuación amósanse as diferentes fraccións de lixo recollidas selectivamente con datos do concello.

-

PRODUCION
Cantidade de envases lixeiros recollidos Tn/ano

Vilaboa

2002

2003

2004

2006

2007

2008

13

18

15

11(*)

30

27(**)

Fonte:Ecoembes (*) Meses de xullo a decembro (**) Meses de xaneiro a novembro

Para poder comparar as cantidades recollidas no concello usarase o rateo de envases lixeiros (en kg) por habitante e
ano que se amosa na seguinte gráfica:

Evolución do rateo de envases recollidos no concello

Fonte: Axenda 21 local
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No ano 2004 o rateo de recollida de envases lixeiros no centro medioambiental de Cerceda é de 5,3 kg/hab ano,
Vilaboa está por debaixo. Se se mira de forma conxunta os catro concellos de estudo, vese que o rateo é moi similar ao
de envases recollidos en Sogama polas modalidades 1 e 2 do convenio Xunta-Ecoembes.
A evolución deste rateo de Sogama nos últimos tres anos é ascendente. En Poio, este incremento aínda é máis
acentuado. En cambio para Ponte Caldelas e Vilaboa mantense en valores próximos aos 3 kg/hab ano e en Barro sufriu
un descenso bastante notable. Unha campaña de información e concienciación para a poboación destes 3 últimos
concellos podería servir para acadar unha mellor separación do lixo, incrementando o rateo de envases lixeiros
recollidos selectivamente.

Evolución mensual na produción de lixo da bolsa amarela.
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Fonte: Concello

-

SERVIZO DE RECOLLIDA

No seguinte cadro resúmese o servizo de recollida da bolsa amarela (envases de plástico, bricks e latas):

Servizo de recollida da bolsa amarela no concello
Concello

Empresa Xestora

Maquinaria

Frecuencia -

Traballadores

Destino

VILABOA

Dende 06/2006 URBASER, S.A.

1camión

Segundo necesidade

1 condutor,1 peon

Complexo de Cerceda

Fonte: Concello

O concello atópase adherido ao convenio con Ecoembes e

realiza a recollida directamente pero mediante

subcontrata dunha empresa.
A bolsa amarela acaba levándose ao complexo medioambiental de Cerceda. Na planta de reciclaxe do complexo
medioambiental de Cerceda faise a separación dos diferentes materiais e empaquétanse para que as empresas
recicladoras os poidan recoller. O encargado de seleccionar os recicladores é Ecoembes que o fai mediante concurso,
escollendo ao que máis ofreza.
A continuación tamén se amosa a cantidade de colectores que hai para recoller este tipo de residuo, así coma o
número de habitantes por colector:

Número e ratep de colectores para a recollida da bolsa amarela
Concellos
VILABOA
GALICIA

Nº colectores
36
20.000

Raeio (hab/colector)
167
138

Fonte: Concellos
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Obsérvase que a media galega é duns 138 habitantes por cada colector de bolsa amarela. Xa que logo, que a
dotación de colectores é inferior en Vilaboa á proporción de colectores que a media galega.

RECOLLIDA SELECTIVA DE VIDRO.
- PRODUCION
As cantidades de vidro que son botadas a reciclar aparecen recollidas no seguinte cadro:
Cantidade de vidro recollido. Tn/ano
2001

2002

2003

2004

Vilaboa

70

75

43

41

Total Concellos

249

285

306

305

Pontevedra

6.331

6.613

7.241

8.084

Galicia

19.479

21.372

25.489

28.366

Fonte: Ecovidrio

Para poder comparar as cantidades recollidas en cada concello usarase o rateo de vidro reciclado (en kg) por
habitante e ano que se amosa na gráfica lineal. Así mesmo, tamén aparecen no gráfico de barras o número de
colectores de vidro instalados para cada ano. Deste modo poderase comparar a súa evolución coa da recollida:
Evolución do rateo de vidro reciclado no concello.

Fonte: Axnda 21 local

No ano 2004 o rateo de recollida de vidro para Galicia foi de 10,3 kg/hab ano. Vilaboa vai estar por debaixo. Para
poder comparar totalmente estes resultados habería que obter as cantidades recicladas, en relación á cantidade total
de RSU xerados no concello. O mesmo ocorre para as fraccións restantes.
Se se estuda a tendencia, Vilaboa sufriu unha descenso importante nas cantidades, a pesar de incrementar o número
de colectores de vidro no 2004. Isto pode indicar a necesidade de facer algunha campaña de información e
concienciación para a poboación.
-

SERVIZO DE RECOLLIDA

No seguinte cadro resúmese o servizo de recollida do vidro:
Servizo de recollida de vidro no concello
Concello

Empresa Xestora

Maquinaria

Frecuencia -

Traballadores

Destino

VILABOA

Dende 06/2006 URBASER, S.A.

1camión

Segundo necesidade

1 condutor,1 peón

Recicladores

Fonte: Concello

O concello está adherido ao convenio con Ecovidrio, polo que unha vez recollido o vidro dos colectores é levado a
unha planta de tratamento para a súa reciclaxe. Alí, tras un proceso de limpeza é triturado e serve de materia prima
para a elaboración de novos envases de vidro por fundición.
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A continuación tamén se amosa a cantidade de colectores que hai para recoller este tipo de residuo e cantos
habitantes por colector hai:
Número e rateo de colectores para a recollida de vidro
Concellos
VILABOA
GALICIA
Fonte: Ecovidrio

Nº Colectores
37
8.691

Rateo (hab/colector)
158
317

A taxa recomendada pola Unión Europea para optimizar a achega cidadá é dun colector de vidro por cada 500
habitantes. Obsérvase que Vilaboa mellora claramente esa cifra.

RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPEL-CARTÓN.
As cantidades de papel e cartón que son botadas a reciclar aparecen recollidas no seguinte cadro:
Cantidade de papel e cartón recollido Tn/ano
Vilaboa

2002

2003

2004

2006

2007

2008

3

13

11

39(*)

93.220

103.800(**)

Fonte: Concellos (*) De Xullo a Decembro (**) De Xaneiro a Novembro

Para poder comparar as cantidades recollidas en cada concello usarase o rateo de papel-cartón (en kg) por habitante
e ano que se amosa na seguinte gráfica:
Evolución do rateo de papel e cartón recollidos nos concellos da comarca de Pontevedra.

Fonte: A21 Local

Os concello de Vilaboa ten un rateo de papel-cartón moi inferior ao de Galicia. Isto pode indicar a necesidade de
facer unha campaña de fomento da reciclaxe para a poboación no concello.
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Evolución mensual de papel e cartón recollido no concello de Vilaboa.
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-

SERVIZO DE RECOLLIDA:

No seguinte cadro resúmese o servizo de recollida de papel e cartón:
Servizo de recollida de papel e cartón no concello
Concellos
VILABOA

Empresa Xestora
Dende 06/2006 URBASER,
S.A.

Maquinaria

Frecuencia -

Traballadores

Destino

1camión

Segundo necesidade

1 condutor,1 peon

Cespa Conten S.A.

Fonte: Concellos

O papel e cartón recollido é mandado a unha empresa de reciclaxe onde é aproveitado para un novo uso.
A continuación tamén se amosa a cantidade de colectores que hai para recoller este tipo de residuo e cantos
habitantes por colector hai:
Número e rateo de colectores para a recollida de papel e cartón
Nº colectores

Rateo
o (hab/colector)

VILABOA

36

162

GALICIA

4.200

655

Fonte: Concellos

Obsérvase que a media galega é duns 655 habitantes por cada colector de papel-cartón. Se se considera o concello
obsérvase que a dotación de colectores é mellor que esta media.
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PILAS.
As cantidades de pilas que son botadas a reciclar aparecen recollidas na seguinte táboa:
Cantidade de pilas recollidas quilogramos por ano
2000
2001
Vilaboa
150
225
Galicia
152.000
194.000

2002
100
166.000

2003
50
204.000

2004
40
177.000

Fonte: PMA

Para poder comparar as cantidades recollidas en cada concello usarase o rateo de pilas (en kg) por habitante e ano
que se amosa na seguinte gráfica:
Evolución do rateo de pilas recollidas no concello

Mentres a recollida de pilas a nivel Galicia mantense
estable nun mesmo nivel, nos catro concellos de
estudo diminuíu moito nos últimos anos, sendo Ponte
Caldelas o concello cun descenso máis acentuado.
Isto pode indicar que hai colectores de pilas que
caeron en desuso e que diminuíu a concienciación
da xente neste aspecto.
Fonte: Elaboración propia

-

SERVIZO DE RECOLLIDA

No seguinte cadro resúmese o servizo de recollida de pilas:
Servizo de recollida de pilas no concello
Concellos

Empresa Xestora

Maquinaria

Frecuencia -

Traballadores

Destino

VILABOA

Dende 06/2006 URBASER, S.A.

1camión

2 veces ao ano

1 condutor,1 peon

Sogarisa

Fonte:PMA, SL

A recollida de pilas é un servizo público que a Xunta de Galicia pon a disposición dos concellos. A empresa URBASER,
S.A. encárgase disto, nun único punto de recollida (centralizado) do concello onde se dispón un bidón de 200 litros. Alí
agrúpanse as pilas procedentes dos colectores de 10 litros situados nos colexios e outros centros.
Recóllense cando menos dúas veces ao ano en dúas campañas programadas (normalmente abril-maio e novembrodecembro, pero tamén se recolle cando se solicita puntualmente dende o concello).
Unha vez recollidas son transportadas e entregadas na planta de tratamento de Sogarisa, situada nas Somozas (A
Coruña). Alí lévase a cabo unha preselección inicial, separando as pilas de uso doméstico, das pilas de botón, das
recargables, etc.
Unha vez separadas, tritúranse e fáiselle unha inertización química e tratamento de gases, enviándose finalmente a un
vertedoiro de seguridade.
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ROUPA USADA.
As cantidades de roupa usada que son botadas a reciclar aparecen recollidas na seguinte táboa:
Cantidade de roupa usada recollida Tn/ano
Vilaboa

2000

2001

2002

2003

2004

10,1

8,7

7,8

7,5

2,2

Fonte:ONG Humana
Para poder comparar as cantidades recollidas en cada concello usarase o rateo de roupa (en kg) por habitante e ano
que se mostra na seguinte gráfica:
Evolución do rateo de pilas recollidas no concello

O rateo de recollida de roupa usada para Vilaboa era moi
superior ao global para Galicia. No entanto, nos últimos anos
estase a producir un descenso moi importante nas cantidades,
debido a que a empresa encargada de facer a recollida está
reestruturando o seu servizo.
Fonte: A21 Local

-

SERVIZO DE RECOLLIDA

No seguinte cadro resúmese o servizo de recollida de roupa usada:
Servizo de recollida de roupa usada nos concellos de estudo

VILABOA

Empresa xestora

Maquinaria

Frecuencia -

Traballadores

Destino

ONG Humana

1 furgón

1–3 veces ao mes

1 condutor

Venda, contrapartes e reciclaxe

Fonte: ONG Humana

En Vilaboa, ata agora era feita pola ONG Humana pero na actualidade teñen suspendida a actividade de recollida, xa
que se está tratando de optimizar o sistema de recollida.
A roupa que se recolle clasifícase en tres grupos, segundo o destino que se lle dea:
Roupa de 1ª calidade: véndese nas tendas de “Humana” instaladas en Madrid, Barcelona e Granada.
Roupa de 2ª calidade: envíase ás contrapartes de “Humana” nos países africanos.
Roupa en mal estado: destínase á reciclaxe industrial.
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VOLUMINOSOS.
No seguinte cadro resúmese o servizo de recollida de voluminosos:
Servizo de recollida de voluminosos no concello
Concellos

Empresa Xestora

Maquinaria

Frecuencia -

Traballadores

Destino

VILABOA

URBASER, S.A.

1camión

1 veces ao mes

1 condutor,1 peon

Planta
Ribadumia

de

Fonte:Concello

O concello dispón de servizo de recollida de voluminosos. Con estes residuos faise unha primeira selección onde se
sacan materiais de interese para as empresas recicladoras. O resto é levado á planta de transferencia de Ribadumia
para logo transportalos ao complexo medioambiental de Cerceda.

3.3.3. ESTRUTURAS PARA A XESTIÓN E TRATAMENTO DOS RSU
COMPLEXO MEDIOAMBIENTAL DE CERCEDA
Está situado no lugar de Morzós, concello de Cerceda, na provincia da Coruña. Constitúe o punto arredor do cal xira a
actividade principal de Sogama. Nel efectúanse todas as operacións de tratamento dos residuos urbanos procedentes
das plantas de transferencia e tamén daqueles concellos que, pola súa proximidade, descargan directamente alí.
Esquema de xestión mediante a opción de Sogama.
Planta de Reciclaxe
Recíbese o material correspondente á bolsa amarela (envases de plástico,
latas e bricks), onde sofre un proceso de separación e clasificación que o
prepara para ser embalado e entregado ás empresas recicladoras
Tipo de selección

Automática

Manual

Material
Férricos
Aluminio
Bricks

Polietileno de alta densidade (PEAD)
Polietileno de baixa densidade (PEBD)
Polietileno tereftalato (PET)
Outros plásticos
esquema da xestión da bolsa amarela

Fonte: Sogama

Coa fracción non reciclable depositada na bolsa negra realízase a valorización enerxética. O proceso descríbese a
continuación,
Esquema de xestion mediante a opción de Sogama.
Valorización enerxética

Primeiro descárganse as bolsas nos fosos de recepción da planta de
elaboración de combustible.
A continuación, este material é sometido a un proceso de preparación e
acondicionamento para obter un combustible derivado de residuos (CDR)
estabilizado que alimenta á planta termoeléctrica. A planta de
coxeneración participa no proceso subministrando a calor necesaria para
a fase de secado do proceso de preparación do CDR.
O complexo dispón dun almacén de combustible con capacidade
suficiente para oito días de operación da planta termoeléctrica.

esquema da xestión da bolsa negra
Fonte: Sogama
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PLANTAS DE TRANSFERENCIA (ECOPLANTAS)
Nas plantas de transferencia realízase o transvase dos residuos dende os camións de recollida urbana a colectores de
maior capacidade e máis axeitados para o transporte a longa distancia. Dende aí serán levados ao complexo
medioambiental de Sogama S.A. en Cerceda para o seu tratamento. Recóllese tanto a bolsa negra como a amarela
dos concellos que así o teñan concertado. O funcionamento deste tipo de plantas é o seguinte:
Esquema de funcionamento dunha planta de transferencia
O camión colector accede ao recinto e, despois de
FASE I
ser pesado sobe ata un andar superior
FASE II

FASE III

FASE IV

Unha vez situado na posición correcta, realiza a
descarga dos residuos sobre a tolva.
Un émbolo introduce os R.U. no colector, sen
empacamento nin apertura de bolsas ou calquera
outra manipulación.
Finalizada a descarga a instalación queda
pechada, esperando a chegada do camión de
recollida

O uso das plantas de transferencia como punto de recollida de residuos achega aos concellos usuarios unha serie de vantaxes:
Entregan os residuos nunha instalación dotada de medidas de protección ambiental:
Nave pechada que evita a emisión de ruídos ao exterior da instalación
Equipos de aspiración e filtrado de aire nas tolvas de descarga que evitan a emisión de po e cheiros.
Sistema de depuración de augas.
Colectores pechados para o transporte de residuos, que garanten que este se realiza nas mellores condicións hixiénicas e de seguridade.
Minimízanse os custos de transporte
Redúcese o tempo de duración do servizo de recollida, xa que os camións descargan con maior rapidez na planta de transferencia ca nun vertedoiro

Fonte: Sogama
A continuación amósase a planta de transferencia que lle corresponde a cada concello para cada tipo de residuo:
Plantas de transferencia empregadas na xestión das bolsas negra e amarela
Concello
VILABOA
Fonte: Sogama

Bolsa negra
Planta de Ribadumia

Bolsa amarela
Complexo de Cerceda

Disposición xeográfica das plantas de transferencia de Galicia

SOGAMA

MICROPLANTA

ECOPLANTA EN
FUNCIONAMENTO

ECOPLANTA EN PROXECTO

Planta de SOGARISA

Fonte: Sogama

Vilaboa ten moi preto a planta de transferencia de Moaña, pero na actualidade está a levar a bolsa negra á planta de
Ribadumia por razóns de explotación e capacidade das plantas. Con todo, é unha posibilidade a estudar, xa que a
distancia é moito menor.
Ademais tamén se amosan as plantas que están en proxecto. Unha delas é a da Lama que podería ser empregada
para a xestión da bolsa negra e amarela. Nos inicios do Plan Sogama, estaba proxectado que en Vilaboa se situara
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unha das plantas de transferencia, pero, non contou coa aceptación necesaria por parte da poboación, polo que non
se chegou a construír.

-

VERTEDOIROS DE RSU

Antes de comentar a situación de cada concello é imprescindible facer referencia ao Subprograma de Clausura de
Vertedoiros de Residuos Sólidos Urbanos que pertence ao Programa de Rexeneración de Espazos Degradados da
Consellería de Medio Ambiente.
O obxectivo principal deste subprograma é a eliminación dos focos de contaminación que ocasionan os vertedoiros
que están esparexidos pola xeografía galega, á vez que se rexenera a zona afectada para que se integre de novo no
medio.
Os criterios das actuacións de selado e clausura establécense de acordo coa Directiva 1999/31/CE do Consello de 26
de abril de 1999 relativa ao vertido de residuos.

Detalle das capas de selado dun vertedoiro
Fases
Procédese á redacción do proxecto construtivo de detalle do vertedoiro e este deixa de ser usado
1. Clausura

polo concello, que busca outras alternativas máis respectuosas co medio ambiente para eliminar
os residuos.

Execútanse

as

obras

de

selado do vertedoiro para
2. Selado

eliminar

a

contaminación

dos residuos e rexenérase
ambientalmente

a

zona

afectada.
Distintas capas que constitúen o selado dun vertedoiro
Establécese un plan de seguimento e control ambiental co fin de:
3.Seguimento e
control
ambiental

Verificar a avaliación inicial dos impactos, concretando polo miúdo os parámetros de seguimento
da calidade dos factores ambientais afectados.
Controlar a realización das medidas correctoras propostas no Estudo de Impacto Ambiental.
Proporcionar información sobre a calidade e eficacia das medidas correctoras aplicadas, así
coma, a non xeración de fontes contaminantes.

As medidas de protección ambiental que se adoptan en cada actuación inclúen os seguintes elementos:
Control de accesos
Acondicionamento das superficies de vertido
Control da enxurrada superficial
Sistema de recollida de lixiviados
Sistema de evacuación de gases e de augas pluviais
Cuberta de selado
Revexetación das superficies
Fonte: Consellería de Medio Ambiente (DXCAA). Xunta de Galicia.

En Vilaboa no había un vertedoiro grande ao que se levasen os residuos. A eliminación da materia orgánica facíase nas
propias casas e os voluminosos abandonábanse. Polo tanto o que había era algún punto de vertido incontrolado,
salientando o da Regaduxa e o de Craveira que están situados no contorno do cemiterio de Santa Cristina e que
quedaron clausurados en abril do 2002.
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-

PUNTOS DE VERTIDO INCONTROLADO

Un vertedoiro incontrolado é un foco de contaminación, de riscos sanitarios e incluso de incendios. O subprograma de
Limpeza de Puntos de Vertido Incontrolado busca a eliminación do depósito de residuos en zonas non autorizadas nin
acondicionadas para tal efecto.
Coa clausura destes puntos preténdese:
Minimizar e corrixir os impactos orixinados, permitindo a integración do lugar co seu contorno.
Eliminar o hábito que ten a poboación de seguir depositando lixo en ditos lugares. Búscase actuar de forma disuasoria
mediante a realización de plantacións, hidrosementas e a colocación de carteis informativos que prohiban o seu uso
como vertedoiros.

Limpeza dos puntos de vertido incontrolado
FASE I

Recollida

e separación

dos

residuos

FASE II

Traslado dos residuos

FASE III

Rexeneración da zona

No caso dos RSU e asimilables a urbanos daráselle
o destino final correspondente a cada concello
(Sogama)
No caso dos residuos perigosos, o destino final dos
mesmos será o Centro de Tratamento de Residuos
Industriais de Galicia, no municipio das Somozas (A
Coruña).
Os labores de descontaminación comprenderán,
fundamentalmente, a recollida, separación,
transporte e entrega a xestor autorizado ou vertido
en vertedoiro autorizado, segundo o tipo de
residuos.
Unha vez retirados os residuos, procederase ao
acondicionamento da zona do vertido, mediante
a compactación, seguido dun recubrimento
cando menos de 40 cm. de terra vexetal e
sementado de vexetación, acorde co contorno,
para lograr a súa integración paisaxística.

Fonte: Subprograma de Limpeza de Puntos de Vertido Incontrolado

No concello de Vilaboa fixéronse no ano 2002 catro actuacións de limpeza de puntos de vertido incontrolado, dentro
deste subprograma.
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-

PUNTOS LIMPOS

Os puntos limpos son o complemento obrigado dos programas de recollida selectiva.
Son instalacións do servizo de recollida de lixo que teñen o obxectivo fundamental de servir aos cidadáns como centro
de achega voluntaria para a recollida diferenciada dos residuos voluminosos e especiais producidos no ámbito
domiciliario, introducindo un efecto regulador e ordenador na xestión dos desperdicios voluminosos.
O que non se poderá deixar nun punto limpo serán residuos de materia orgánica, residuos industriais de grandes e
medianas empresas e os residuos radioactivos que xa teñen as súas vías de xestión.

Puntos Limpos
Coa construción dos puntos limpos preténdese:
Recuperar os materiais contidos nos residuos para a súa reciclaxe: papel e cartón, vidro, plásticos, metais, téxtiles, etc.
Evitar o vertido incontrolado de escombros e residuos voluminosos coma mobles ou electrodomésticos.
Separar os residuos xerados nos fogares que representen un risco para o medio ambiente coma os medicamentos, pilas e baterías, tubos fluorescentes,
aerosois, pinturas, disolventes, aceites usados, radiografías, etc

Xestión

A xestión dos puntos limpos será
competencia exclusiva do concello
no que se sitúe o mesmo tal e como
se contempla no convenio a asinar
entre a Consellería de Medio
Ambiente e o concello en cuestión.

A autoridade municipal ten varias opcións:
Xestión directa.
Xestión parcial dunha empresa (encárgase da xestión das instalacións, mentres que o
concello xestiona os residuos recollidos).
Xestión total por parte dunha empresa externa.
Xestión por unha entidade con fins sociais.

Situación

Hai dous factores principais para a
elección do espazo do futuro punto
limpo:

Accesibilidade e proximidade para o usuario, unha boa selección do lugar de instalación
é básico, a fin de que o uso do punto limpo sexa o máximo posible.
Deberá ter fácil acceso ás vías de tráfico de saída do concello, de forma que se
minimicen as molestias ocasionadas polo tráfico de vehículos de media/grande tonelaxe
polo casco urbano.

Zonas que hai nun punto limpo

Vista aérea dun punto limpo

Xetión directa

Outra xestión

Fonte: Consellería de Medio Ambiente (DXCAA). Xunta de
Galicia.

Puntos Limpos na provincia de Pontevedra

Sin dato

acepta residuos de outros
concellos

O concello de Vilaboa fixo unha petición de instalación do punto limpo pero de momento non o pode executar.

O MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL - O SISTEMA URBANO-RELACIONAL
Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Vilaboa

68
consultora galega, S.L

-

COLECTORES SOTERRADOS

A Consellería de Medio Ambiente está impulsando a instalación de colectores soterrados. Están destinados a recollida
selectiva e ao almacenamento temporal de:
•

Papel e cartón.

•

Vidro.

•

Envases lixeiros: plásticos, latas, bricks.

•

Residuos orgánicos.

A xestión dos colectores soterrados é competencia do concello no que se sitúa e inclúe.
O antemento e a posterior evacuación dos residuos, cando sexa pertinente, segundo a tipoloxía dos mesmos.
En Vilaboa aínda non existe ningún colector deste tipo.

XESTORES AUTORIZADOS DE RSU
A continuación amósase a relación de empresas xestoras de RSU autorizadas pola Consellería de Medio Ambiente, e
que teñen a súa sede dentro dalgún dos concellos de estudo:
Xestores autorizados de RSU no concellos de estudo
Empresa

Concello

Actividade de Xestión

Reto a la Esperanza

Vilaboa

Recollida e transporte
Valorización-Clasificación

Residuo
170402 Aluminio
170904 RCD mesturados
200101 Papel e cartón
200102 Vidro
200110 Roupa
200136 Equipos eléctricos
desbotados
200138 Madeira
200140 Metais

e electrónicos

Fonte: Consellería de Medio Ambiente (DXCAA). Xunta de Galicia (actualizado 18/04/05)

3.3.4. OUTROS RESIDUOS.
RESIDUOS INDUSTRIAIS
Neste apartado vanse comentar tres figuras relacionadas cos residuos industriais: as empresas que xeran os residuos
(produtores), as autorizadas para recollelos (xestores e transportistas) e as instalacións de tratamento destes residuos.
Produtores
No apartado de economía deste prediagnóstico indícase que o sector secundario non se atopa moi desenvolvido no
concello, polo que tampouco haberá unha gran cantidade de empresas xeradoras de residuos industriais.
Produtores de residuos industriais

- Produtores de residuos industriais perigosos

-Produtores de residuos industriais non perigosos

Consideraranse produtoras de residuos industriais perigosos
aquelas empresas que xeren máis de 10 toneladas de residuos
perigosos ao ano, mentres que se tomarán coma pequenas
produtoras aquelas empresas que tamén produzan residuos
perigosos pero en valores inferiores a esa cantidade.
Todas as industrias son, nalgunha medida, produtoras de residuos
non perigosos, ben asociados ao seu propio proceso produtivo
ou ben por xerar residuos asimilables a urbanos.
Na actualidade, en Galicia non existe unha regulamentación
que esixa a declaración dos residuos non perigosos por parte dos
produtores, polo que a súa cuantificación resulta moi complexa.
Ademais, moitos destes residuos van directamente a vertedoiro
sen ningunha separación ou intento de aproveitamento.

Na seguinte táboa amósanse os produtores e pequenos produtores dos concellos de estudo que se atopan inscritos no
Rexistro Xeral de produtores de residuos:
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Produtores e pequenos produtores de residuos perigosos
Concello
Produtores
VILABOA

Pequenos Produtores

0

16

Fonte: Consellería de Medio Ambiente (DXCAA). Xunta de Galicia.

A continuación amósanse as cantidades de residuos producidos segundo a súa tipoloxía para os concello de Vilaboa.
Son datos orientativos que se basean na información achegada por cada empresa no momento de tramitar a súa
inscrición/autorización.
LER
05
06
07
08
09
12
13
14
15
16 01
16 05
16 06
16 07
16 08
17
18
20

Tipo

Vilaboa

Residuos de refino do petróleo, da purificación do gas natural e do trat. pirolítico do carbón
Residuos de procesos químicos inorgánicos
Residuos de procesos químicos orgánicos
Residuos de revestimentos (pinturas, vernices e esmaltes vítreos), adhesivos, selantes e tintas de impresión
Residuos da industria fotográfica
Residuos do moldeado e do tratamento físico e mecánico de superficie de metais e plásticos

0
0
0
0
50
0

Residuos de aceites e de combustibles líquidos
Residuos de disolventes, refrixerantes e propelentes orgánicos
Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpeza, materiais de filtración e roupas de protección
Residuos de vehículos ao final da súa vida útil
Gases en recipientes a presión e produtos químicos desbotados
Pilas e acumuladores
Residuos da limpeza de cisternas de transporte e almacenamento e da limpeza de cubas
Catalizadores usados
Residuos da construción e demolición
Residuos de servizos médicos e veterinarios ou de investigación asociada
Residuos municipais procedentes dos comercios, industrias e institucións
TOTAL

29.700
465
1.645
6.495
0
7.915
0
320
0
60
25
46.905

XESTORES E TRANSPORTISTAS
A continuación enuméranse as empresas que están autorizadas pola Consellería de Medio Ambiente para a xestión
e/ou transporte de residuos industriais e que teñen a súa sede no concello.
Xestores de residuos industriais perigosos
Xestores de residuos industriais perigosos no concello
Concello
Empresa
Actividade de Xestión
Automóviles Filgueira,
Vilaboa
Descontaminación e desmontaxe de VFUs
S.L.
Vilaboa

Portvigo sl

Xestor almacenamento
combustibles

de

residuos,

Residuo
160104 VFUs
aceites

Xestores de Residuos Industriais non perigosos
Concello
Empresa
Vilaboa
FELICIANO OTERO AMOEDO - TRANSPORTES FELICIANO OTERO.
Vilaboa

e

130401,130402
130403,130701
130702,130703
160708
Residuo

MANUEL RODRÍGUEZ VIDAL

Fonte: Consellería de Medio Ambiente (DXCAA). Xunta de Galicia (actualizado Xaneiro08).
Hai rexistrados dous xestores de residuos industriais non perigosos, en Vilaboa. En Galicia hai 529 xestores deste tipo de
residuos e 205 sitúanse na provincia de Pontevedra.
Transportistas de Residuos Industriais Perigosos.
Transportistas de residuos industriais perigosos nos concellos
Concello
Empresa
Vilaboa
FELICIANO OTERO AMOEDO - TRANSPORTES FELICIANO OTERO.

Vehículos
16

Vilaboa

TRANSCANOSA SL

5

Vilaboa

TRANSPORTES ARIDOS Y HORMIGONES DE PONTEVEDRA SL

18

Fonte: Consellería de Medio Ambiente (DXCAA). Xunta de Galicia (actualizado Xaneiro08).

Hai tres transportistas no concello de Vilaboa. En Galicia hai 232 transportistas de residuos industriais perigosos dos que
81 pertencen á provincia de Pontevedra.
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INFRAESTRUTURAS
-Infraestruturas para o tratamento de residuos perigosos
As infraestruturas de xestores de tratamento final existentes en Galicia son as seguintes:
Infraestruturas para o tratamento de residuos industriais perigosos
Tratamento
Infraestrutura
Planta de tratamento de disolventes
33 CARDs (Centros Autorizados de Recepción e Descontaminación de VFUs)
Reciclado
25 CARDs
7 CARDs
22 CARDs
Valorización

Planta de rexeneración e coxeneración de aceites

Provincia
Pontevedra
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
A Coruña

Planta de valorización enerxética de aceites e residuos MARPOL
Sogarisa (CTRIG)
2 Vertedoiros de residuos perigosos
Eliminación
Centro de almacenamento e xestión de residuos industriais (centros verdes)
Centro de tratamento de residuos perigosos
Fonte: Elaboración propia

A Coruña
A Coruña
A Coruña
*
*
*En proxecto

- Centros Verdes: centros de almacenamento e xestión de residuos industriais
Son centros destinados á recollida selectiva e xestión de residuos industriais en achega voluntaria, ao mesmo tempo
que serven como lugares de recollida intermedia dos residuos especiais procedentes dos Puntos Limpos.
Os residuos recollidos en pequenas cantidades almacenaranse durante un período corto de tempo, e unha vez
caracterizados e clasificados agruparanse en lotes homoxéneos ata acadar un volume suficiente para o seu transporte
posterior a plantas de tratamento e/ou eliminación debidamente autorizadas.
O Plan de residuos industriais de Galicia propón promover unha rede de Centros Verdes de Residuos Perigosos que
pretenden cerrar o ciclo completo de xestión dos Residuos Perigosos xerados en pequenas cantidades por un universo
atomizado de pequenos produtores situados, principalmente, no sur de Galicia. E sitúa un importante déficit deste tipo
de instalacións no sur da Comunidade.
CATEGORÍAS
Líquidos e lodos destinados a tratamento físico-químico

Líquidos enerxéticos e non enerxéticos incinerables e valorizables

Sólidos e pastosos incinerables, ou susceptibles de tratamento
físico-químico e/ou inertización ou destinados a depósitos de
seguridade

Sólidos voluminosos

Residuos non admitidos nun Centro Verde

NATUREZA DOS RESIDUOS
Ácidos
Bases
Augas cianuradas
Residuos crómicos
Residuos de laboratorios
Residuos líquidos aloxenados: disolventes, mesturas
auga/disolventes, residuos da química, aceites clorados,...
Residuos líquidos non haloxenados e de alto poder calorífico:
disolventes, residuos de destilación, problemas de fabricación,
aceites contaminados non rexenerables,...
Residuos líquidos non haloxenados e de baixo poder calorífico:
mesturas auga/disolventes, aceites de corte, corpos graxos,...
Lodos e sólidos orgánicos, colas de rexeneración, residuos de
pinturas, de fabricación ou mantemento, lodos de decantación,
materiais fóra de uso,...
Outros lodos e sólidos de preponderancia mineral: de
fabricación e mantemento, lodos de hidróxidos, lodos de
tratamento de augas, escorias e cinzas non voantes, negro de
carbono, área de fundición, sales cianuradas,...
Rexeitamentos diversos· Resinas cambiadoras de ións
Ferralla, voluminosos· Papeis, plásticos e envases
Outros residuos sólidos
Residuos de natureza radioactiva.
Residuos fácilmente inflamables.
Residuos explosivos e de utilización de explosivos.
Residuos sanitarios contaminados por xermes patóxenos.
Lixo doméstica.
Residuos con PCB

Fonte: Consellería de Medio Ambiente (DXCAA). Xunta de Galicia

Podería ser interesante considerar a opción de situar un centro verde no concello. Deste modo aseguraríase e
facilitaríase a xestión dunha gran cantidade de residuos industriais.
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- Infraestruturas para o tratamento de residuos non perigosos

Infraestruturas para o tratamento de residuos industriais non perigosos
Tratamento

Reciclado

Valorización

Infraestrutura

Provincia

Planta de tratamento de cunchas de mexillón
Planta de selección e tratamento de residuos de construción
Pneumáticos fóra de uso (NFU)
Lodos de depuradora

A Coruña
A Coruña
*
*

Planta de tratamento de plástico agrícola

*

Planta de tratamento de residuos voluminosos
Instalación de almacenamento de NFU
Planta de almacenamento e trituración de pneumáticos
Planta de tratamento e valorización de NFU
Vertedoiro das Somozas de residuos non perigosos
Vertedoiros de actividades extractivas

A Coruña
*
A Coruña
*
A Coruña
*
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra

Vertedoiros de residuos industriais
Eliminación

Vertedoiros de RCD
Fonte: elaboración propia
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RESIDUOS DA CONSTRUCIÓN E DEMOLICIÓN.
Os Residuos de Construción e Demolición (RCDs) son aqueles que se xeran na construción de novos edificios, estradas e
outras infraestruturas, nas reformas de instalacións ou vivendas, nos derrubamentos e demolicións e nos traballos de
escavación e movemento de terras. A nivel de Galicia a súa produción ten unha magnitude comparable á dos residuos
sólidos urbanos.
Dentro do “Plan de Adecuación, Selado e Clausura de Vertedoiros de Galicia” hai un “Subprograma de Creación de
Vertedoiros de Residuos de Construción e Demolición”. Contémplase a construción de 46 depósitos controlados ao
longo do período 1999-2006, destinados á eliminación dos residuos da construción naquelas zonas nas que non sexa
factible a súa reciclaxe. Na actualidade, hai 20 vertedoiros controlados, construídos de forma que calquera construtor
que estea exercendo a súa actividade nos concellos de estudo poderá transportar os RCDs a algún destes. A
autoridade municipal será o organismo competente para levar a cabo a explotación do vertedoiro. O habitual é que
se subcontrate unha empresa, clasificada como xestora de RCDs, para que explote o mesmo.
Ademais tamén hai unha serie de vertedoiros de RCDs privados que tamén dan solución á eliminación deste tipo de
residuos. Cada empresa de construción levará os seus residuos ao vertedoiro que prefira pero por economía
normalmente irá ao máis próximo, aforrando así en gastos de transporte. Na provincia de Pontevedra hai cinco
vertedoiros máis, de carácter privado.
Como alternativa ao depósito en vertedoiro, existe a posibilidade de reciclar e reutilizar unha gran parte dos residuos
que son inertes, unha vez feita unha separación dos residuos perigosos (terras contaminadas, amianto, etc) que serán
tratados ou depositados nun vertedoiro axeitado. Así pois, é posible clasificar materiais como a madeira, vidro, plástico,
cartóns, metais, asfaltos, xesos, etc. para que cada un deles sigan o seu proceso normal de reciclaxe producíndose,
polo tanto, unha valorización do residuo. Por outro lado, o formigón, ladrillos, tellas e materiais cerámicos poden ser
empregados para obter áridos de diferentes características e utilidades. Xa existe un xestor en Galicia que realiza todo
este proceso de separación situado na provincia da Coruña.
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VERTEDOIROS RCDS
Neste tipo de infraestruturas son admisibles os residuos non perigosos incluídos dentro do código 17 da Listaxe Europea
de Residuos (LER). Son vertedoiros controlados cun vaso de vertido impermeabilizado, dotado dun sistema de
evacuación de pluviais e de percolación, así como de extracción e recolección de lixiviados. Ao expirar a súa vida útil
procédese ao seu selado e acondicionamento, de modo que se illen os residuos e se evita a infiltración da choiva.
De acordo coa normativa europea, están en vigor un conxunto de normas estatais e autonómicas que indican
claramente que os RCDs teñen que ser depositados en vertedoiros autorizados e a súa manipulación deberá realizarse
unicamente por xestores autorizados. A responsabilidade de que se faga así recae sobre os promotores e as empresas
construtoras.
Características dos vertedoiros de RCD da provincia de Pontevedra
Ano de
execución

Poboación á
que presta
servizo
65.000 hab
45.611 hab
39.948
107.538
35.208

SILLEDA
2001-2002
A GUARDA
2003
FORCAREI
2005
SANXENXO
EN EXEC
VALGA
2005
Composición dos R.C.D
Material
Porcentaxe
Formigón
38%
Material cerámico
32%
Metais
9%
Madeira
5%
Plásticos
4%
Xeso
4%
Papel e cartón
4%
Material pétreo
2%
Outros
2%
Total inertes
73%
Total non inertes
27%

Volume vaso
(m3)

Vida útil
estimada

Explotación do
vertedoiro

494.000
40.622
3.630
1.740
4.063

28 anos
6 anos

Privada
Concello

A fracción principal que se xera é a que recibe a
denominación de entullos. Abrangue un 79% do
total e corresponde aos materiais cerámicos
(tellas, azulexos, etc), ao formigón, ás pedras e aos
áridos (areas, grava, etc).

Fonte: Programa de xestión de residuos de construción e
demolición de Galicia (2005-2007)
Fonte: Consellería de Medio Ambiente (DXCAA). Xunta de Galicia.

Vertedoiros RCD na provincia de Pontevedra
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RESIDUOS SANITARIOS.
Segundo o Artigo 3 do Decreto 460/1997, de 21 de novembro, polo que se establece a normativa para a xestión dos
residuos dos establecementos sanitarios na comunidade galega, a clasificación dos residuos xerados polas actividades
sanitarias é a seguinte:

Clasificación dos residuos xerados polas actividades sanitarias
Clase

Definición

Xestión
Tratados coma o resto dos RSU seguindo as vías normais de
valorización e/ou eliminación.

Clase I:

Residuos Sólidos Urbanos

Clase II:

Residuos Sanitarios Asimilables a Urbanos

Clase III:

Residuos Sanitarios Especiais, que por representar
un risco específico para a saúde laboral ou
pública ou para o medio ambiente, ou por
consideracións éticas ou estéticas deben
observarse medidas especiais de prevención,
tanto na súa xestión intracentro como extracentro.
Esta clase atópase dividida en grupos,
diferenciándose o grupo 8 e o 9 por ter un
tratamento final diferente ao resto.

Clase IV:

Residuos de natureza química (inclúe os xerados
nas unidades de radioloxía e laboratorios, os
produtos farmacéuticos, medicamentos e
produtos veterinarios e outros produtos non
específicos da actividade sanitaria como aceites
ou disolventes), residuos radioactivos, cadáveres e
restos humanos de certa entidade.

Tratados coma o resto dos RSU seguindo as vías normais de
valorización e/ou eliminación.
Incineración: deberanse cumprir todas as condicións
establecidas na lexislación vixente en incineración de residuos
(Directiva 2000/76/CE). Para os grupos 8 e 9 da Clase III a
incineración será a única alternativa admisible.
Desinfección: os residuos da Clase III que no sexan incinerados
terán que ser sometidos a algún proceso de desinfección
mediante vapor quente a presión por técnica de autoclave.
Logo poderán ser asimilados a RSU e así tratados como tales.
Outros tratamentos: ademais dos procesos anteriores
poderanse autorizar outros en función dos avances
tecnolóxicos.

Realízanse diferentes tratamentos, en función do tipo de residuo
que sexa.

Os principais residuos da clase III que se xeran nos centros de atención primaria dos concellos de estudo son os residuos
cortantes e punzantes (grupo 5) e os residuos de citostáticos (grupo 9).
No concello de Vilaboa é a empresa Secogasa a encargada da recollida e posta de colectores. Cada centro de
saúde conta cunha media de 5 colectores de entre 4 e 7 litros. A recollida lévase a cabo cunha furgoneta e un peón e
ten unha frecuencia aproximada dun mes, dependendo da necesidade.
En Vilagarcía hai unha planta de transferencia para residuos sanitarios de Clase III. De aí son enviados a Madrid onde se
realiza a esterilización. Os grupos 8 e 9 da clase III son mandados a valorizar enerxeticamente fóra de España,
normalmente a Francia.
Os principais produtores de residuos sanitarios serán os centros de atención primaria que hai en cada concello.

Centros de atención primaria existentes no concello
Vilaboa

Centro de Saúde de Vilaboa
Consultorio de Santa Cristina de Cobres

Fonte: Servizo Galego de Saúde (Sergas)
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RESIDUOS FARMACÉUTICOS.

Un dos tipos de envases que requiren especial coidado, debido ás características dos produtos que conteñen, son as
medicinas. Un frasco de calquera tipo de medicamento xa utilizado non se debería botar sen máis ao cubo do lixo,
posto que podería ocasionar algún tipo de impacto ambiental maior. É o caso dos residuos de antibióticos que,
segundo a Axencia de Protección Ambiental dos Estados Unidos (EPA) contaminan as fontes de auga potable que ao
ser consumidas polos humanos debilitan a súa acción no organismo humano fronte ao ataque dos microbios. Ademais
a Lei 11/1997, de Envases e Residuos de Envases (que recolle os principios da Directiva europea 94/62/CEE sobre xestión
de envases) establece os mecanismos que deben poñer os axentes que participan na comercialización de produtos
envasados que deben garantir a recollida e xestión dos residuos xerados.
É por isto que a industria farmacéutica creou e puxo en marcha un programa de recollida selectiva de envases
baldeiros ou con restos de medicamentos e dos medicamentos caducados. Este programa denomínase “Sistema
Integrado de Xestión e Recollida de Envases” (SIGRE), e pretende evitar que estes residuos se mesturen con outros
residuos domésticos, sen recibir un tratamento medioambiental axeitado. Todas as farmacias se atopan incluídas dentro
desta rede.

Sistema Integrado de Xestión e Recollida de Envases
Recollida

Recollida dos envases de produtos farmacéuticos comercializados polos
laboratorios en España para reciclaxe dos materiais de envasado.

Clasificación e tratamento

Segundo tipoloxía e composición, dos restos de produtos farmacéuticos que
se poidan atopar neses envases para garantir a súa correcta eliminación.

Redución

Impúlsase, a través dos Plans Empresariais de Prevención (PEP), a adopción
por parte dos laboratorios adheridos de medidas de prevención que permitan
reducir a xeración de envases no futuro.

Nas oficinas das farmacias sitúanse os denominados puntos SIGRE, de información e recollida selectiva de
medicamentos. Aquí sitúase un colector branco, onde calquera persoa pode depositar os envases de medicamentos,
coas súas caixas e prospectos e os medicamentos caducados. O sistema non permite a recolección de termómetros,
próteses, radiografías, agullas, material de curas, obxectos cortantes, lentes de contacto ou gafas e outros produtos
que, pola súa finalidade se poidan considerar como produtos sanitarios.
A continuación amósase o número de farmacias que hai en cada concello:

Número de farmacias no concello
Vilaboa

2

Fonte: Concello
Os envases e restos de medicamentos depositados nos puntos SIGRE son recollidos por un transportista autorizado. O
distribuidor COFANO (Cooperativa Farmacéutica do Noroeste) fai a recollida do colector branco nas farmacias dos
concellos de estudo. Cada vez que unha farmacia enche un colector branco chama a Cofano e un operario cunha
furgoneta encárgase de recoller a bolsa coincidindo coa súa ruta de distribución.
Estes residuos son almacenados ata ter unha cantidade considerable. É entón cando son transportados á planta de
selección e clasificación de medicamentos, situada en Cerceda (A Coruña). Aquí realízase a separación de materiais
de envasado que poden ser reciclados, para a súa entrega a empresas autorizadas que os incorporarán como
materias primas nos procesos de fabricación de novos produtos.
Asemade, procédese a clasificar os restos de medicamentos segundo a súa tipoloxía e composición, de forma que
poidan ser entregados a xestores de residuos autorizados para o seu tratamento, de acordo coa normativa vixente. A
maior parte destes residuos son valorizados con recuperación enerxética.
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RESIDUOS AGRARIOS.
Considerando o estudo do sector primario que se fai no apartado de economía deste documento, os residuos agrarios
xerados no concello de Vilaboa débense principalmente ás seguintes actividades:
Agricultura: principalmente millo, pataca e viñedos.
Gandería: principalmente avícola, bovina e porcina.
Os cambios acontecidos nos sistemas de produción durante as últimas décadas, pasando dunha produción de
subsistencia a unha produción máis intensiva e especializada, condicionaron e modificaron o uso das prácticas
tradicionais de xestión de residuos.
En Galicia, a Consellería de Medio Ambiente elaborou o Plan de Xestión de Residuos Agrarios de Galicia que foi
aprobado no 2000. O obxectivo principal deste é xestionar adecuadamente os residuos xerados na actividade agraria,
definindo para iso unhas directrices básicas de actuación e a implantación das melloras necesarias.
Os residuos agrarios xerados pódense dividir en dous grandes grupos:

Plan de Xestión de Residuos Agrarios de Galicia
Contaminación de fontes
superficiais e subterráneas de
augas por nitratos e organismos
fecais.
Contaminación por fósforo metais
pesados (nos xurros do gando
porcino)
Episodios anóxicos nas augas
provocados pola presenza de
moita materia orgánica.
Problemas de carácter
fitopatolóxico

Residuos valorizables na propia
explotación

Son aqueles residuos que poden ser
xestionados na explotación, aproveitando a
capacidade para transformarse nun
subproduto e obtendo un beneficio disto.
Estercos e xurros.
Restos das colleitas.

Residuos non valorizables nas
explotacións

Son aqueles que precisan dunha xestión externa ao non poder ser valorizados ou
tratados polos produtores.
A maioría corresponden a residuos xerados pola incorporación de novos materiais
consumibles no proceso produtivo das explotacións:
Plásticos de ensilado e invernadoiro
Envases de fitosanitarios e zoosanitarios
Residuos sanitarios (medicamentos e material veterinario)
Residuos derivados da maquinaria empregada

Residuos valorizables na propia explotación
A aplicación directa dos estercos e xurros na superficie agraria é unha práctica xeneralizada na xestión deste residuo e
pode ser unha das solucións máis convenientes á vez que permite un aforro en fertilizantes minerais. Con todo, para
facer un uso correcto é importante facer un balance entre as achegas de nitróxeno ligadas á gandería e a demanda
de nitróxeno que xeran os cultivos da zona usando como unidade de referencia a superficie agraria útil (SAU). Deste
modo pódese avaliar o risco potencial de contaminación por nitratos. Vemos un balance global para cada un dos
concellos de estudo:

Balance de nitróxeno no concello
SAU.ha
VILABOA

1.143

PONTEVEDRA
116.349
Fonte: Plan de Residuos Agrarios 2001

DEMANDA/SAU.kg/ha

PRODUCIDO/SAU kg/ha

BALANCE DE N.prod-dem

132

15

-117

145

96

- 49

O balance de nitróxeno no concello de Vilaboa é negativo. Os cultivos demandan máis nitróxeno do que achega a
gandería. Desta forma podería empregarse o xurro como fertilizante nas explotacións agrícolas.
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O Real Decreto 261/1996, do 16 de febreiro, sobre a protección das augas contra a contaminación producida por
nitratos procedentes de fontes agrarias que resulta da transposición da Directiva do Consello 91/676/CEE fixa os niveis
máximos de achega de nitróxeno. Permítese unha cantidade anual de esterco que conteña ata 170 kg/ha. No caso de
Vilaboa, non se supera este valor. A demanda de nitróxeno dos cultivos tampouco supera esta cifra.
Con todo, na interpretación de todos estes resultados hai que ter en conta certas consideracións:
Os cultivos considerados no Plan para calcular a demanda de nitróxeno son trigo, centeo, millo, prados e pasteiros,
pataca e cultivos forraxeiros.
Residuos non valorizables nas explotacións.
A correcta xestión destes residuos pasa polo establecemento dun sistema de recollida controlada e posterior entrega a
un xestor autorizado. A Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia está impulsando diferentes accións nesta
dirección:
- Programa de recollida de plásticos agrícolas.

Programa de recollida de plásticos agrícolas.
Este programa pretende dar solución permanente aos plásticos de
ensilado e de invernadoiro que ata o de agora non seguían unha liña
específica de xestión. O programa de recollida de plásticos agrícolas
dispón dun punto de recollida en cada concello adherido. Os residuos
acumulados deben ser exclusivamente plásticos agrícolas e estes
deberán estar o máis limpos posibles e atados ou envoltos, de tal xeito
que faciliten a súa recollida. Unha vez que o punto de recollida teña unha
acumulación de plásticos superior á metade da súa capacidade, o
concello porase en contacto coa empresa de recollida para que
proceda a retiralos.
Todas as toneladas de plástico agrícola recollidas nas campañas que se
levarán a cabo ao longo do ano, transportaranse á futura planta de
reciclaxe de plásticos agrícolas que estará situada no concello de Guntín,
nunha das zonas con maior produción deste tipo de plásticos,
constituíndo así o epicentro do plan de recollida, transporte e reciclaxe
final. A continuación amósanse os concellos que realizan a recollida de
plástico agrícola
Empresas encargadas da recollida de plástico agrícola
Provincia
Empresa
A Coruña e Ourense
DANIGAL
Pontevedra e Lugo
CARPA
Fonte: Consellería de Medio Ambiente (DXCAA). Xunta de Galicia.

Concellos que realizan a recollida de plástico agrícola

O concello non está incluído neste programa pero sería importante unha pronta adhesión para dar unha xestión
correcta a este tipo de residuos.
- Rede de recollida de envases fitosanitarios
O uso inadecuado de produtos fitosanitarios (herbicidas, insecticidas e funxicidas) e a eliminación non controlada dos
seus envases, unha vez utilizados, produce consecuencias negativas sobre o ambiente.
A Lei 10/1998 de residuos establece que os posuidores dos envases ou residuos de envases están obrigados, sempre que
non procedan a xestionalos por si mesmo, a entregalos a un xestor de residuos para a súa valorización ou eliminación,
ou a participar nun acordo voluntario ou convenio de colaboración que comprenda estas operacións. Non se deben
tirar, queimar ou enterrar.
SIGFITO AGROENVASES S.L., é a entidade autorizada pola Consellería de Medio Ambiente para coordinar a recollida e
xestión dos envases e residuos de envases de produtos fitosanitarios.
O agricultor, unha vez enxaugados e aireados, ten que inutilizar os envases, picándoos, e pode depositalos soltos ou en
bolsas de Sigfito nos centros de agrupamento. Non se recollen envases con produto. Un centro de agrupamento pode
ser calquera axente dedicado á distribución de produtos fitosanitarios, grandes explotacións individuais ou cooperativas
e puntos limpos de titularidade pública. Establécense a través de convenios voluntarios de colaboración. Estes poden
recibir envases de puntos de venda asociados que, á súa vez, son puntos de recollida. A continuación amósanse os
centros de agrupamento que hai na provincia de Pontevedra:
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Centros de agrupamento na provincia de Pontevedra
CONCELLO
CENTRO DE AGRUPAMENTO
A ESTRADA
Xavirei, S.L.
BARRO
CAMBADOS
CAMBADOS
FORCAREI
LALÍN
PONTEAREAS
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PORRIÑO
SALVATERRA
SANXENXO
SANXENXO
SILLEDA
TOMIÑO
TOMIÑO
VILAGARCIA DE AROUSA

PUNTOSVINCULADOS

Agroteibe, S.A.
HORSAL, S.C.G.
María Encarnación Tirado Feijoo
Coafor S.C.Galega
SANI-VEX (AGROBOTICA S.L.)
Invernosa, S.L.
Alfonso Acuña Pereira
A REBOREDA S.L.
AGROVAL, S.L
DOLORES RODRIGUEZ VAZQUEZ
Agroquímicos Carballa S.L.
Maquieira, C.B.
Indega S.C.G.
SUMINISTROS HORTÍCOLAS BACELO, S.L.
VIÑEDOS VILARCHAN, S.L.
SOAGA (SOCIEDAD AGRÍCOLA GALLEGA, S.A.)

VILABOA

Comercial Carballa

Sta. Cristina
deCobres

Fonte: Consellería de Medio Ambiente (DXCAA). Xunta de Galicia. Data da última modificación: 14/01/2008

De momento non figura ningún centro de agrupamento ou punto vinculado en Ponte Caldelas e Vilaboa pero sería
interesante a súa existencia para dar solución á xestión deste tipo de residuos.
Posteriormente, unha empresa encargarase de recoller os envases no centro de agrupamento e transportaraos ata a
instalación de tratamento.

3.3.5. SERVIZOS DE LIMPEZA VIARIA
O sistema de limpeza viaria do concello está condicionada a que se concedan subvencións para contratar operarios.
Fanse limpezas só antes e despois das festas e cando se estima que é necesario pero non ten unha frecuencia
determinada.
Non hai maquinaria nin operarios destinados exclusivamente a este labor. Emprégase un tractor do concello.

3.4. SUBMINISTRACIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA.
Todos os núcleos do concello dispoñen de subministración de enerxía eléctrica. A empresa subministradora é UniónFenosa. A subministración –con tensión de 2.000 voltios, en media e 380 en baixa, é de boa calidade, por regra xeral,
aínda que non faltan as caídas de tensión e os cortes do subministración.

3.5.ALUMEADO PÚBLICO.
Existe este servizo en todos os núcleos de poboación, servíndose a unha tensión de 220 voltios, aínda que as
características da rede son bastante deficientes por regra xeral, con liñas aéreas antigas luminarias deficientes nalgúns
casos, sistemas de acendido e apagado individuais e manuais para cada poste, etc., sendo os tramos máis modernos
aínda escasos, nalgúns núcleos importantes de poboación, que contan con centralización de acendido e apagado e
nalgúns casos equipos de medida, pero aínda nestes casos algúns dos mecanismos están en mal estado ou non
cumpren as condicións esixidas polo R.E.B.T., sufrindo frecuentes caídas de tensión ou cortes do subministración.
A totalidade da rede está composta por uns 2.500 puntos de luz dos que aproximadamente 1.500 non contan aínda
con ningún tipo de control centralizado ou equipo de medida. As luminarias son na meirande parte dos casos de vapor
de mercurio, de 125 W e instaladas sobre postes de formigón.
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3.6. INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICACIÓNS.
SERVIZO DE ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA.
A tecnoloxía maioritaria é a ADSl, que cobre as zonas que están máis próximas ás centrais de Telefónica
Servizo de Acceso a Internet de banda ancha. Nº de abonados.

> 6.000 abonados

3.000-6.000 abonados

1.000- 3.000 abonados

< 1.000 abonados

Fonte:Consellería de innovación e industria. Dirección Xeral de Tecnoloxía e Desenvolvemento Sectorial

O MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL - O SISTEMA URBANO-RELACIONAL
Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Vilaboa

80
consultora galega, S.L

A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN
REDE AGI

RETEGAL

Redes de Telecomunicación
Galegas, RETEGAL S.A., é a
empresa da Xunta de
Galicia
encargada
da
xestión das infraestruturas e
servizos
de
telecomunicación
institucionais
na
Comunidade
Autónoma
Galega.

RECETGA

RECETGA,
a
Rede
de
Ciencia e Tecnoloxía de
Galicia, é a rede de
comunicación
da
ComunidadeCientífica
Galega; a súa xestión corre
a cargo do CESGA en
coordinación
con
AGI
(Autopista
Galega
da
Información)
dependente
da Consellería de Cultura,
Comunicación
Social
e
Turismo

REDE AGI

Autopista
Galega
da
Información (AGI) é a rede
conmutada
de
banda
ancha, capaz de transmitir
datos, texto, imaxes, voz e
vídeo de alta calidade

Fonte:Consellería de innovación e industria. Dirección Xeral de Tecnoloxía e Desenvolvemento Sectorial
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3.7. TELÉFONO.
Existe no termo municipal unha rede telefónica básica que abastece toda a franxa litoral do concello, existindo algúns
núcleos da zona alta dos montes de Domaio de montaña sen liña telefónica, que no entanto, pódense comunicar
telefonicamente por medios inalámbricos; tal é o caso de Sobreira, A Graña e parte de Postemirón, que se ben poden
satisfacer as súas necesidades telefónicas estándar a prezos normais, vense imposibilitadas (ou con grandes dificultades
ou custos) para o acceso a servizos informáticos telefónicos, redes de información, etc., servizos estes cada vez máis
demandados pola edificación.

3.8. CORREOS E TELÉGRAFOS.
Este servizo realízase dende as dependencias situadas na planta baixa do edificio do antigo concello, no núcleo do
Toural, compartido en uso polo actual centro médico, e tamén unha pequena oficina en Barciela (Santa Cristina).
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4. O SISTEMA DE DOTACIÓNS URBANÍSTICAS..
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4.1. INTRODUCIÓN.
A análise da situación actual dos sistemas de dotacionais de moitos concellos de Galicia amosa que o seu número e
situación tratan principalmente de dar unha resposta cuantitativa, simplificando as necesidades existentes, como se de
encher unha serie de recipientes (sanidade, educación, ect.) se tratase, fronte

a unha problemática moito máis

complexa, e que ten que ver coa esencia e os valores propios de cada territorio, así como da percepción individual e
por extensión colectiva que do mesmo teñen os seus habitantes. Por iso o estudo dos espazos pensados para o uso e
deleite da comunidade non pode quedarse só no aspecto numérico, xa que a satisfacción das necesidades existentes
non se poderá acadar sen un certo grao de empatía entre as propostas e aqueles a quen van destinadas, intentar
impor criterios abstractos está condenado ao fracaso dende un comezo, xa que a ratificación dunha boa proposta
está en acadar una alto grao de consenso con aqueles para os que se pensou, de maneira que eles participen das
decisións dende o xerme ata a súa materialización. Trátase pois de superar a idea de benestar, é dicir, dalgún modo
repartir socialmente a riqueza paliando as desigualdades existentes, segundo a visión dos problemas como cuestións
simples e independentes que precisan dun certo cupo ou cantidade, en cada caso, para ser resoltos. Este modelo de
actuación, que non ten en conta a especificidade da realidade do noso país; a dispersión poboacional, os valores do
contorno e do patrimonio existentes, etc. tense confirmado como inadecuado, e produce tanto unha certa
descoordinación como escasa eficiencia económica e social. Neste sentido, o PXOM de Vilaboa ao tempo que avalía
o estado e dimensión das dotacións existentes, como dato obxectivo previo, pretende a formulación de propostas, logo
dunha pescuda, e posterior reflexión, sobre moitos ámbitos da realidade do concello e as súas interrelacións, de xeito
que a análise desta sexa o punto de partida para dar unha resposta onde o importante sexa a satisfacción dos
veciños, superando os aspectos meramente cuantitativos para primar os cualitativos, é dicir, substituír a lóxica do
benestar pola da calidade de vida, isto é, cautelar o dano que unha formulación exclusivamente formulada en termos
cuantitativos poida ocasionar no medio ambiente ou na identidade cultural, incluíndo como elemento autoregulador
os parámetros da sustentabilidade. Así pois, o desenvolvemento territorial debe ir acompañado inevitablemente de
medidas que permitan a accesibilidade aos servizos e espazos existentes, o desenvolvemento social e económico
homoxéneo, a cohesión social e a protección dos valores do patrimonio e medio ambiente, entre outros.
Todas estas cuestións teñen un marco normativo de referencia na Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, coas modificacións derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro,
en diante LOUG, recollidas nos artigos 47.1. O plan xeral deberá prever as reservas de solo necesarias para a
implantación dos sistemas xerais ou conxunto de dotacións urbanísticas ao servizo predominante do conxunto da
poboación, do seu asentamento, mobilidade e emprego, en proporción adecuada ás necesidades da poboación, e
tendo en conta a capacidade máxima residencial derivada do plan (...), 47.3. O planeamento efectuará as reservas de
solo para dotacións urbanísticas nos lugares máis adecuados para satisfacer as necesidades da poboación, co fin de
asegurar la súa accesibilidade, funcionalidade e integración na estrutura urbanística, de modo que non se localicen en
zonas marxinais ou residuais (...), e 49.1 A totalidade do solo urbano dividirase polo plan xeral en distritos, atendendo á
racionalidade e calidade da ordenación urbanística e á accesibilidade da poboación ás dotacións, utilizando
preferentemente como límites os sistemas xerais e os elementos estruturantes da ordenación urbanística, e coincidindo
na maior parte da súa extensión cos barrios, parroquias ou unidades territoriais con características homoxéneas.
En función do carácter informativo deste documento, procurouse unha aproximación dende a división en parroquias.
Esta división territorial é a que mellor se axusta á realidade existente a día de hoxe no concello de Vilaboa, xa que
mesmo a zona urbana non está, aínda, o suficientemente desenvolvida, nin ten a complexidade suficiente para facer
un estudo dende a división en distritos.
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4.2. DEFINICIÓN E CLASIFICACIÓN DAS DOTACIÓNS.
Conceptos como o de dotación, equipamento e servizo empréganse indistintamente para definir as estruturas espaciais
e sociais que serven á comunidade; entendidas, de modo xeral, como complementos das grandes funcións de
residencia transporte e actividade produtiva. Lonxe de afondar en disquisicións lingüísticas, a significación concreta
destes termos vai indefectiblemente vinculada ao mundo da planificación física, e en concreto á ciencia urbanística.
Cunha vocación netamente xurídica, o concepto de dotación acada a súa plenitude na propia lexislación urbanística,
particularmente no TR da Lei 9/2002, no artigo 47 inclúese a definición de sistema xeral de dotacións urbanísticas como
(...) conxunto de dotacións urbanísticas ó servizo predominante do conxunto da poboación, do seu asentamento,
mobilidade e emprego, en proporción adecuada ás necesidades da poboación (...), establecéndose por unha banda
precisións conceptuais importantes acerca da natureza das dotacións e por outra, a súa categorización, en función do
rango de servizo. O sistema xeral de dotacións urbanísticas, encadrado na “tradicional” división sistémica establecida
no Regulamento de Planeamento (RD 2159/1978), englobaría nun rango de servizo, estendido á totalidade do territorio
municipal, aos espazos libres ou construídos que constitúen o soporte físico para acubillar os servizos de consumo
colectivo. Neste punto, a lexislación urbanística estende a mesma consideración dotacional ás escalas propias dos
ámbitos territoriais subsidiarios nos que se articula o territorio municipal; falamos da escala do local, definitoria do
Sistema de Dotacións Locais complementario. Xenericamente falarase de sistema de dotacións urbanísticas,
englobando tanto os espazos libres e zonas verdes de uso e dominio público como os equipamentos comunitarios;
deste modo o concepto equipamento comunitario quedaría incluído no de dotación, na medida en que así vén
recollido na lexislación urbanística e sectorial.

O MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL - O SISTEMA URBANO-RELACIONAL
Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Vilaboa

85
consultora galega, S.L

4.3. METODOLOXIA ELECCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE ESTÁNDARES.
O obxecto primordial desta análise consiste na estruturación e cuantificación das necesidades cidadás de cara á
correcta ordenación do sistema de dotacións urbanísticas inserido no novo modelo territorial definido polo Plan Xeral.
Para isto, serviuse da metodoloxía empregada no estudo “La ciudad y los ciudadanos” realizado polo Seminario de
Planeamento e Ordenación do Territorio do Instituto Juan de Herrera (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid) e publicada baixo o mesmo título polo Ministerio de Fomento.
O traballo partiu da definición das graduacións urbanas como ámbitos recoñecibles, determinados por límites de
tamaño e densidade, de tal modo que fose posible o establecemento das dotacións correspondentes e os umbrais de
aparición destas.
Doutra banda, a definición e clasificación das dotacións realizouse segundo o establecido no apartado anterior,
baseada principalmente en criterios normativos. Unha vez obtida a relación entre os ámbitos territoriais de servizo e as
dotacións en cuestión, procedeuse á comparativa cos parámetros de referencia desexables extraídos do estudo “La
ciudad y los ciudadanos” e convenientemente adaptados á realidade sociodemográfica do concello, mediante esta
operación avaliarase o déficit ou superávit en extensión de solo, requirido para cada dotación.
Brevemente, o procedemento resúmese na realización das seguintes fases.
• Definición e clasificación das dotacións.
• Definición das gradacións urbanas (división territorial).
• Definición dos parámetro dotacionais acaídos á estrutura demográfica do concello de Vilaboa.
• Dotacións existentes e a súa distribución espacial.
Establecemento das graduacións urbanas e rangos de servizo.
Recollendo parte do traballo desenvolvido no ámbito da xeografía social durante a segunda metade do século
pasado, a identificación de umbrais cidadáns tentou acadar o seu correlato espacial na delimitación de unidades
urbanas, cuestión esta última, que supuxo unha asunción imprecisa do feito urbano, mais indisolublemente ligado á
esencia cidadá. En función das diversas autorías, inseridas en contextos culturais determinados, procedeuse á
xerarquización e definición dos umbrais urbanos, entre os que sempre sobresaíu como umbral básico para o
desenvolvemento da convivencia cidadá o barrio, comunidade, unidade de barrio,..., que partindo duns niveis de
poboación comprendidos entre 5.000 e 20.000 habitantes distribuídos nun ámbito territorial preciso, vén de constituírse
como esencia natural da cidade, integrando liberdade individual, organización social e identificación territorial.
A aplicación de categorías semellantes atópase moitas veces co carácter inaprehensible do real, mais cabe salientar
que, en termos cuantitativos, o dato de poboación en Vilaboa rolda ese umbral mínimo, acadando o número de 6.0152
habitantes para o conxunto dos asentamentos.
Deste xeito, podemos concluír que o sistema de asentamentos de Vilaboa acada a categoría propia dun barrio, ou
mellor dito, barrio-extenso inserido no sistema de polinuclear de asentamentos da área urbana de Vigo. Este barrioextenso fortemente percibido nos seus elementos físicos conformadores poderíase definir como o espazo de identidade
e pertenza do individuo. O seu tamaño adoita oscilar entre os 5.000 e 15.000 habitantes; aproximadamente 3.000
vivendas, contidas dentro dun ámbito territorial accesible nun percorrido máximo de 15 minutos a pé (radio próximo a
400 m). Esta dimensión é capaz de tolerar relacións sociais máis extensas en termos de asociacionismo, dotacións ou
institucións e é o umbral sobre o que empezan a sosterse niveis de servizos colectivos complexos (centros sociais,
bibliotecas, centro de ensino secundario, centro de saúde, mercado, comercio especializado,...)
Séguelle nun posto inmediatamente inferior ao nivel veciñal, a veciñanza ou a parroquia, que vén definido como a
unidade mínima recoñecible no espazo urbano e que garante a homoxeneidade morfolóxica e social. Ese carácter de
unidade elemental fai que constitúa o umbral mínimo para a existencia de dotacións intimamente relacionadas co
doméstico. Serían áreas de aproximadamente 500 vivendas, cunha poboación comprendida entre os 1.500 e 2.000
habitantes. Os desprazamentos a pé non debería superar os 5 minutos (75 m) e o ámbito territorial de influencia medio

2

Dato do Nomenclator de 2007, elaborado polo INE 2001.

O MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL - O SISTEMA URBANO-RELACIONAL
Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Vilaboa

86
consultora galega, S.L

estímase en 200 metros. Permite relacións de veciñanza frecuentes mesmo cotiás; precisan duns servizos básicos e
espazos de carácter intermedio e comunitario (espazos públicos de estancia, xogos de nenos, escola infantil, comercio
básico, locais sociais).
Cun criterio exclusivamente funcional en termos de ordenación, establecéronse dous umbrais superiores e que veñen
de ser referidos exclusivamente á división administrativa territorial e polo tanto supeditados á acción política:
Un é o umbral municipal, e que vén circunscrito a un rango de servizo municipal e, polo tanto, estendido á totalidade
do termo de Vilaboa; é o umbral dos denominados sistemas xerais na lexislación urbanística, e en función do
establecido nela (Artigo 47 LOUG) a súa extensión virá determinada pola avaliación do teito residencial previsto na
ordenación do Plan Xeral. Como se pode apreciar, a introdución do criterio de ordenación superponse aos propios das
ciencias sociais e que proveñen da consideración da cidade como fenómeno sociopolítico nun sentido amplo. En
termos de accesibilidade peonil, considerouse como máximo un radio de movemento, non maior que 1.000 metros e
cuxas distancias non superasen un tempo máis alá dos 30 minutos, lonxe destas distancias xa é preciso estudar a
utilización de medios de transporte motorizados.
No umbral máximo atópase o supramunicipal, que é o propio dos sistemas territoriais e cuxo rango de servizo supera
amplamente a extensión municipal. Se no marco normativo regulado polo plan xeral acadan igualmente a
consideración e réxime de sistemas xerais, a súa aparición vén determinada por decisións políticas de administracións
supramunicipais encadradas moitas veces no eido dos instrumentos de ordenación territorial (Directrices Territoriais,
plans sectoriais,...). En termos de accesibilidade peonil considerouse a mesma hipótese que no caso anterior.
Estes son os rangos de servizo3 para as diferentes gradacións poboacionais:

Rangos de Servizo
Rango
VECIÑANZA
PARROQUIA
MUNICIPAL
SUPRAMUNICIPAL

Distancia peonil (m)
75
400
1.000
1.000

Distancia ciclista (m)
150
400
1.000
1.000

Os parámetros dotacionais de referencia.
En conxunto, e en base ás características analizadas, cabe afirmar que Vilaboa axústase a un modelo de poboación
sostible4 (fronte a poboacións novas ou avellentadas), aínda qua a sustentabilidade deba relativizarse en función da
tendencia demográfica do modelo social europeo (moi acentuado para o conxunto de Galicia) que apunta cara a un
paseniño descenso da natalidade co conseguinte avellentamento xeral. Estamos a falar dunha poboación cuxa
estrutura demográfica se mantería relativamente estacionaria ao longo do tempo, mercé ao movemento natural e á
recepción de fluxos migratorios (positivos) nos grupos de 30 a 44 anos e que hoxe en día xa se manifestan no territorio
vilaboés.

Parámetros para unha distribución óptima de solo dotacional para unha cidade sostible
Tipo
Parámetro (m²/Hab)
ADMINISTRATIVO
0,05
ASISTENCIAL
1,135
COMERCIAL
0,04
DEPORTIVO
1,550
EDUCATIVO
4,460
SANITARIO
0,430
SOCIOCULTURAL
0,486
Total
8,15
ESPAZOS LIBRES
20
Coa utilización destes parámetros, o propósito último é o de establecer unha avaliación óptima da calidade urbana na
cidade a través do seu compoñente senlleiro: a dotación urbanística.

3 Para a determinación dos rangos de servizo tomáronse como referencia válida as recomendacións para a disposición o equipamento
e a configuración dos camiños peonís arredor da vivenda, que propón Dieter Prinz no seu libro Planificación y Configuración urbana.
4 Véxase o apartado A Poboación, incluído no presente documento.
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As áreas de referencia. A división territorial.
A base espacial de referencia que permite relacionar a estrutura da poboación co sistema de dotacións existentes, é a
que vimos de denominar como parroquia, referida á cidade continua de Vilaboa.
A utilización da actual demarcación parroquial, que en número ascenden a cinco, non produce un efecto cambiante
na percepción real da distribución poboacional no territorio de Vilaboa. Dado que a estrutura parroquial é clara e
segue vixente na actualidade, consideramos que é o referente acaído sobre o que realizar as nosas análises, en
detrimento dos distritos que pola súa configuración poden inducir a erros nos resultados. O seguinte plano permítennos
amosar graficamente a distribución parroquial, tanto na súa composición (parroquias) como na densidade, amosando
a distribución xeográfica da poboación (censo 2006) no termo municipal de Vilaboa.

Distrubución Xeográfica da poboación
Parroquia

Superficie (m²)

Poboación (hab)

Densidade (hab/km²)

Bértola (Santa Columba)

3.707.880

725

195,5

3605801001

Figueirido (Santo André)

4.839.483

803

165,9

3605801002

Vilaboa (San Martiño)

12.391.559

1.857

149,9

3605802002

Cobres (Santa Cristina)

7.429.177

1.175

158,2

3605802001

Cobres (Santo Adrán)

3605801001

Total:

8.601.543

1.455

169,2

36.969.642

6.015

162,7
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Ámbitos territoriais e densidade de poboación

Fonte: Elaboración propia.

De seguido defínense as características dos sistemas e subsistemas dotacionais e procédese á comparativa co
parámetro superficial para unha poboación sostible, ao tempo, realízase un pequeno estudo de accesibilidade peonil,
enfocándoo cara á definición do grao de servizo de cada unha das dotacións (número de persoas que poden
acceder a unha dotación a partir das condicións de accesibilidade correspondentes ao rango de servizo e a
densidade de poboación dentro da área de influencia accesible).
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4.4. SISTEMA DE ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES DE DOMINIO E USO PÚBLICO.
Vén definido como a sucesión de espazos libres e abertos directamente vinculada ao sistema viario co que comparten
uso e domino. Recoñécese polo seu carácter público e pola realización de actividades relacionadas coa estancia,
comunicación, lecer, práctica de deportes e fomento dos aspectos naturais tendentes a garantir a salubridade,
repouso e esparexemento, potenciación da variedade urbana e optimización das condicións ambientais, paisaxísticas
e estéticas da cidade. Cunha vocación claramente urbana e ordenadora, o sistema de espazos libres acada un
importante rol como mecanismo de amortecemento e/ou preservación das dinámicas naturais preexistentes,
encadrado no mosaico ecolóxico de illas e corredores como base do proxecto ambiental do Plan Xeral.

4.4.1. SISTEMA XERAL DE ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES. ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES DE ÁMBITO
MUNICIPAL.
Espazos libres de sistema xeral e áreas recreativas.- Áreas axardinadas de gran tamaño (aquí superiores aos 20.000 m²)
que serven como lugar de encontro e repouso aos habitantes da cidade continua. Poden conter elementos especiais
que os caractericen fronte ao resto das áreas axardinadas. Neste nivel de clasificación atópanse as seguintes áreas de
esparexemento:

Espazos libres de Sistema Xeral.
Denominación

Superficie (m²)

Descrición

23.838

Campo da feira das Croas. Na parroquia de Figueirido, o antigo campo
da feira transformado na actualidade nunha grande área de
esparexemento.

143.284

Espazo Libre das Salinas do Ulló. Antigas salinas explotadas dende o
século XVII. O seu contorno componse de pequenas hortas, e conxuntos
vexetais de piñeiros, carballos ou salgueiros. Conserva aínda os restos
dun muíño de mareas. Xunto coa marisma constitúe un contorno de
gran valor ecolóxico e beleza paisaxística. O 17 de abril de 2007 o
Ministerio de Medio Ambiente licitou as obras de recuperación deste
espazo e o seu contorno.

L-031

84.120

Canteira de Paredes. Situada no Alto das Lapas, a carón do núcleo de
Paredes é un privilexiado miradoiro da ría de Vigo. É un amplo espazo
cunha lagoa artificial, área recreativa e pasos peonís que facilitan o
acceso aos distintos niveis da antiga canteira

L-035

17.031

Espazo Libre en Punta Travesada. Está situado nun enclave natural,
excepcional, preto do Estreito de Rande, á beira do mar. Nel atópase un
forno de cal, declarado B.I.C, e un pequeno peirao.

L-037

157.866

A Lagoa de Castiñeiras, un dos espazos recreativos multifuncionais
pioneiros en Galicia non só neste eido, senón tamén polo resto dos
servizos que se prestan (recuperación de animais, actividades forestais,
pequeno zoolóxico, pesca, etc.) aínda que territorialmente a meirande
parte destes servizos están fisicamente localizados no concello veciño
de Marín, a escasos metros do límite municipal.

L-040

11.453

Espazo libre en Barciela. Rodeado de vexetación constitúe un miradoiro
excelente da ría de Vigo.

L-048

18.126

Área recreativa na ponte do Riomaior. Na parroquia de Santa Cristina e
a carón do Riomaior forma un espazo de recreo moi próximo aos
cidadáns. Acolle a Casa de Cultura e Bibloteca Municipal.

TOTAIS

438.688

L-004

L-027

O MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL - O SISTEMA URBANO-RELACIONAL
Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Vilaboa

90
consultora galega, S.L

4.4.2.ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES DE ÁMBITO VECIÑAL (SISTEMA LOCAL DE ESPAZOS LIBRES E ZONAS
VERDES.
Espazos libres de ámbito Local: Veñen constituídos por áreas (axardinadas ou non) que serven de encontro e repouso
aos habitantes dos distintos núcleos, atópanse tanto dentro dos mesmos como nas súas inmediacións. Posúen, polo xeral,
superficies modestas e non adoitan dispor de mobiliario e acabados acaídos.
Espazos libres de ámbito Local existentes no Concello:
L-001

L-003

L-006

L-008

L-010

L-012

L-014

L-016

L-018

L-020

L-022

L-024

L-026

L-029

L-032

L-034

L-039

L-042

L-044

L-046

L-049

L-051

L-053

X
Y
H
X
Y
H
X
Y
H
X
Y

531465
4693304
29
530908
4692742
29
530751
4692140
29
530037
4691715

Titularidade:
Situación:
Superficie(m²)
Titularidade
Situación:
Superficie(m²)
Titularidade
Situación:
Superficie(m²)
Titularidade
Situación:

municipal
Bértola
365,87
municipal
Bértola
381,67
municipal
Figueirido
326,13
municipal
Figueirido

H

29

Superficie(m²)

87,47

X
Y
H
X
Y

530670
4691120
29
529917
4691186

Titularidade
Situación:
Superficie(m²)
Titularidade
Situación:

municipal
Figueirido
912,16
municipal
Figueirido

H

29

Superficie(m²)

3.103,07

X
Y

531257
4688777

Titularidade
Situación:

Municipal
Vilaboa

H

29

Superficie(m²)

4.842

X

529972

Titularidade

Municipal

Y
H
X
Y
H

4689968
29
530615.
4688963
29

Situación:
Superficie(m²)
Titularidade
Situación:
Superficie(m²)

Vilaboa
696
Municipal
Vilaboa
294

X
Y

529223.
4687039

Titularidade
Situación:

Municipal
S.Cristina

H

29

Superficie(m²)

5.357

X
Y
H

527839
4685131
29

Titularidade
Situación:
Superficie(m²)

Municipal
S.Adrán
1.705

X
Y
H
X
Y
H

529708
4690134
29
529844
4689921
29

Titularidade
Situación:
Superficie(m²)
Titularidade
Situación:
Superficie(m²)

Municipal
Vilaboa
1.265,12
Municipal
Vilaboa
3.108,37

X
Y
H
X
Y
H
X
Y

529487
4688675
29
531388
4689049
29
528242
4683436

Titularidade
Situación:
Superficie(m²)
Titularidade
Situación:
Superficie(m²)
Titularidade
Situación:

Municipal
Vilaboa
78,32
Municipal
Vilaboa
1.722
Municipal
S Adrán

H

29

Superficie(m²)

188

X
Y
H
X
Y
H
X
Y
H
X
Y
H
X
Y
H
X
Y
H
X
Y
H

529156
4686772
29
527839
4685131
29
527928
4686724
29
530031
4689569
29
527203
4686226
29
525948
4688163
29
528623
4685693
29

Titularidade
Situación:
Superficie(m²)
Titularidade
Situación:
Superficie(m²)
Titularidade
Situación:
Superficie(m²)
Titularidade
Situación:
Superficie(m²)
Titularidade
Situación:
Superficie(m²)
Titularidade
Situación:
Superficie(m²)
Titularidade
Situación:
Superficie(m²)

Municipal
S.Cristina
5.946,45
Municipal
S.Adrán
2.508
Municipal
S.Cristina
636
Municipal
S.Adrán
3.608
Municipal
S.Adrán
795
Municipal
S.Adrán
295
Municipal
S.Cristina
14.740

Pequeno espazo
libre no núcleo de
Bértola
Pequeno espazo
libre a carón da
igrexa parroquial
Espazo libre no
interior do núcleo
de Alcouce
Pequeno espazo
libre no interior do
núcleo
de
Borrateiros

L-002

L-005

L-007

L-009

29

Superficie(m²)

236,94

L-013

Titularidade
Situación:
Superficie(m²)
Titularidade
Situación:

municipal
Figueirido
1.608,79
municipal
Figueirido

H

29

Superficie(m²)

534,80

L-015

X
Y

529587
4690687

Titularidade
Situación:

Municipal
Vilaboa
394,06

Espazo libre fronte
á
casa
do
concello

L-017

Espazo libre no
contorno
das
salinas do Ulló

L-019

Área recreativa na
Carballeira,
a
carón
do
cemiterio.

L-021

en

Espazo libre
Coruxeiro.

en

municipal
Bértola
2.754,69
municipal
Figueirido
104,82
municipal
Figueirido
374,28
municipal
Figueirido

530945
4691188
29
529659
529659

Espazo libre no
núcleo de Pazo

libre

Titularidade
Situación:
Superficie(m²)
Titularidade
Situación:
Superficie(m²)
Titularidade
Situación:
Superficie(m²)
Titularidade
Situación:

H
L-011

Espazo
Uveiras

531102
4692548
29
530277
4692266
29
530634
4691764
29
530609
4691144

X
Y
H
X
Y

Espazo
libre
a
carón da igrexa
de San André

Espazo libre que
rodea
a
pista
descuberta
de
Postemirón

X
Y
H
X
Y
H
X
Y
H
X
Y

L-023

L-025

Espazo
libre
a
carón da igrexa
parroquial

L-028

Pequeno espazo
libre no interior do
núcleo de Acuña

L-030

Espazo libre no
Outeiro da Torre,
Paredes.

L-033

Pequeno espazo
libre no interior do
núcleo de San
Adrán

L-038

Espazo libre da
igrexa parroquial
de Santa Cristina

L-041

Espazo libre
núcleo
Pousada

no
de

L-043

Espazo libre
núcleo
Paradellas

no
de

L-045

Espazo libre
Pousada

en

L-047

Pequeno espazo
libre próximo ao
núcleo das Means

L-050

Pequeno espazo
libre no núcleo da
Sobreira

L-052

H

29

Superficie(m²)

X

530621

Titularidade

Municipal

Y
H
X
Y
H

4689424
29
530857
4688808
29

Situación:
Superficie(m²)
Titularidade
Situación:
Superficie(m²)

Vilaboa
376
Municipal
Vilaboa
374

X
Y

528318
4683771

Titularidade
Situación:

Veciñal
S.Adrán

Campo da
de Bértola

festa

Pequeno
espazo
libre no interior do
núcleo de Balteiro
Espazo libre no
interior do núcleo
de Canaval
Espazo
libre
a
carón da Igrexa
parroquial
Área recreativa no
núcleo
de
Bergunde
Pequeno
espazo
libre
entre
os
núcleos de Pazo e
Cimadevila
Espazo libre no
interior do núcleo
de Río
Espazo libre no
contorno
das
salinas do Ulló
Area recreativa en
Punta do Bispo,
Areeiro

H

29

Superficie(m²)

1.767

Área recreativa no
contorno da igrexa
de San Adrán

X
Y
H

531354
4689915
29

Titularidade
Situación:
Superficie(m²)

Municipal
Vilaboa
177,19

Pequeno
espazo
libre no interior do
núcleo de Outeiro

X
Y
H
X
Y
H

529972
4689968
29
530031
4689569
29

Titularidade
Situación:
Superficie(m²)
Titularidade
Situación:
Superficie(m²)

Municipal
Vilaboa
525
Municipal
Vilaboa
559,86

Área recreativa no
Toural fronte á
casa do concello

X
Y
H
X
Y
H
X
Y

529230
4688658
29
530902
4688587
29
528223
4688138

Titularidade
Situación:
Superficie(m²)
Titularidade
Situación:
Superficie(m²)
Titularidade
Situación:

Municipal
Vilaboa
1.089,12
Municipal
Vilaboa
2.260,98
Municipal
S.Cristina

H

29

Superficie(m²)

201,44

X
Y
H
X
Y
H
X
Y
H
X
Y
H
X
Y
H
X
Y
H

528997
4686567
29
528147
4685276
29
527898
4686760
29
528249
4685606
29
528670
4685878
29
528946
4685515
29

Titularidade
Situación:
Superficie(m²)
Titularidade
Situación:
Superficie(m²)
Titularidade
Situación:
Superficie(m²)
Titularidade
Situación:
Superficie(m²)
Titularidade
Situación:
Superficie(m²)
Titularidade
Situación:
Superficie(m²)

Municipal
S.Cristina
2.017
Municipal
S.Adrán
1.714
Municipal
S.Cristina
146
Municipal
S.Adrán
1.652
Municipal
S.Cristina
524
Autonom.
S.Cristina
2.180

Espazo
Novás

libre

en

Espazo libre no
núcleo de Acuña.
Espazo libre en
punta do Castelo,
Paredes.
Pequeno
espazo
libre no núcleo da
Vilar
Espazo
Barciela.

libre

Espazo
libre
a
carón de Riomaior
Pequeno
espazo
libre no núcleo de
Paradellas
Espazo libre
Riomaior

Espazo libre en
Riomaior, a carón
do centro médico
Área recreativa no
Porto de S.Cristina

Espazo libre en
Riomaior, a carón
do colexio
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PARÁMETRO COMPARATIVO.

DISTRIBUCIÓN DOS ESPAZOS LIBRES NO CONCELLO

Para a adopción do parámetro comparativo de espazos libres que permita avaliar o estado da oferta, contemplouse o dato
referido no TR da Lei 9/2002 para o cumprimento do estándar de sistemas xerais de espazos libres (15 m² por cada 100 m² edif de uso
residencial) e que para un concello como o de Vilaboa requiriría dun parámetro comparativo de cando menos 20 m²/hab.
Parámetros actuais de espazos libres por tipo
Tipo

Superfície. m²

Poboación. hab

Parámetro Dotacional. m²/h

454.657

6.015

75,59

Espazos Libres de Sistema Xeral
Espazos Libres de Sistema Local
Total

104.172

6.015

17,32

558.828,24

6.015

92,91

O cadro mostra que a media do concello supera a dos valores do parámetro estimado como desexable, ...
Diferenza paramétrica total de espazos libres.

Total

Sup.m²

Hab.

Parámetro.m²/hab

Parámetro Sostible

Diferenza

Superávit.m²

558.828,24

6.015

92,91

20

+72,91

392.237

O cadro amosa que a media do concello está moi por riba do parámetro estimado como desexable, mais, como veremos a
continuación, este dato xeral non reflicte a problemática existente no sistema de espazos libres do concello de Vilaboa, e as súas
notorias carencias na maioría das parroquias. Pola contra, é a presenza de varias áreas recreativas e espazos libres de certa
importancia (as Salinas do Ulló e Castiñeiras) o que fai que se eleve deste modo a media municipal, non sendo en absoluto
representativo do que acontece en moitos núcleos que non dispoñen de ningún tipo de espazo libre nas súas inmediacións nin a
distancias razoablemente próximas para o seu deleite.
SISTEMA DE ESPAZOS LIBRES E A SÚA DISTRIBUCIÓN ACTUAL.
Diferenza paramétrica de espazos libres
Parroquia

Sup.m²

hab.

Parámetro.m²/hab

Parámetro Sostible

Diferenza.

Déficit.m²

3605801001

Bértola

3.315

725

4,47

20

-15,43

-11.185

3605802001

Cobres, S.Adrán

41.662

1.455

28,63

20

-8,63

12.562

3605802002

Cobres, Sta. Cristina

63.045

1.175

53,66

20

33,66

39.545

3605801001

Figueirido

38.364

803

47,78

20

27,78

22.304

3605801002

Vilaboa

412.443

1.857

222,10

20

202,10

375.303

Totais:

512.537

6015

85,21

20

+438.528

Este cadro resulta moito máis clarificador no tocante á existencia de espazos libres nas parroquias, e no afastadas ou próximas que
están cada unha de acadar o valor sostible. Vemos que en tres casos supérase o valor, aínda que destes, só Santa Cristina e
Figueirido atópanse bastante compensados e o dato é representativo, mentres que en Vilaboa a situación está influenciada pola
presenza de grandes áreas recreativas de gran extensión situadas fóra dos núcleos que compensan a falta de sistemas locais
homoxeneamente distribuídos polos mesmos. No resto dos casos, Bértola e San Adrán vemos unha importante carencia de espazos
libres, o que dá unha clara medida de que as actuacións que se teñen levado a cabo son insuficientes e están mal enfocadas.
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PARÁMETROS DOS ESPAZOS LIBRES NA DISTRIBUCIÓN PARROQUIAL.
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4.4.3. SISTEMA DE ESPAZOS E EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS.
Constituído por espazos ou edificacións destinadas a prover aos cidadáns servizos e prestacións sociais de carácter
formativo, cultural, sanitario, deportivo ou de benestar social. En relación ao procedemento de análise cómpre indicar
que unicamente veñen de ser considerados aqueles equipamentos imprescindibles para o funcionamento da estrutura
social distinguíndoos dos denominados propiamente servizos que son as dotacións de consumo universal necesarias
para a organización funcional, trátase das dotacións administrativas, da seguridade pública ou os espazos necesarios
para a provisión de auga, electricidade, transporte,...
Dentro da categoría de equipamentos imprescindibles para o funcionamento da estrutura social procedeuse á
subdivisión en sete tipos: administrativo, asistencial, comercial, deportivo, educativo, sanitario e sociocultural.

O MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL - O SISTEMA URBANO-RELACIONAL
Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Vilaboa

94
consultora galega, S.L

4.4.4.EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO.
Considéranse como elementos integrantes do Sistema Xeral da Administración Pública, todas aquelas dotacións onde se presten
servizos das Administracións Públicas ao conxunto da poboación municipal e/ou de maior alcance, incluíndo tanto os que presta a
administración municipal como outras administracións (Xunta, Estado). Serían, pois elementos do Sistema Xeral Administrativo: as
dependencias centrais do Concello, así como calquera outra das previstas que se sitúen fóra, cando teñan ese carácter xeral; os
parques de maquinaria, o servizo de Correos e calquera outra de semellante natureza.

E Equipamentos Administrativos de ámbito municipal:
Clave
E-018
Descrición:
Casa do Concello
Situación:
Toural,, Parroquia de Vilaboa
Superficie
1.506,62m2
Titularidade
Coord. UTM

X

Clave
E-015
Situación:
Superficie
Coord. UTM

529919

Y

4689994

pública

Huso

29

O edificio que acubilla os seguintes usos:
Planta baixa: Xulgado de Paz, Servizos Sociais, Oficina Policía Municipal.
Planta primeira: Secretaría, Oficinas Xerais, oficinas Técnicas de Urbanismo
(aparellador), Salón de Sesións e Alcaldía.
Planta segunda: Oficina de Información Xuvenil, Oficina de
Desenvolvemento Local, Arquivo e Locais dos grupos políticos.

Descrición:
Oficina de Correos e Telégrafos
situada no Toural, parroquia de Vilaboa.
72,60m2
Titularidade
pública
X
530059
Y
4690002
Huso
29

No concello tamén se atopan os seguintes equipamentos administrativos, aínda que o seu ámbito territorial é moito máis amplo que o municipal, a saber: destacamento da
Garda Cívil, Cuartel Militar, Croas (parroquia de Figueirido)
Clave
E-012
Situación:
Superficie
Coord. UTM
Clave
E-011
Situación:
Superficie
Coord. UTM
Clave
E-027
Situación:
Superficie
Coord. UTM

Descrición:
Destacamento da Guardia Civil
Parroquia de Figueirido
89.42m2
Titularidade
Veciñal
X
530053
Y
4690886
Huso
29
Descrición:
Cuartel Militar
Parroquia de Figueirido
25.708m2
Titularidade
Pública
X
528602
Y
4692565
Huso
29
Miradoiro de Coto Redondo
entre Barciela e Mangoeiro, parroquia de Santa Cristina
14. 350m2
Titularidade
Veciñal
X
526867
Y
4689347
Huso
29

Está situado na saída da Autopista A-9 a Vilaboa

Está asentado entre os en Pontevedra e Vilaboa.

Parámetro comparativo.

Parámetro actual de equipamentos administrativos
Tipo

Superficie (m²)

Poboación (hab)

Parámetro Dotacional (m²/hab)

1.579

6.015

0.26

Administrativo

Parámetro comparativo.
Para o cálculo dos déficits de solo, en relación ao equipamento administrativo tívose en conta o parámetro para unha distribución óptima do solo dotacional para unha
poboación sostible e que require de 0.05 m²/hab. O parámetro actual atópase por riba do sostible, acadando un valor de 0.26 m²/hab.
Sistema de Equipamentos Administrativos e a súa distribución actual:
A análise da situación actual respecto dos equipamentos administrativos realízase a nivel parroquial e amosa os seguintes resultados:
Diferenza paramétrica de equipamentos administrativos.
Parroquia
3605801001
3605801001

Bértola
Figueirido

3605801002
3605802002
3605802001

Vilaboa
Cobres, ,Sta Cristina
Cobres, S.Adrán
Totais:

m²

hab.

Parámetro.m²/hab

Parámetro Sostible

Diferenza.

Déficit.m²

0
0
1.579
0
0
1.579

725
803
1.857
1.175
1.455
6.015

0,00
0,00
0,85
0,00
0,00
0,26

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

-0,05
-0,05
0,80
-0,05
-0,05
0,21

-36
-40
1.486
-59
-73
1.278

Como se pode observar só existen equipamentos deste tipo na parroquia de Vilaboa, nesta supérase amplamente o parámetro de referencia, igual que acontece co valor
medio do conxunto municipal, con todo é evidente que será preciso acondicionar algún novo espazo para as oficinas de atención ao público, na medida que aumente a
poboación e sexa preciso ir respondendo a novos servizos cada vez máis especializados.

O MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL - O SISTEMA URBANO-RELACIONAL
Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Vilaboa

95
consultora galega, S.L

4.4.5.EQUIPAMENTO ASISTENCIAL.
Inclúe as dotacións destinadas a promover e posibilitar o desenvolvemento do benestar social de todos os cidadáns, mediante

DISTRIBUCIÓN DOS EQUIPAMENTOS ASISTENCIAIS NO CONCELLO

actividades entre as que se inclúen a información, orientación e prestación de servizos ou axudas a colectivos específicos como
familia e infancia, terceira idade, persoas con minusvalía, minorías étnicas ou outros grupos marxinais.
Equipamentos asistenciais de ámbito municipal:

Equipamentos sanitarios de ámbito municipal.
Clave
E-003
Descrición:
Centro da 3º Idade A Rialiña
Situación:

Rialiñar, Parroquia de Bértola

Superficie
Titularidade
Coord. UTM

11.766,16 m2
Privada
X
528684

Y

4685874

Huso

29

Parámetro comparativo.
Parametro actual de equipamentos asistenciais
Tipo
Superficie (m²)
Asistencial

Poboación (hab)

11.766

Parámetro Dotacional (m²/hab)

6.015

0,42

Sistema de Equipamentos Asistenciais e a súa distribución actual:
A análise da situación actual respecto dos equipamentos asistenciais realízase a nivel parroquial e amosa os seguintes resultados:

Diferenza paramétrica de equipamentos asistenciais.
Parroquia
3605801001
3605801001

Bértola
Figueirido

Vilaboa
Cobres,StaCristi
3605802002 na
3605801002

3605802001

Cobres, S.Adrán
Totais:

m²

hab.

Parámetro.m²/h
ab

Parámetro Sostible

Diferenza.

Déficit.m²

11.766

1,135

15,094

10.943

725

16,23

0

803

0,00

1,135

-1,135

-911

0

1.857

0,00

1,135

-1,135

-2.108

0

1.175

0,00

1,135

-1,135

-1.334

0

1.455

0,00

1,135

-1,135

-1.651

11.766

6015

1,96

1,135

0,821

4.939

Os equipamentos asistenciais existentes son claramente insuficientes, por iso será preciso prever a implantación doutra serie de
servizos complementarios como xeriátricos ou centros de día que permitan dar unha resposta acaída á crecente demanda que
destas dotacións se está a producir, principalmente polo alto índice de avellentamento da poboación que cada vez precisa unha
atención máis especializada e da que se incrementará notablemente o número de usuarios nos próximos anos .
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PARÁMETROS DOS EQUIPAMENTOS NA DISTRIBUCIÓN PARROQUIAL
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4.4.6.EQUIPAMENTO COMERCIAL
DISTRIBUCIÓN DOS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS NO CONCELLO

Agrupa tódalas instalacións públicas dedicadas ao comercio e inclúe dende pequenas dotacións como os centros comerciais de
barrio, os mercados municipais ou os pequenos locais para a información e defensa do consumidor, ata implantacións de grandes
dimensións como os matadoiros ou os mercados centrais, dende os que se garante o abastecemento alimentario da poboación.
Equipamentos Comerciais de ámbito municipal:
Clave

Descrición:

Situación:

Parroquia de Sta Cristina.

Superficie

1.351,25m2

Titularidade

Pública

Coord. UTM

X

528991

NOTA: Por estar este elemento dentro do Sistema Xeral Portuario
(Portos de Galicia), resulta incompatible a súa cualificación como
Sistema Xeral de equipamentos-dotacións.

Lonxa do Porto de Santa Cristina

Y

4685516

Huso

29

Parámetro comparativo.
Para o cálculo dos déficits de solo, en relación ao equipamento comercial, tívose en conta o parámetro para unha distribución
óptima do solo dotacional para unha poboación sostible e que require de 0.04 m²/Hab. O parámetro actual supera amplamente
ao sostible, acadando un valor medio de 0.18 m²/Hab.
Parámetro actual de equipamentos comerciais
Tipo

Superficie (m²)

Poboación (hab)

Parámetro Dotacional (m²/hab)

Comercial

1.351

6.015

0.22

O cadro amosa que a media do concello supera a dos valores do parámetro estimado como desexable, aínda que se trata dunha
dotación especializada. A demanda deste tipo de servizo está cuberta totalmente pola oferta privada, xa que non existen
instalacións públicas que coexistan, complementen ou sirvan de apoio a éstas.
Sistema de equipamentos comerciais e a súa distribución actual:
A análise da situación actual respecto dos equipamentos comerciais realízase a nivel parroquial e amosa os seguintes resultados:

Diferenza paramétrica de equipamentos comerciais.
Parroquia

m²

hab.

Parámetro.m²/hab

Parámetro Sostible

Diferenza.

Déficit.m²

Bértola

0

725

0,00

0,04

-0,04

-29

Figueirido

0

803

0,00

0,04

-0,04

-32

Vilaboa

0

1.857

0,00

0,04

-0,04

-74

3605802002

Cobres,StaCristina

1.351

1.175

1,15

0,04

1,11

1.304

3605802001

Cobres, S.Adrán

0

1.455

0,00

0,04

-0,04

-58

1.351

6015

0,22

0,04

0,18

1.111

3605801001
3605801001
3605801002

Totais:
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4.4.7.EQUIPAMENTO DEPORTIVO.
Como integrantes do sistema de equipamentos deportivos no P.X.O.M figuran os recintos concibidos nomeadamente para a práctica

DISTRIBUCIÓN DOS EQUIPAMENTOS DEPORTIVOS NO CONCELLO

xeneralizada do deporte, sexa cal sexa a súa dimensión (sistemas, xerais, locais, etc.) independentemente de que tamén se poidan dar
nelas acontecementos deportivos que constitúan espectáculo-, sempre que neles concorra a esixencia de que, ben polo tamaño,
pola escaseza de oferta, etc., atendan as necesidades do conxunto ou unha ampla representación da sociedade.

EEquipamentos Deportivos de ámbito municipal:
Clave
E-023
Descrición:
Pavillón polideportivo municipal do Toural
Situación:
Vilaboa.Toural,
Superficie
3.622,76 m2
Titularidade
municipal
Coord. UTM
X
530031
Y
4689569
Huso
29
Clave
E-045
Descrición:
Polideportivo de Riomaior
Situación:
Sta. Cristina de Cobres. Riomaior
Superficie
934,23 m2
Titularidade
municipal
Coord. UTM
X
528502
Y
4685610
Huso
29
Equipamentos deportivos de ámbito local:
Clave
E-038
Descrición:
Campo de fútbol en San Adrán
Situación:
San Adrán de Cobres
Superficie
7.041,83m2
Titularidade
veciñal
Coord. UTM
X
528022
Y
4684170
Huso
29
Clave
E-006
Descrición:
Campo de fútbol de Figueirido
Situación:
Figueirido
Superficie
14.698,05m2
Titularidade
veciñal
Coord. UTM
X
529766
Y
4692363
Huso
29
Clave
E-032
Descrición:
Campo de fútbol de Santa Cristina
Situación:
Santa Cristina. Barciela.
Superficie
7.396,70m2
Titularidade
veciñal
Coord. UTM
X
529464
Y
4686696
Huso
29
Clave
E-024
Descrición:
Pista polideportiva descuberta
Situación:
Vilaboa. Acuña
Superficie
823,39 m2
Titularidade
veciñal
Coord. UTM
X
529273
Y
4688216
Huso
29
Clave
E-026
Descrición:
Pista polideportiva e clube piragüismo
Situación:
Vilaboa. Paredes
Superficie
2751,78m2
Titularidade
veciñal
Coord. UTM
X
531257
Y
4688777
Huso
29
Clave
E-013
Descrición:
Pista polideportiva Postemirón
Situación:
Vilaboa. Postemirón
Superficie
1.067,54 m2
Titularidade
veciñal
Coord. UTM
X
531257
Y
4688777
Huso
29

Ten unha capacidade para 500 persoas.

Ten capacidade para 300 persoas.

Desputa os seus partidos o club de fútbol S.D.C. San
Adrán,
Desputa os seus partidos o Figueirido F.C.

Parámetro comparativo.
Para o cálculo dos déficits de solo, en relación ao equipamento deportivo, tívose en conta o parámetro para unha distribución óptima
do solo dotacional para unha cidade sostible e que require de 1.55 m²/hab. O parámetro actual supera amplamente ao sostible,
acadando un valor medio de 7,38 m²/hab.
Parámetro actual de equipamentos deportivos
Tipo
Superficie (m²)
Poboación (Hab.)
Deportivo
44.373
6.015

Parámetro dotacional (m²/Hab)

7,38

A táboa mostra que a media do concello supera a dos valores do parámetro estimado como desexable, ...
Diferenza paramétrica de equipamentos deportivos.
Parroquia
m²
hab.
3605801001
3605801001
3605801002
3605802002
3605802001

Bértola
Figueirido
Vilaboa
Cobres,StaCristina
Cobres, S.Adrán
Totais:

Parámetro.m²/hab

Parámetro sostible

Diferenza.

Déficit.m²

0

725

0,00

1,55

-1,55

-1.124

14.698

803
1.857
1.175
1.455
6.015

18,30
2,97
13,18
5,96
7,38

1,55
1,55
1,55
1,55
1,55

16,75
1,42
11,63
4,41
5,83

13.453
2.635
13.666
6.419
35.050

5.514
15.487
8.674
44.373

Como se pode observar supérase con creces o parámetro sostible formulado, debido principalmente ás grandes dimensións dos
espazos existentes. Todas as parroquias dispoñen dalgún tipo de instalación deportiva, agás na parroquia de Bértola.
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4.4.8.EQUIPAMENTO EDUCATIVO.
O ensino secundario comprende a educación secundaria obrigatoria e un segundo ciclo constituído, ben polo bacherelato ou, pola

DISTRIBUCIÓN DOS EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS NO CONCELLO

formación profesional de grao medio. No concello de Vilaboa o equipamento docente está constituido polo Centro Público Integrado
do Toural (CPI), no que se imparten os tres niveis de ensino: infantil, primario e secundario; está situado no Toural (Vilaboa) e o CEIP
(Centro de Ensino Infantil e Primario), de Riomaior, na parroquia de Sta. Cristina de Cobres, ademáis de cinco escolas de educación
infantil (EEI) (un por cada parroquia), para nenos e nenas de 3 a cinco anos.
Centros de Ensino do concello
Clave

E-016

Situacion:
Superficie

Descrición:

Centro Público Integrado do Toural

Toural Parroquia de Vilaboa
9.824,41 m2
Titularidade

Clave

E-034

Situacion:
Superficie

Pública

Centro de Ensino Infantil e Primario de
Riomaior
Riomaior Parroquia de Sta. Cristina
9.403,70 m2
Titularidade
Veciñal
Descrición:

Coord. UTM
X
530382
Y
4.689.945
Huso
29
Este colexio está constituído por un edificio de dúas plantas. Na planta baixa están
os escolares de primaria, e na primeira os de secundaria e as aulas específicas; os
de educación infantil teñen as súas aulas nunha ala do edificio. O colexio ten
pavillón polideportivo cuberto, que comparte uso co concello, e patio cuberto,
claramente insuficiente. Non ten salón de actos.
Impártense as seguintes ensinanzas:
Educación infantil: en 2 unidades. Educación primaria: en 8 unidades
Educación secundaria: en 9 unidades
Ao ser o único centro de educación integrado, escolariza os alumnos do concello.

Coord. UTM
X 528.588
Y
4.685.669
Uso
29
É un edificio de de dúas plantas, cun paviillón polideportivo cuberto anexo, que
comparte co concello, ten tamén una pista polideportiva sen cubrir e un pequeno patio
cuberto. Escolariza unicamente a nenos e nenas de ensino primario.
Número de unidades
Educación primaria: 8 unidades
Os alumnos proceden das parroquias de Santa Cristina e San Adrán de Cobres.

Clave
E-041
Situación
Superficie

Clave
E-007
Situación:
Superficie

Descrición:
Escola de Ensino Infantil
Vilaboa.Paredes
897,73 m2
Titularidae:
Público

Coord. UTM
X
531.149
Y
4.669.143
Horario escolar: 9,00 h.-14h. Unidades escolares: 1 unidade
Procedencia dos alumnos: parroquia de Vilaboa

Clave
E-029
Situación
Superficie

Huso

29

Este centro non ten problemas de espazo.

Descrición:
Figueirido
1.429,09 m2

Escola de Ensino Infantil
Titularidae:

público

Coord. UTM
X 530.292
Y
4.691.790
Huso
29
Horario escolar: 9,00 h.-14h. Horario titoría: 16,30h-18,30
Unidades escolares: 1 unidade. Procedencia dos alumnos: parroquia de Figueirido

Descrición:
Escola de Ensino Infantil
Sta. Cristina de Cobres
1.060,05 m2
Titularidae:
Público

Clave
E-002
Situación
Superficie

Descrición:
Bértola
603,4 m2

Escola de Ensino Infantil
Titularidae:

público

Coord. UTM
X
529.148
Y
4.686.841
Huso
29
Horario escolar: 9,00 h.-14h. Horario titoría: 8,30h.-9,00h/14,00h-14,30h
Unidades escolares: 2 unidades. Procedencia dos alumnos: Sta Cristina de Cobres.

Coord. UTM
X
530.661
Y
4.678.553
Huso
29
Horario escolar: 9,00 h.-14h. Horario titoría: 16,30h-18,30h (martes)
Unidades escolares: 1 unidade. Procedencia dos alumnos: parroquia de Bértola

Clave
E-037
Situación
Superficie

Descrición:
Escola de Ensino Infantil
San Adrán de Cobres
1.251,47 m2
Titularidade:
Público

Clave
E-017
Situacion
Superficie

Coord. UTM

X

527.930

Y

4.648896

Huso

29

Horario escolar: 9,00 h.-14h. Horario titoría: 16,00h-18,00h (martes).
Unidades escolares: 2 unidades. Procedencia dos alumnos: San Adrán de Cobres.

Descrición:
Galescola Vilaboa
Vilaboa . O Toural
2.608,39 m2
Titularidade:
público

Coord. UTM
X 530.256
Y
4.668.911
Huso
29
En realidade, a dotación de gardería debería inscribirse no sector da acción asistencial.
Certamente a “administración” non está obrigada á tutela e educación dos nenos
durante o período que vai dende o fin da baixa maternal ata os tres anos, mais esta
disposición legal non oculta a realidade dunha demanda (necesidade) emerxente
xurdida trala masiva incorporación da muller ao mercado de traballo.

Funcionou tamén unha escola obradoiro, situada na construción nova, anexa á antiga escola do Picho (parroquia de Vilaboa), na que se impartiron
os cursos de: xardinaría, albanelería, mecánica e cantería. Na actualidade estase a preparar un novo proxecto.

Parámetro comparativo.
Para o cálculo dos déficits de solo, en relación ao equipamento educativo, tívose en conta o parámetro para unha distribución óptima
do solo dotacional para unha cidade sostible e que require de 4.46 m²/Hab. O parámetro actual supera amplamente ao sostible,
acadando un valor medio de 4.50 m²/Hab.
Parámetro actual de equipamentos educativos.
Tipo
Superficie (m²)
Educativo
27.078

Poboación (Hab.)
6.015

Parámetro dotacional (m²/Hab)
4.50

Sistema de equipamentos educativos e a súa distribución actual:
A análise da situación actual respecto dos equipamentos educativos realízase a nivel parroquial e amosa os seguintes resultados:

Diferenza paramétrica de equipamentos educativos
Parroquia
3605801001
3605801001
3605801002
3605802002
3605802001

Bértola
Figueirido
Vilaboa
Cobres, Sta. Cristina
Cobres, S. Adrán
Totais:

m²

hab.

Parámetro.m²/hab

Parámetro sostible

Diferenza

Déficit.m²

603
1.429
13.330
10.464
1.251
27.078

725
803
1.857
1.175
1.455
6015

0,83
1,78
7,24
8,91
0,86
4,50

4,46
4,46
4,46
4,46
4,46
4,46

-3,63
-2,68
2,78
4,45
-3,60
0,06

-2.630
-2.152
5.048
5.223
-5.238
251

Sería conveniente a realización dun estudo de necesidades acerca da demanda de prazas de gardería; en calquera caso a
existencia da mesma debe terse en conta como un parámetro de calidade diferencial fronte á carencia deste tipo de servizo, noutros
concellos. Cómpre salientar o labor equilibrador das “escolas unitarias”, xa que responden a un dimensionado idóneo para ámbitos
territoriais inferiores á extensión do barrio
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4.4.9. EQUIPAMENTO SANITARIO.
Inclúe ás dotacións destinadas á prestación de servizos médicos ou cirúrxicos en réxime ambulatorio ou con hospitalización,

DISTRIBUCIÓN DOS EQUIPAMENTOS SANITARIOS NO CONCELLO

dividíndose en centros de saúde extrahospitalarios e centros hospitalarios. Esta tipoloxía asignada aos distintos ámbitos temporais
clasifícase en:
Centros de saúde de barrio: onde se dá o nivel máis local de atención e está composto polos centros de saúde e centros de
urxencia e monográficos. Centros de saúde de barrio-cidade: representan a escala intermedia entre os centros de asistencia primaria
e os grandes centros hospitalarios. Centros de saúde de cidade: é dicir os centros hospitalarios. No que respecta a Vilaboa, só nos
encontramos con equipamento correspondentes ao primeiro tipo.

Equipamentos sanitarios de ámbito municipal.
Clave
E-033
Descrición:
Centro Médico Riomaior
Situación:

Riomior, parroquia de Sta Cristina.

Superficie
Titularidade
Coord. UTM
Clave
E-020
Situación:

658,91 m2
Pública
X
528684
Y
4685874
Huso
Descrición:
Centro médico do Toural
Toural nº 13 Parroquia de Vilaboa

Superficie

1.893,82 m2

Titularidade
Coord. UTM

Pública
X
529868

Y

4689890

Huso

Horario: de 10 a 12,30 horas
Servizos que ofrece:
Médico de atención primaria
Enfermería.
29

29

Horario: Mañá de 9 a 13 horas/Tarde de 15,30 a 18 horas
Servizos que ofrece:
Médico de atención primaria
Pediatra
Matrona e Enfermería

Farmacias: existen no concello tres farmacias nas parroquias de Sta Cristina, Vilaboa e Bértola.

O resto das necesidades médicas e sanitarias en xeral dos veciños de Vilaboa, son cubertas polos servizos que se ofrecen dende
Pontevedra e Vigo
Parámetro comparativo.
Para o cálculo dos déficits de solo, en relación ao equipamento sanitario tívose en conta o parámetro para unha distribución óptima
do solo dotacional para unha cidade sostible e que require de 0.43 m²/Hab. O parámetro actual acada unha cifra inferior, cun valor
medio de 0.42 m²/hab.
Parámetro actual de equipamentos sanitario.
Tipo
Superficie (m²)
Poboación (Hab.)
Parámetro dotacional (m²/Hab)
Sanitario
2.553
6.030
0,42
A táboa mostra que a media do concello está lonxe do parámetro estimado como desexable.
Sistema de equipamentos sanitarios e a súa distribución actual:
A análise da situación actual respecto dos equipamentos sanitarios realízase a nivel parroquial e amosa os seguintes resultados:
Diferenza paramétrica de equipamentos sanitarios.
Parroquia
3605801001
Bértola
0
3605802001
Cobres, S.Adrán
0
3605802002
Cobres, Sta. Cristina
659
0
3605801001
Figueirido
3605801002
Vilaboa
1.894
Totais:
2.553

hab.
715
1.451
1.182
807
1.875
6015

Parámetro.m²/hab
0,00
0,00
0,56
0,00
1,02
0,42

Parámetro Sostible
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43

Diferenza.
-0,43
-0,43
-0,35
-0,43
0,58

Déficit.m²
-307
-624
-417
-347
1.088
-34

Vemos que, tanto a nivel municipal como local, sería preciso incrementar a presenza deste tipo de dotacións, pensando tanto no
gran número de persoas maiores existentes e previstas nun horizonte temporal próximo, que son as principais usuarias das mesmas,
como nas necesidades derivadas dun eventual incremento da poboación.
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4.4.10.EQUIPAMENTO SOCIOCULTURAL.
Agrupa as dotacións soporte de actividades culturais máis tradicionais, dedicadas á custodia, transmisión e conservación do

DISTRIBUCIÓN DOS EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS NO CONCELLO

coñecemento, fomento e difusión da cultura e exhibición das artes, así como as actividades de relación social, tendentes ao
fomento da vida asociativa. En función dos ámbitos territoriais aos que dan servizo, son:
Equipamentos socioculturais de ámbito municipal:
Clave

E-042

Titularidade
Superficie
Situación:
Coord. UTM
Clave
E-030
Titularidade
Superficie
Situación:
Coord. UTM
Clave
E-036
Titularidade
Superficie
Situación
Coord. UTM
Clave
E-041
Titularidade
Situación:
Superficie
Coord. UTM
Clave
E-048
Titularidade
Situación:
Superficie
Coord. UTM
Clave
E-025
Titularidade
Situación:
Superficie
Coord. UTM
Clave
E-055
Titularidade
Situación:
Superficie
Coord. UTM

Descrición:

Local social do Picho

Veciñal
1.019,61 m2
Vilaboa. O Picho.
X
529153
Y 4689954
Huso
29
Descrición:
Local Social de Sta. Cristina
Veciñal
354,14 m2
Riomaior. Parroquia de Sta Cristina
X
529182
Y
4686788
Huso
29
Descrición:
Casa de Cultura
Veciñal
959,18 m2
Riomaior. Parroquia de San Adrán de Cobres
X
528307
Y
4685923
Huso
29
Descrición:
Local social de Paredes
Veciñal
Paredes. Parroquia de Vilaboa.
897,73 m2
X
531.149
Y
4.669.143
Huso
29
Descrición:
Local Social de Paredes (Lapas)
Veciñal
Paredes. Parroquia de Vilaboa.
X
531400
Descrición:
Veciñal
Bertola
146 m2
X
531400
Descrición:
Veciñal

Y
4689147
Huso
Local Social de Bértola

29

Y
4689147
Huso
Local Social de Figueirido

29

Está formado por unha antiga escola e unha construción nova, aínda sen rematar.
Ofrece os seguintes servizos: sala de reunións, aula para impartir cursos, sede da escola,
obradoiro
Situado en Sta. Cristina. É un edificio de nova construción de dúas plantas, que ofrece os
seguintes servizos:
- Sala de reunión do club de xubilados (planta baixa)
- Aula de impartición de cursos (planta baixa)
- Local social do club de fútbol de Vilaboa
Neste edificio, centralízanse os principais recursos socioculturais de todo o municipio de
Vilaboa, a saber :
- Planta primeira: un auditorio con capacidade para 200 persoas
- Planta baixa: tres aulas multiuso, biblioteca municipal con 50 postos e máis de 3.500
exemplares bibliográficos.
- Situado nunha antiga vivenda de mestres, ofrece os seguintes servizos:
- Sala de reunión, aula de impartición de cursos

Está situado na antiga canteira

Comparte edificio coa escola unitaria de Bértola

Comparte edificio coa escola unitaria de Figueirido

Figueirido
90 m2
X

530307

Y

4691799

Huso

29

Parámetro comparativo.
Para o cálculo dos déficits de solo, en relación ao equipamento sociocultural, tívose en conta o parámetro para unha
distribución óptima do solo dotacional para unha cidade sostible e que require de 0,486 m²/Hab. Outra vez o parámetro actual
acada unha cifra moi superior, 0,90 m²/Hab.
Parámetro actual de equipamentos sociocultural.
Tipo
Superficie (m²)
Poboación (Hab.)
Sociocultural
1.124
6.030

Parámetro dotacional (m²/Hab)
0.18

Sistema de equipamentos socioculturais e a súa distribución actual:
A análise da situación actual respecto dos equipamentos socioculturais realízase a nivel parroquial e amosa os seguintes
resultados:
Diferenza paramétrica de equipamentos soculturais.
Parroquia
superficie.m²
3605801001
Bértola
146
3605802001
Cobres, S. Adrán
959
3605802002
Cobres, Sta. Cristina
354
3605801001
Figueirido
90
3605801002
Vilaboa
3.893
Totais:
5.443

hab.
725
1.455
1.175
803
1.857
6015

Parámetro.m²/hab
0,20
0,66
0,30
0,11
2,10
0,90

Parámetro Sostible
0,486
0,486
0,486
0,486
0,486
0,486

Diferenza.
-0,49
0,17
-0,37
-0,49
0,58

Déficit.m²
-206
252
-217
-300
2.991
167

Os equipamentos socioculturais parecen suficientes, en canto a súa superficie, pero nótase unha mala distribución dos
existentes. Os recursos están centralizados na parroquia de San Adrán, contando cunha casa de cultura que dispón dun auditorio
con cabida para 200 persoas, mentres que na parroquia de Vilaboa, centro administrativo do concello, non existe un auditorio.
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PARÁMETROS DOS EQUIPAMENTOS NA DISTRIBUCIÓN PARROQUIAL
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4.5.LISTAXE DE DOTACIÓNS EXISTENTES LOCAIS.
LISTAXE DE ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES LOCAIS
IDENTIFICACION E SUPERFICIES DOS ESPAZOS LIBRES DE AMBITO LOCAL.
Espazos libres de ámbito local, parroquia de Bértola
Denominación

Superficie (m²)

Ordenación

L-001

337

EX

Pequeno espazo libre no núcleo de Bértola

Descrición

L-002

2.737

EX

Espazo libre utilizado tamén como campo de festas

L-003

241

EX

Pequeno espazo libre a carón da igrexa parroquial

TOTAIS

3.315

Espazos libres de ámbito local, parroquia de Vilaboa
Denominación
L-014

Superficie (m²)
4.481

Ordenación
EX

Descrición
Espazo libre en Postemirón

L-015

394

EX

Espazo libre no interior do núcleo de Río

L-016

696

EX

Espazo libre fronte á casa do concello

L-017

376

EX

Espazo libre no contorno das salinas do Ulló

L-018

294

EX

Espazo libre no contorno das salinas do Ulló

L-019

374

EX

Área recreativa en Punta do Bispo, Areeiro

L-023

177

EX

Pequeno espazo libre no interior do núcleo de Paredes

L-024

1.265

EX

Espazo libre en Coruxeiro.

L-025

527

EX

Área recreativa no Toural

L-026

3.108

EX

Campo da festa de Vilaboa

L-028

560

EX

Espazo libre en Novás

L-029

78

EX

Pequeno espazo libre no interior do núcleo de Acuña

L-030

1.089

EX

Espazo libre no núcleo de Acuña

L-032

1.727

EX

Espazo libre no Outeiro da Torre, núcleo de Paredes.

L-033

2.261

EX

Espazo libre en punta do Castelo, Paredes.

TOTAIS

17.407

Espazos libres de ámbito local, parroquia de Figueirido
Denominación

Superficie (m²)

Ordenación

L-005

105

EX

Pequeno espazo libre no interior do núcleo de Balteiro

Descrición

L-006

326

EX

Espazo libre no interior do núcleo de Alcouce

L-007

317

EX

Espazo libre no interior do núcleo de Canaval

L-008

87

EX

Pequeno espazo libre no interior do núcleo de Borrateiros

L-009

195

EX

Espazo libre a carón da Igrexa de San Andrés

L-010

884

EX

Espazo libre a carón da igrexa de San Andrés

L-011

1.609

EX

Área recreativa no núcleo de Bergunde

L-012

3.103

EX

Espazo libre no núcleo de Pazo

L-013

535

EX

Pequeno espazo libre entre os núcleos de Pazo e Cimadevila

TOTAIS

7.161
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Espazos libres de ámbito local. Parroquia de Santa Cristina
Denominación

Superficie (m²)

Ordenación

L-020

4.536

EX

Área recreativa na Carballeira, a carón do cemiterio

Descrición

L-038

201

EX

Espazo libre no núcleo de Vilar

L-039

5.946

EX

Espazo libre que rodea a igrexa parroquial de Santa Cristina

L-041

2.017

EX

Espazo libre Barciela

L-044

636

EX

Pequeno espazo libre no núcleo de Paradellas

L-045

147

EX

Pequeno espazo libre no núcleo de Paradellas

L-050

1.118

EX

Espazo libre en Riomaior, a carón do centro médico

L-052

2.344

EX

Área recreativa no porto de Santa Cristina

L-053

14.044

EX

Espazo libre en Riomaior, a carón do colexio

TOTAIS

30.989

Espazos libres de ámbito local. Parroquia de San Adrián
Denominación

Superficie (m²)

Ordenación

Descrición

L-021

1.546

EX

Área recreativa no contorno da igrexa de San Adrián

L-022

1.705

EX

Espazo libre en Uveiras

L-034

188

EX

Pequeno espazo libre en San Adrián

L-042

2.509

EX

Espazo libre no núcleo de Pousada

L-043

1.714

EX

Espazo libre a carón de Riomaior

L-046

3.609

EX

Espazo libre en Pousada

L-047

1.969

EX

Espazo libre en Riomaior

L-049

796

EX

Pequeno espazo libre próximo ao núcleo das Meáns

L-051

296

EX

Pequeno espazo libre no núcleo da Sobreira

TOTAIS
TOTAL CONCELLO

14.332
73. 204
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LISTAXE DE EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS LOCAIS
CLAVE

ORDENACION NOME

E-001

EX

CAPELA DE SANTA MARTA

235

E-004

EX

IGREXA PARROQUIAL DE BÉRTOLA

621

E-007

EX

ESCOLA INFANTIL DE FIGUEIRIDO

1.290

E-009

EX

CEMITERIO DE FIGUEIRIDO

2.391

E-010

EX

IGREXA PARROQUIAL DE FIGUEIRIDO

E-013

EX

PISTA POLIDEPORTIVA DESCUBERTA POSTEMIRÓN

1.068

E-019

EX

IGREXA PARROQUIAL DE VILABOA

1.257

E-022

EX

CEMITERIO DE VILABOA

4.131

E-024

EX

PISTA DEPORTIVA DESCUBERTA EN ACUÑA

823

E-025

EX

LOCAL SOCLAL DE BÉRTOLA

146

E-026

EX

PISTA DEPORTIVA E C.P. VILABOA

2.752

E-028

EX

CEMITERIO DE SANTA CRISTINA

1.873

E-029

EX

ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DE S.CRISTINA

1.060

E-030

EX

LOCAL SOCIAL DE SANTA CRISTINA

E-031

EX

IGREXA PARROQUIAL DE SANTA CRISTINA

E-037

EX

ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DE S. ADRIAN

1.251

E-040

EX

IGREXA PARROQUIAL DE SAN ADRIAN

2.166

E-041

EX

ESCOLA INFANTIL DE PAREDES

E-043

EX

LAVADOIRO

37

E-044

EX

LAVADOIRO

21

E-045

EX

PAVILLÓN RIOMAIOR

E-046

EX

LAVADOIRO

28

E-047

EX

LAVADOIRO

15

E-048

EX

LOCAL SOCIAL DE PAREDES OUTEIRO

E-055

EX

LOCAL SOCLAL DE FIGUEIRIDO

88

E-002

EX

ESCOLA INFANTIL DE BÉRTOLA

457

E-039

EX

CEMITERIO DE SAN ADRIAN

AREA

758

354
1.082

898

934

1.976

1.672
TOTAL
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5. AS AFECCIÓNS..
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5.1. PLANIFICACIÓN MUNICIPAL OU SUPRAMUNICIPAL NON SECTORIAL.
No eido dos plans supramunicipais podemos sinalar a relevancia dos seguintes documentos:
-

O Plan Director de Estratexias da Área Territorial Urbana de Pontevedra (PDE-ATUP), que xa ten rematado todo o
seu proceso.

A respecto do planeamento nos concellos limítrofes, daqueles que lindan con Vilaboa, tan só ten Plan Xeral de
Ordenación Municipal o concello de Pontevedra, aínda que non está adaptado á LOUGA (estanse tramitando as fases
iniciais do novo PXOM), e o resto recóllense no cadro axunto onde se amosa tamén o novo planeamento xeral que
están a tramitar (no seu caso).
ESTADO DO PLANEAMENTO MUNICIPAL NOS CONCELLO LIMÍTROFES E NA COMARCA
Concello

Instrumento
vixente

Data A. D.

Publicación

Documento en
Tramitación

Observacións

Marín

NSP

09/06/1978

04/9/1978 (BOP)

PXOM

Aprobado inicialmente e
exposto 2008

Pontevedra

PXOU

18/12/1989

02/02/1990 (BOP)

PXOM

Moaña

NSP

05/02/1996

29/05/1996 (BOP)

PXOM

Revisión (Avance
exposto 2007)
Aprobado
Provisionalmente

5.2.PLANEAMENTO MUNICIPAL VIXENTE EN VILABOA.
O planeamento xeral vixente no concello de Vilaboa son as Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal de 1988,
realizadas no marco lexislativo da Lei estatal de 1976 e a LASGA de 1985, polo tanto baséase na súa estrutura
clasificatoria e xurídica, que é claramente diferente da actualmente vixente.
Estas Normas Subsidiarias están xa desfasadas, tanto polo tempo transcorrido dende a súa redacción como polos
criterios con que foron redactadas, seguindo un modelo máis propio de territorios urbanos que dos eminentemente
rurais como este (incluso nas propias NSM cítase a posible incongruencia de parecer pretender aquí uns obxectivos
urbanísticos utópicos aplicables en concellos de características totalmente opostas a este), e de feito a
documentación das NSM estrutúrase arredor do solo urbano, e a súa xestión, cando non existe esta clasificación como
tal en Vilaboa segundo as propias NSM.

5.2.1.OBXECTIVOS E PROPOSTAS BÁSICAS DAS N.S.M.
Os obxectivos que propoñen as NSM son sinxelos e ás veces confusos ou contraditorios5 respecto da realidade
urbanística de Vilaboa:
-

Tratar de establecer un xeito de crecemento racional, con compatibilidade dos usos, en función das
características territoriais.

-

Coordinar as infraestruturas e servizos municipais precisos para o desenvolvemento urbanístico.
Garantir a salvagarda dos valores culturais, histórico-artísticos e medioambientais do concello,
establecendo medidas de control que poidan evitar as distorsións dos fins propostos.

-

Reequilibrar socialmente a vila (?) e os núcleos rurais, dignificando a súa calidade de vida, legando
dotacións urbanísticas e espazos libres ben situados dentro do contexto urbano (?) as próximas xeracións,
garantindo nas actuais zonas urbanas (?) un deleite equilibrado polos seus habitantes.

5 Sinálanse no texto con interrogantes (?) aquelas afirmacións expostas nas N.S.M. que non parecen corresponderse coa realidade
municipal.
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-

Respectar na xestión os dereitos económicos dos propietarios do solo, garantíndolles as xustas
contrapartidas.

-

Fomentar a iniciativa privada mediante a sinalización de Unidades de Actuación (?) en Solo Urbano (?).

-

Delimitar actuacións (?) acordes coa realidade social da propiedade para facelas efectivas.

-

Manter estándares dotacionais acordes cos aspectos legais establecidos.

Moitos destes obxectivos non se corresponden co que recollen as NSM pois nin existe Solo Urbano, nin se delimitan
Unidades de Actuación (ou calquera outro tipo de xestión de zonas concretas de solo) nin tampouco se analizan os
estándares dotacionais nin de espazos libres, nin tan sequera no momento da súa redacción, e moito menos no
horizonte do planeamento (non se localizan nin tan sequera a meirande parte dos equipamentos existentes) nin se
determinan as necesidades futuras de novos equipamentos ou espazos libres (simplemente se traducen ou reproducen
como mínimos a nivel parroquial os correspondentes a unha Unidade Elemental para o Solo Urbanizable no Anexo ao
Regulamento de Planeamento de 1978, exceptuando iso si, da necesidade tanto de xardíns e áreas de xogo para
nenos como de equipamento comercial), aducíndose que a adscrición de usos públicos a determinadas áreas do solo
introduce niveis de limitación superiores o carácter “xenérico” das N.S.M.

5.2.2.A CLASIFICACIÓN DO SOLO.
As N.S.M. están adaptadas á Lei 11/1985 de Adaptación da do Solo a Galicia (L.A.S.G.) de 1985, aínda que esa
adaptación é moi lixeira (máis ben de forma que de fondo) dado o recente da súa entrada en vigor (agosto de 1985)
respecto da redacción definitiva das N.S.M. (foron aprobadas provisionalmente en Pleno do 10 de outubro de 1986, sen
ser retocadas ata a súa entrada en vigor, logo da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra entre
o 14 e o 16 de xaneiro de 1988, sen terse pronunciado o Servizo Provincial de Urbanismo da Xunta de Galicia, e por
tanto, por silencio administrativo, segundo se recolle no acordo da súa aprobación publicado no BOP nas datas xa
indicadas), apenas un ano despois incluído aquí o tempo de tramitación municipal, polo tanto non se tiñan asumidas
aínda a nivel técnico-urbanístico as cuestións de fondo que se contemplaban na LASG.
A clasificación do solo nas NSM de Vilaboa é moi sinxela, pois só existen dous tipos básicos de solo:
-

Solo apto para Urbanizar (SAU).

-

Solo non Urbanizable

Dentro do solo non urbanizable establécense diversas categorías:
-

S.N.U. de Núcleos Rurais Existentes Tradicionais (S.N.U/N.R.E.T.).

-

S.N.U. Normal (S.N.U/U)

-

S.N.U. de Protección de Infraestruturas (S.N.U./P.I)

-

S.N.U. de Protección de Canles (S.N.U/P.C)

-

S.N.U. de Protección Litoral (S.N.U/P.L)

-

S.N.U. Protexido (S.N.U/P)

-

S.N.U. de Protección Especial (S.N.U./P.E)

A meirande parte da superficie municipal atópase clasificada como Solo non Urbanizable Normal (case o 80 %),
seguida dos núcleos rurais (SNU/NRET) e Protección de Infraestruturas SNU/PI) con superficies totais aproximadas do 5 %
respectivamente, sobre o total municipal. O resto das clasificacións do solo acadan superficies inferiores que totalizan
aproximadamente o 10 % restante da superficie do concello, podendo salientar pola súa singularidade o sector de Solo
Apto para Urbanizar en Bértola, cunha superficie dunhas 42 Ha (1 % da superficie municipal). Tamén cómpre salientar a
baixísima proporción de solo protexido respecto, tanto do Solo Non Urbanizable como tamén da superficie total
municipal.
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5.2.3.A XESTIÓN DAS N.S.M.
En coherencia cos problemas apuntados no apartado anterior a respecto da indefinición xeral que se observa no
planeamento vixente, a xestión das NSM quedou por tanto sen definir, a libre albedrío do goberno municipal, que tivo
que ir improvisando a medida que pasaba o tempo e se sucedían os acontecementos, pois non había previsións de
equipamentos ou espazos libres, nin prioridades, nin prazos nin condicións para o desenvolvemento nin do Solo
Urbanizable Industrial nin dos PEMM dos núcleos.
A ordenación pormenorizada dos núcleos rurais deixábase en mans da futura redacción de Plans Especiais de Mellora
do Medio (PEMM), pero nin tan sequera contan as NSM co establecemento dos indicadores a que obrigaba a LASG
para determinar o momento en que sería precisa a súa redacción en cada un dos núcleos, e polo tanto non se ten
redactado ningún destes PEMM nestes 14 anos.

5.2.4.O NIVEL DE EXECUCIÓN E XESTIÓN DAS NSM
Como xa temos indicado nos apartados anteriores o único sector de planeamento secundario que se contemplaba
nas NSM era o SAU de Bértola. Deste xeito, o único intento de xestión urbanística levada a cabo neste concello (non só
nestes últimos 14 anos senón en toda a súa historia) foi o Plan Parcial do Solo Industrial en Bértola, que se tramitou ao
tempo da polémica empacadora que nel se tiña previsto instalar (finais de 1998), que era en realidade o motor que
movía tal iniciativa urbanística, pero a constante oposición veciñal impediu o remate do proceso, quedando en
suspenso ata hoxe.
Como xa indicamos, tampouco se chegou a iniciar a tramitación de ningún PEMM nos núcleos rurais, entre outras
cousas porque tampouco había indicadores para a súa redacción.
A modo de resumo do acontecido nestes últimos anos, dende a aprobación das N.S. vixentes, pódese facer unha
sinxela análise:
•

Os núcleos rurais fóronse macizando e ampliando nestes últimos anos, polo tanto cómpre axustar as súas
delimitacións (dentro dos límites sinalados pola lexislación) á realidade edificatoria existente, ás dotacións de
servizos e á súa previsión de crecemento, no horizonte de vixencia do PXOM.

•

O solo apto para urbanizar tampouco se chegou a xestionar polos problemas xa citados, e neste caso a Lei do
Solo galega 1/97 non permite delimitar solos con esta clasificación, se non existe un compromiso explícito para o
seu desenvolvemento, de xeito que, en ausencia destes compromisos non se vai a clasificar solo neste sentido, á
espera de poder acadar acordos durante a redacción do presente PXOM.

•

O solo non urbanizable (que coa nova nomenclatura da Lei 1/97 pasa a denominarse solo rústico) estaba
clasificado na súa meirande parte como non urbanizable común sen protección, e en virtude dun cambio do
modelo neste PXOM preténdese aumentar significativamente o solo rústico protexido, e deixar como non
protexido (e polo tanto apto para o seu desenvolvemento urbanístico, segundo a última modificación da Lei do
solo estatal) soamente as zonas situadas arredor dos núcleos urbanos e rurais situados en zonas de crecemento
previsible.
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5.3.LEXISLACIÓN SECTORIAL.
Ademais da lexislación urbanística é preciso ter en conta a lexislación sectorial que no caso de Vilaboa afectaría aos
ámbitos seguintes:
-

Costas e Portos.

-

Protección do Patrimonio.

-

Espazos naturais.

-

Defensa Nacional e Instalacións Militares

-

Estradas.

-

Gasolineiras.

-

Ferrocarrís

-

Augas.

-

Liñas eléctricas de alta e media tensión.

-

Instalacións de telecomunicacións.

-

Montes.

Non lle afecta a lexislación de Gasodutos, Enerxía Eólica e Instalacións Aeronáuticas, por non existir usos ou ámbitos
deste tipo ou xurisdición.

5.3.1. LEI DE COSTAS E PORTOS.
Dado o carácter do termo municipal, que linda co mar nunha boa parte do seu perímetro, as afeccións dimanantes
desa situación, caracterizada polo extenso dominio marítimo, son importantes, de xeito que o territorio afectado pola
lexislación sectorial é considerable.
Aínda que Vilaboa conta xa cun deslinde do litoral costeiro, de calquera xeito deberase obter das administracións
competentes un deslinde provisional para adaptalo ás esixencias normativas da nova Lei de Costas.
Tamén están afectados, os contornos dos dous portos pesqueiros e un deportivo (este último previsto no peirao de
Santa Cristina) que contan tamén coa delimitación correspondente. Os deslindes aos que vimos de facer mención e
que nestes intres temos á nosa disposición, recóllense nos planos de ordenación do presente PXOM.

5.3.2.PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTISTICO.
Non existen B.I.C. declarados no concello de Vilaboa, a non ser os gravados rupestres (declarados xenericamente polo
Decreto 3.741/74 do 20 de decembro) e os cruceiros, petos de ánimas, escudos, emblemas, etc (tamén declarados
xenericamente polo Decreto 571/63 do 14 de marzo). No caso dos petróglifos, a protección conxunta contén unha
relación de elementos, dos que se sitúan en Vilaboa os seguintes:
-

Travexada.

-

Outeiro das Laxes I.

-

Outeiro das Laxes II.

-

Puncariño.

-

Outeiro dos Apañados.

-

Paredes.

-

Outeiro da Mina.
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Existe tamén a protección xenérica que dá o Decreto 449/73 de 22 de febreiro a todos os hórreos existentes no
concello.
Con todo, as Normas C. E S. da provincia de Pontevedra estableceron, ademais, protección especial coma integrantes
do Patrimonio Histórico-Artístico aos seguintes elementos:
a)

Arquitectura relixiosa.

-

Igrexa parroquial de Bértola.

-

Igrexa parroquial de Cobres. San Adrián.

-

Igrexa parroquial de Cobres. Santa Cristina.

-

Igrexa parroquial de Figueirido.

-

Igrexa parroquial de San Martiño de Vilaboa.

b)

Casas.

-

Casa Barreira. Figueirido.

-

Casa da finca de Larache. Santa Cristina de Cobres.

-

Casa Grande de Magarellos. Santa Cristina de Cobres.

-

Casa de Magarella ou de Lanzós. Santa Cristina de Cobres.

-

Casa reitoral de Santo Adrián. San Adrián de Cobres.

-

Casa reitoral. Santa Cristina de Cobres.

-

Casa reitoral. Vilaboa.

-

Casa da Torre. Santa Cristina de Cobres.

c)

Arquitectura militar e defensiva.

-

Castelo de Ubeiras. San Adrián de Cobres.

d)

Etnografía. Construcións populares.

-

Muíño de Mareas. Vilaboa.

Coma se pode observar, a listaxe é claramente insuficiente e nalgúns casos errada. Só a título de exemplo, coidamos
que faltan elementos de grande significación coma toda a arqueoloxía, os achados romanos, moitas das edificacións
de interese repartidas por todo o concello, bastantes cruceiros, os muíños, algúns hórreos, reloxos de sol e fontes de
interese, os pombais, etc.
De calquera xeito, nas NN.SS. municipais vixentes, fíxose unha relación de elementos catalogados máis ampla que a
das N.S.P., que inclúe a maiores os seguintes elementos:
-

Casa reitoral de Bértola

-

Casa reitoral de Figueirido

-

Cruceiro e peto de ánimas de Vilaboa

-

Hórreo da casa reitoral de Vilaboa

-

Muíños de Riomaior

-

Hórreo da casa reitoral de San Adrián de Cobres

-

Paneira da casa reitoral de San Adrián de Cobres
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5.3.3.ESPAZOS NATURAIS.
Nas N.S.C. provinciais sinálanse neste concello tres áreas coma espazos naturais de interese: o mar de San Simón (Nº 5),
que recolle toda a enseada e parte da Costa terra dentro, Coto Redondo (Nº 18) que recolle a Lagoa de Castiñeiras, o
Miradoiro e os seus contornos e os montes do Morrazo (Nº 19) que recolle boa parte dos citados montes, coa
particularidade de que estes dous últimos espazos están superpostos con delimitacións non coincidentes e sobre bases
planimétricas diferentes, o que sen dúbida debe ser un erro. Os montes do Morrazo, son agora tamén considerados
como Espazos Protexidos propostos polas Directrices de Ordenación do Territorio para Galicia (DOTG), xunto con
Cotorredondo.
Ultimamente, incluíronse na Rede Natura 2000 a zona que abrangue a Enseada de San Simón cara ao leste do
concello, incluíndo a zona húmida das Salinas do Ulló nunha extensión e fondura variable (figuran delimitados en
planos, adaptando o cambio da escala orixinal a 1/ 50.000 ao de escala 1/5.000 do PXOM).

5.3.4. ESTRADAS E GASOLINEIRAS.
Existen tres vías de ámbito estatal: a autoestrada A-9 e as estradas N-554 e N-550, ás que será de aplicación o disposto
na Lei de Estradas (Lei 22/1988, do 28 de xullo).
A única estrada autonómica é a que vai dende a N-550 en Paredes ata Arcade, pasando pola ponte de Ponte
Sampaio, séndolle de aplicación o disposto na Lei de Estradas de Galicia (Lei 4/1994 de 14 de setembro).
Nas estradas provinciais será de aplicación a ordenanza 4/94, reguladora do uso e defensa das estradas provinciais
(BOP 16/1/1996).
O resto de estradas son locais.
Ás gasolineiras seranlle de aplicación as condicións establecidas nos regulamentos e nas leis de Estradas respectivas.

5.3.5. FERROCARRIL.
A liña de ferrocarril no seu tramo Redondela-Santiago é tamén de ámbito estatal, séndolle de aplicación a Lei de
regulación das infraestruturas ferroviarias (Lei 39/2003, de Xefatura do Estado do 17 de novembro do Sector Ferroviario
B.O.E. 18.11.2003).

5.3.6. AUGAS.
É de aplicación aos cursos de auga e regatos do concello o disposto sobre réxime de augas de superficie na vixente
Lei de Augas (Lei 29/1985 de 2 de agosto) e a Lei de ribeiras de ríos e regatos (Lei de 18 de outubro de 1991).

5.3.7. DEFENSA NACIONAL.
Unha parte do cuartel de Figueirido, actual sede da Brigada Lixeira Aerotransportable (BRILAT) sitúase dentro do termo
municipal de Vilaboa. A ordenación deste recinto deberase desenvolver mediante un Plan Especial por parte do
Ministerio de Defensa, séndolle de aplicación a Lei 8/1975 de 12 de marzo, o R.P. 689/1978 e o R.D. 347/1989.

5.3.8. INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DE ALTA E MEDIA TENSIÓN.
Existen no concello varias liñas de alta e media tensión, séndolle de aplicación o disposto no R:D: 1995/2000 do 27 de
decembro (B.O.E. 27/12/2000 arts.157 a 162).
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5.3.9. INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓNS.
Posto que están instaladas no concello antenas de telefonía móbil, é de aplicación a Lei 32/2003, de 3 de novembro
da Xefatura do Estado Xeral de Telecomunicacións (B.O.E. 04/11/2003).

5.3.10.MONTES.
Regulados pola Lei 43/2003 de Xefatura do Estado de Montes de 21 de novembro (B.O.E. 21/11/2003).
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