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0. INTRODUCIÓN.
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O documento que a continuación se presenta elaborouse en desenvolvemento dos traballos de redacción do Plan
Xeral de Ordenación Municipal do concello de Vilaboa, e en particular da súa terceira fase, correspondente á
elaboración do documento para Aprobación Provisional e correccións, no seu caso, logo dos Informes Sectoriais
recibidos trala Aprobación Inicial. Trátase dun documento que ao longo do seu proceso de redacción e revisión acada
a integridade no seu contido e a plenitude nas dúas determinacións, conformando o corpo documental básico para
encarar o treito final da súa tramitación.

Para a consecución desta meta, o presente documento, en tanto que instrumento de planificación física, partiu da
elaboración dun soporte cartográfico apto para a aplicación das técnicas de análise territorial na procura dunha
profunda e positiva influencia final no coñecemento do territorio. En propiedade, a confección da cartografía
entendeuse como o primeiro paso da fase de información contida no prego de condicións, xa que a representación
cartográfica vén de converterse en complemento indispensable da mesma.

Respecto da fase de información, a vontade do equipo redactor foi a de concibir un proceso aberto, acumulativo e
integrador, e -sobre todo- actualizable, xa que sen este requisito a información carecería do valor documental -mesmo
testemuñal- preciso para argumentación e xustificación dos criterios fundamentados nela. A información, entón, parte
dunha realidade adoito fuxidía, sempre difícil de tomar na súa globalidade, do mesmo xeito que a cartografía, e
participar ámbalas dúas dun labor de revisión constante onde se lle dea cabida á achega informativa das fases de
participación pública.

Sobre sólidas bases informativas e cartográficas procedeuse á implementación da metodoloxía clásica empregada na
planificación física e que vén estruturada na fases de análise, diagnose e prognose referida á acción futura.

Sendo a Aprobación Provisional unha fase cuasi definitiva, o presente documento conforma xa un proxecto global que
vén de corrixir o Documento Aprobado Inicialmente, trala súa revisión a partires das alegacións recibidas durante a
exposición pública, así como os informes sectoriais das distintas administracións.

O Plan Xeral de Vilaboa, como todos os plans municipais, ten que ser un plan que formula, aproba e tramita a
corporación municipal. Porén, con este documento, o pleno do concello aprobará provisionalmente o contido do plan
coas modificacións realizadas na presente fase, para posteriormente sometelo, co expediente completo debidamente
dilixenciado, ao órgano autonómico competente que deba outorgar a aprobación definitiva.

Isto é o que se pretende co documento que agora se entrega.
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0.1 EQUIPO REDACTOR DOS TRABALLOS.
Na elaboración do presente documento, que da continuidade aos traballos realizados previamente pola empresa
Consultora Galega S.L, participaron os seguintes profesionais:
DIRECCIÓN E COORDINACIÓN:
-

Calixto Escariz Vázquez, Licenciado en Dereito.

DIRECCIÓN TÉCNICA DOS TRABALLOS:
-

Diego Rodríguez Enríquez, Arquitecto.

EQUIPO BÁSICO:
-

Jorge Dacosta Tapia, Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos.

-

Patricia Nespereira Sáez. Arquitecta.

-

Eva Comesaña Bastero. Licenciada en Dereito.

Vigo, outubro do 2018

Asdo. Calixto Escariz Vázquez.
Dirección do Equipo.
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PRECISIÓNS METODOLÓXICAS: IDENTIDADE E COMPLEXIDADE
1.1.1 VALIDACIÓN E VALORACIÓN DOS ESTUDOS PREVIOS
Se ben a dimensión territorial abranguida polo Plan Xeral de Ordenación Municipal é a do Termo Municipal, este non
debe ser tomado como unha referencia espacial absoluta. E isto porque o que acontece nese ámbito municipal ten
tanto que ver con cousas que acontecen no seu interior como con situacións que se ventilan fóra dos lindeiros estritos
de Vilaboa. Cómpre realizar, polo tanto, un importante cambio de enfoque que parta da valoración das dinámicas
endóxenas e tamén das esóxenas nas que se han de basear os estudos que permitan identificar as relacións
socioeconómicas nun espazo económico real como é, por caso, o constituído polo sistema de cidades da Área
funcional de Vigo - Eixo Atlántico, no que supón de referendo do que poderíamos chamar cidade real, fronte á cidade
administrativa, teorizada, e en definitiva regulada. A cidade real xurde entón como emerxencia, nun senso literal, isto é,
que nace e se desenvolve sobrepoñéndose á desfasada e redutiva acción reguladora da administración, que aínda
segue a contemplar como marco do planeamento xeral, case en exclusiva, o marco municipal. Este fenómeno incide
necesariamente, velaí a razón de ter que telo en conta na caracterización do comportamento de sistemas
supramunicipais (rexionais e subrexionais), que fronte ao escaso desenvolvemento das políticas de ordenación
territorial, demanda máis previsión neste senso por parte da documentación do Plan.
Doutra parte, é preciso ter en conta que a consideración variable temporal complexiza notablemente a
caracterización de procesos dinámicos e mutables, se ben a actividade planificadora do planeamento (que en
esencia é unha actividade ordenadora) procura a racionalización das pautas de actuación e transformación física
nun ámbito territorial concreto, - neste caso no Termo Municipal de Vilaboa -, facéndoo igualmente durante un período
temporal concreto. Velaí que perante tal grao de complexidade sexa preciso botar man dun alto nivel de abstracción
que permita describir e mesmo representar todo aquilo que precise a plasmación física no modelo futuro.
O resultado final, unha vez esgotada, alterada ou minguada a capacidade operativa do instrumento ordenador, será
unha nova identidade territorial (un novo territorio), que poderá ser visualizada como o imprescindible adianto do
futuro que se desexa para Vilaboa.

1.2 ENCADRE AMBIENTAL
O territorio de Vilaboa sitúase no macizo granítico do Morrazo na marxe dereita da Ría de Vigo, dende o estreitamento
de Rande ata o fondo da ría e penetra cara o interior pola Depresión Meridiana. A configuración topográfica ascende
dende o nivel do mar ata acadar as máximas alturas na Serra de Domaio (con máis de 500 metros), serra que presenta
puntos de vistas panorámicas da ría de Vigo, de Pontevedra e da Ría de Arousa.
Trátase dun territorio moi accidentado, con ladeiras con fortes a escarpadas pendentes na serra de Domaio e vales e
zonas chairas, tanto na franxa litoral como no territorio ao nordeste do concello que se internase pola depresión
meridiana.
Toda a fronte litoral do municipio está caracterizada por unha morfoloxía de entrantes e saíntes, con pequenas
enseadas e cabos; destacando as praias de Deilán e Pousada xunto con tramos de costa con pequenas
acumulacións de area que quedan ao descuberto coa baixamar. No fondo da ría temos as marismas de Vilaboa ou
Ulló, entre os lugares de Paredes e Toural, parte delas nas antigas salinas Vilaboa que se explotaron no século XIX e
quedan na actualidade interesantes restos das represas e das cubetas.
O concello comprende un territorio de dimensións bastante inferiores (3.754 Has.) á media dos concellos da provincia
de Pontevedra (menos da metade), e case a terceira parte da media dos concellos galegos.
Xeoloxicamente é un concello pétreo, de rochas graníticas. O afundimento da fosa meridiana coincide aquí coa fosa
da Ría de Vigo, conformándose deste xeito a enseada de San Simón.
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O sistema hídrico municipal só conta con pequenos regatos de pequeno percorrido e mínimo caudal, dos que
destacan sen excesiva relevancia o río Maior que desemboca na enseada de San Simón e o nacemento do río
Tomeza que desemboca a través do concello de Pontevedra na ría do mesmo nome.
O litoral de Vilaboa está todo integrado no espazo protexido da enseada de San Simón, e supón case o 40% dos seus
lindes. O litoral de Vilaboa presenta unha calidade paisaxística e medioambiental sobresaínte, comprendendo puntas,
enseadas, praias, portos e peiraos... entre a desembocadura do Rego da Fonte Nova, no límite co concello de
Pontevedra, ata o límite do concello co de Moaña, en Punta Corbeiro. Esa vinculación do territorio e o mar determina,
en certa medida, a idiosincrasia das súas xentes.
Os montes de Vilaboa preséntanse como un alto recurso turístico recreativo (áreas recreativas, magníficos miradoiros,
restos prehistóricos, centro de recuperación de fauna, centro de educación ambiental, roteiros de sendeirismo, a
cabalo...). Con todo, os reiterados incendios forestais sufridos nestes montes atestados por outra banda de eucaliptos,
fan necesaria unha nova xestión forestal para estes montes. Ademais hai que resaltar que estes montes presentan unha
importancia natural e de conectividade biolóxica a escala supramunicipal.
As terras de aptitude agraria están en boa medida ocupadas polas numerosas infraestruturas de transporte que
atravesan o concello de norte a sur, e pola urbanización difusa de vivendas unifamiliares nos vales, así como das naves
de carácter terciario situadas cara a veciña Pontevedra. Máis da terceira parte (38%) dos solos teñen unha
capacidade agrolóxica aceptable para prados, cultivos ou pasteiros. Deles, aproximadamente a metade son
extraordinariamente acaídos para o cultivo.
Climaticamente, Vilaboa é un territorio con pluviometría bastante alta, respecto doutros concellos da comarca, (1.600
mm. anuais de media, que nalgúns anos chega a ser superior aos 2.300 mm.). As temperaturas son mornas (13-14° C de
T.M. anual) conformando un clima moi suave, como corresponde a un territorio que participa do efecto equilibrador do
mar aberto, conformándose a Enseada de San Simón a modo dunha gran lagoa pechada en si mesma, pero de xeito
que o período libre de xeadas (0° C) abrangue a práctica totalidade do ano en todo o territorio, agás nas cumes da
Serra de Domaio, que teñen unhas condicións lixeiramente máis extremas.
Os usos do solo distribúense así: cultivos (7,86 Ha); prados e pastos (193 Ha); monte arborado (2.349 Ha.); outros usos e
improdutivos (426 Ha.) nos que se integran os usos propios dos núcleos de poboación, nos que tamén aparecen usos
agrarios coma complementarios (hortas).
As zonas de interese arqueolóxico e arquitectónico son abundantes no territorio vilaboense contando coa existencia
de restos arqueolóxicos, xacementos, conxuntos etnográficos, edificacións... Todos eles constitúen vestixios e mostras da
historia e do pasado, ben polo seu carácter de representatividade de determinadas épocas ou estilos artísticos, ben
polo seu importante valor cultural. Son o legado a manter para as xeracións vindeiras.

1.2.1 OS ESPAZOS NATURAIS PROTEXIDOS
A conservación, a protección e a mellora da calidade do medio ambiente no ámbito da Unión Europea, queda
recollido como obxectivo esencial no Tratado Constitutivo da C.E.E, por considerar que a súa finalidade principal é
favorecer o mantemento da biodiversidade.
A directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora
silvestres, establece por primeira vez o principio de conservación dos hábitats naturais como tales, e non só como o
medio no que viven especies.
Vilaboa comparte cós concellos de Moaña, Pontevedra, Redondela e Soutomaior a Enseada de San Simón, que se
presenta dentro da proposta galega á Rede Europea Natura 2000, espazo recoñecido coa categoría de Lugar de
Importancia comunitaria (LIC), pola decisión da Comisión Europea de 7 de decembro de 2004 e declarado como Zona
de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN) polo decreto 72/2004 do 2 de abril. A delimitación da Zona de
Especial Protección dos Valores Naturais aplícase a aqueles espazos nos que, polos seus valores ou interese natural,
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cultural, científico, educativo ou paisaxístico, sexa necesario asegurar a súa conservación e carezan doutra protección
específica.

1.3 ENCADRE SOCIOECONÓMICO.
1.3.1 A POBOACIÓN
Vilaboa ten hoxe en día un 28,45 % máis de poboación que en 1910. Esta poboación ten experimentado un
crecemento lento e progresivo ata 1970 (18% en 60 anos). Nos seguintes trinta anos a demografía oscila,
experimentando un forte crecemento na década dos 70 (11% en tan só 10 anos), un certo retroceso na década dos
oitenta e un estancamento do retroceso na década dos noventa. Co comezo do século XXI, asistimos a unha nova
recuperación demográfica que de novo se estanca a finais da primeira década.
O único sector dinámico é o da poboación potencialmente activa que representa o 63 % da poboación; a xente nova
só supón o 13,40% (debería superar o 25 %); e os maiores de 64 anos sitúanse no 24 % (cando non deberían supoñer
máis alá do 12 %).
Coma previsión para o futuro (ano horizonte do planeamento) estimamos unha poboación de 7.535 persoas residentes
permanentes e 300 persoas anuais que pasan aquí só tempadas estacionais, facendo un total de 7.835 persoas.

1.3.2 A VIVENDA
A poboación concéntrase, principalmente na banda litoral (3 das 5 parroquias son costeiras) o que supón un 74 % da
poboación, con densidades comprendidas entre os 135 hab./Km2 de Figueirido e os 166 hab./Km2 de Vilaboa (a
parroquia onde está situada a capitalidade municipal, Toural). Ofrece coma característica xeral unha grande
homoxeneidade distributiva da poboación cunha variación máxima do 13 % respecto da densidade media municipal
(155,5 hab./Km2), cifra insignificante respecto das habituais variacións de densidade no territorio galego.
En ausencia de zonas netamente urbanas segue a darse unha relativa diversidade uniformemente repartida de usos no
espazo ocupado, e isto é un dato positivo, pois non aparecen grandes desequilibrios ou dependencias entre unhas
zonas e outras.
Os niveis de infraestruturas son aceptables, como sucede tamén co nivel de equipamentos e de dotacións de espazos
libres públicos nos núcleos, pois están repartidos axeitadamente no territorio ou nos centros de gravidade poboacional.
Os contemplados nas Normas Subsidiarias de Planeamento, vinculados á execución de polígonos urbanizables non se
levaron a cabo pola complexidade do proceso e a imposibilidade de desenvolvelos pola contestación social que
xeraron.
A evolución promedia do parque edificado é notable: un 45 % no período 1970-1991, aínda que o índice de vivendas
valeiras era do 10 % e as de segunda residencia do 5 %.
A presión construtiva segue a manterse nos últimos anos, pero desde logo con menor intensidade que no período do
boom inmobiliario.
No que atinxe ás tipoloxías de vivenda, hai que salientar que se manteñen os modelos de edificación rural tradicional
mercé a unha nova tendencia a valorar este tipo de edificios que se rehabilitan cada vez máis, aínda que son maioría
crecente as tipoloxías de vivenda illada alleas ao territorio e á propia cultura. No pasado, realizouse nalgún núcleo
tipoloxías urbanas de vivenda colectiva de calidade variable, no que atinxe aos aspectos construtivos, e mala no
referido a deseño e adecuación co medio, realizadas normalmente á marxe do planeamento e en moitos casos
abandonadas ou baleiras. Isto, vén confirmar a innecesariedade e improcedencia de modelos urbanos densos de
ocupación de territorio, non asumibles, aínda nun concello como Vilaboa.
Resumindo, en Vilaboa tense producido o que en moitos outros territorios costeiros: aumento de previsións construtivas,
establecemento de modelos errados no planeamento e planificación urbana e territorial, incumprimento das súas
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determinacións, xurdimento da especulación, apropiación de modelos e tipoloxías construtivas alleas, rexeitamento
dos valores propios, destrución do patrimonio, etc.
É preciso que o planeamento lle dea solución ás carencias actuais ou previsibles de dotacións urbanísticas para as
proxeccións de poboación previstas, que lle dea canle acaída ás novas demandas edificatorias, vinculadas ao
desenvolvemento turístico e a situación xeográfica na principal área económica de Galicia, a Área Funcional de Vigo,
facilitando a súa xestión e a revitalización dos núcleos, perfilando un deseño territorial e unhas condicións para a
edificación que traten de devolver aos núcleos vilaboenses a harmonía e o equilibrio que perderon.
No que respecta ao resto do territorio, deberanse potenciar os usos tradicionais do solo e tamén os novos usos como o
turismo (casas rurais, sendeirismo, deportes náuticos...) facéndoos compatibles coas preexistencias e os valores
singulares do territorio.

1.3.3 O SISTEMA PRODUTIVO.
A análise do sistema produtivo do concello de Vilaboa non fixo máis que remarcar a paulatina inserción da comarca
na dinámica económica de índole metropolitana, e que parte dunha localización estratéxica na franxa litoral do eixe
atlántico, asociada a Área Funcional de Vigo. A súa condición litoral e fluvial, o seu clima benigno, a súa orografía e a
súa proximidade ao eixe industrial Vigo-Porriño son, sen dúbida, factores estruturantes da súa vida económica pasada e
presente.
Se a base produtiva e o modo de vida determinan o modo de utilización e ocupación do espazo, no caso de Vilaboa e
a súa comarca, a dinámica poboacional e as necesidades de solo residencial non derivan exclusivamente da
dinámica produtiva local, senón tamén da dinámica das áreas limítrofes nas que desempeña a súa actividade laboral
e profesional unha parte importante dos seus residentes. A comarca e cada un dos seus concellos forman parte da
área de influencia do eixe industrial e terciario Vigo-Porriño, configurándose como cinto periurbano de Vigo.
Trátase dunha influencia cada vez maior que se comunica sobre todo a través dunha dobre vía: o mercado de
traballo e o mercado da vivenda. Con todo, hai tamén un abano máis amplo de canles de influencia. Efectivamente,
a influencia da área metropolitana de Vigo déixase sentir en múltiples aspectos da dinámica social e económica:
emprego e localización de actividades industriais e terciarias; segunda residencia e efectos sobre o prezo da terra;
mercados para a pequena produción agrícola perecedoira; espazo de lecer, esparexemento e turismo para a
poboación urbana, etc.
Outrora cunha economía esencialmente agraria (as explotacións agrogandeiras pasaron dun milleiro aproximado en
1984, ata as 50 no ano 2009), Vilaboa presenta hoxe un panorama moito máis diversificado. Aínda así, séguense a
producir labores no sector primario como a agricultura, a gandería, os aproveitamentos forestais e a explotación dos
bancos marisqueiros.
O mar segue a dar sustento a moitas familias do concello, ben polas persoas que se dedican ao marisqueo directo,
aproximadamente 90 mariscadores pertencentes á Cofradía Pedra da Oliveira, como as que se dedican á elaboración
de conservas de peixe e marisco, que poden superar as 230 persoas entre manufactura, almacén e oficinas. Na súa
maioría trátase de postos de traballo ocupados principalmente por mulleres.
As empresas que desenvolven a súa actividade no concello, outrora cativa, expándese a partires dos anos setenta,
contando na actualidade con 407 empresas (2013). Por actividade predominan as empresas adicadas aos servizos
(282), seguido das adicadas á construción (89) e á industria (36).
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1.4 OS SISTEMAS ESTRUTURANTES
1.4.1 A INFRAESTRUTURA VIARIA
Vilaboa é un punto estratéxico básico nas comunicacións provinciais e desde sempre foi este un punto obrigado de
paso para as comunicacións de longa distancia, debido a que parte do seu territorio aséntase sobre a Depresión
Meridiana, que percorre a provincia de Pontevedra de norte a sur.
As catro principais infraestruturas de comunicación básica, non só co exterior, senón tamén como vertebradoras da
rede interior do concello son: a Autoestrada AP-9, as estradas nacionais N-550 e N-554 e o Ferrocarril.
Dunha banda, a estrada a N-554 conforma un corredor norte-sur paralelo á costa, que artella a zona sur do concello e
o comunica coa N-550 e o resto da comarca. Por outra banda a estrada N-550, que vertebra de norte a sur toda a
provincia de Pontevedra, aproveitando a depresión meridiana, e que ten aquí un dos seus puntos máis singulares ao
seu paso polo fondo da Ría de Vigo; ao longo dos últimos 15 anos, e en varias actuacións foi reformada en
profundidade para dotar ao viario dunha sección transversal maior e acondicionada comedidamente nas travesías
dos núcleos de poboación e cunha traza que corrixise boa parte das súas deficiencias ao longo de todo o seu
percorrido.
A autoestrada AP-9 percorre o concello de norte a súr, parella ás referidas estradas nacionais, por non ter outrora
alternativa topográfica ata chegar á Ponte de Rande, pola que atravesa a Ría de Vigo para proseguir o seu percorrido
cara Portugal. Esta infraestrutura tivo unha longa e coñecida loita opositora e reivindicadora no intre da súa
construción, salientando neste eido ao concello de Vilaboa, que aínda segue a admitir agora reivindicacións como a
gratuidade do seu uso. A realidade desta autopista é que xerou unha fenda profunda no concello de Vilaboa, por
máis que se acadaran moitas conexións transversais (tan abondosas que marcan o récord de todas as autopistas
estatais), que non mingúan a realidade e a sensación de gran barreira territorial.
Por último, o recente Eixo Atlántico de Alta Velocidade, que vén substituír á tradicional e xa asumida polo tempo, vía
do ferrocarril Redondela-Santiago. O novo eixo aproveita nalgúns tramos o trazado da vella vía e mantén o seu paso
pola pequena estación-apeadeiro de Figueirido, mais dadas as súas características de deseño, abriu novos tramos
sobre o territorio, algún deles mediante viadutos, túneles e falsos túneles.

No relativo á rede secundaria interparroquial, as súas características son moi variables, precisando nalgúns casos de
melloras. Con carácter xeral a ordenación urbanística no contacto coas estradas é deficiente, e a carencia de
experiencia nas tarefas de urbanización fai que os antigos planeamentos estiveran baseados exclusivamente no
establecemento de aliñacións, en moitos dos casos, non respectuosas coas distancias esixidas na lexislación sectorial
competente. Deste modo, a estrutura morfolóxica do asentamento expándese unicamente próximos aos corredores
de acceso desde un núcleo primixenio, expansión cuxa forma depende de forma directa da realidade viaria
preexistente.
No que atinxe á organización viaria, este feito implica dous problemas, a consolidación dos accesos viarios aos núcleos
máis densos e a urbanización abusiva das marxes, mesturando a funcionalidade de estrada e de rúa, conceptos non
sempre compatibles.
Respecto da sección transversal dos viarios, esta debe ser reconsiderada a través de actuacións de humanización, non
tanto nunha extensión dun modelo urbano cara aos asentamentos máis rurais, senón na adaptabilidade das vías ás
condicións semiurbanas do territorio, xerando sendas peonís que poidan ser compatibles con carrís-bicis e zonas de
aparcadoiro a carón das zonas de rodaxe, e permitindo unha inserción paisaxística máis aquelada. A mellora das
interseccións, e a programación de actuacións concretas de regularización de traza e percorridos deberán contar na
estratexia de actuación sobre este sistema.
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1.4.2 AS DOTACIÓNS URBANÍSTICAS
A valoración cualitativa do sistema de dotacións urbanísticas entendeuse como indicador para a avaliación da
calidade de vida, asociada á articulación e desenvolvemento do sistema poboacional.
Dun modo xenérico referiuse ao sistema de dotacións urbanísticas como o conxunto de espazos libres e zonas verdes
de uso e dominio público, así como dos equipamentos comunitarios, tal e como veñen recollidos na lexislación
urbanística vixente (LOUG e particularmente o Regulamento de Planeamento RD 2159/1978 que desenvolvía a Lei do
Solo de 1976).
O obxectivo foi a estruturación e cuantificación das necesidades cidadás, de cara á correcta ordenación do sistema
de dotacións urbanísticas a inserir no novo modelo territorial definido no Plan Xeral, para o cal se desenvolveu unha
particular metodoloxía de análise adaptada á realidade sociodemográfica do concello de Vilaboa que tivo como
referencia un modelo de poboación sostible (fronte a outros de poboación nova ou avellentada).
Definiuse o sistema de espazos libres e zonas verdes de uso e dominio públicos 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 do territorio. Cunha vocación
claramente urbana e ordenadora, o sistema de espazos libres acada un importante rol como mecanismo de
amortecemento na preservación das dinámicas naturais preexistentes, encadrado no mosaico ecolóxico de illas e
corredores como base do proxecto ambiental do Plan Xeral.
Definiuse o sistema de equipamentos comunitarios como o constituído por espazos ou edificacións destinadas a prover
aos cidadáns servizos de prestacións sociais de carácter formativo, cultural, sanitario, deportivo ou de benestar social.
En relación ao procedemento de análise cómpre indicar que unicamente foron considerados aqueles equipamentos
imprescindibles para o funcionamento da estrutura social distinguíndoos dos que se deron en chamar 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.
Na táboa seguinte amósase de modo resumido a comparativa da oferta actual respecto dos parámetros para unha
cidade sustentable. En xeral estamos a falar dun importante grao de equipamento pero que presenta certas
deficiencias na dotación sanitaria e en menor grao na educativa e na comercial.
Diferenza paramétrica de dotacións
Superficie

Poboación

Parámetro

Parámetro Sostible

Diferenza

Déficit

[m²]

[hab]

[m²/hab]

[m²/hab]

[m²/hab]

[m²]

ADMINISTRATIVO

1.568

5.972

0,26

0,05

0,21

1.269

ASISTENCIAL

11.382

5.972

1,91

1,14

0,77

4.574

COMERCIAL

179

5.972

0,03

0,04

-0,01

-60

DEPORTIVO

64.958

5.972

10,88

1,55

9,33

55.701

EDUCATIVO

26.051

5.972

4,36

4,46

-0,10

-585

SANITARIO

1.571

5.972

0,26

0,43

-0,17

-997

Tipo

SOCIOCULTURAL

4.726

5.972

0,79

0,49

0,30

1.800

Totais:

110.435

5.972

18,49

8,15

10,33

61.702

ESP.LIBRES/ZV

751.931

5.972

125,91

20

105,91

632.491
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1.5 A POLITICA URBANÍSTICA MUNICIPAL.
Entendido o planeamento xeral como instrumento marco da política urbanística municipal (aínda que constantemente
intervida e complementada pola acción reguladora de administracións de rango superior), a principal figura de
planeamento existente na actualidade son as Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal de Vilaboa, aprobadas
polo Concello en sesión extraordinaria do día 2 de xaneiro de 1988, entrando en vigor coa publicación no B.O.P do
14/01/1988, que ordena todo o termo municipal, e que foi modificado puntualmente en data 23/10/2003.
Habida conta dunha certa autonomía municipal na formulación e revisión dos instrumentos de ordenación xeral, é
precisamente ata o mesmo intre en que se inicia a redacción deste Plan Xeral, cando se recoñece o devir de procesos
de ocupación territorial complexos, asemade da paulatina transformación do marco lexislativo regulador da propia
actividade urbanística.
Estas Normas Subsidiarias de Planeamento están 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.
Deste xeito, clasifícase nestas N.S.P. o territorio de todo o concello en dous tipos diferentes de solo:
-

Solo apto para urbanizar (residencial ou industrial).

-

Solo non urbanizable (de núcleo rural, existente tradicional, ou exterior aos núcleos, subdividido este en normal
ou protexido, con diferentes tipos de protección: leitos, infraestruturas, litoral, protexido e de protección
especial.

A modo de resumo do acontecido nestes anos dende a aprobación das N.S.P. 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 establecido nas N.S.P. tampouco se chegou a xestionar polos problemas xa
citados. O novo PXOM segue a delimitar solo con esta clasificación, como parte da súa estratexia para xerar
un novo centro urbano no Toural que se converta no espazo de referencia para o concello a nivel
representativo, administrativo e dotacional, e igualmente, consolidar as áreas de vocación terciario-industrial,
situadas na contorna da estrada N-550.

-

O solo non urbanizable, que coa nova nomenclatura da L.O.U.G. 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, auméntase de xeito significativo o solo rústico protexido.
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1.6 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, o concello de Pontevedra segue sen estar adaptado a L.O.U.G.
(estase tramitando un novo PXOM), mentres que Marín e Moaña xa contan cun planeamento adaptado.
ESTADO DO PLANEAMENTO MUNICIPAL NOS CONCELLO LIMÍTROFES E NA COMARCA
Concello

Instrumento

Data A. D.

Publicación

Marín

PXOM

27/06/2012

14/07/2012 (BOP)

Pontevedra

PXOU

18/12/1989

02/02/1990 (BOP)

Moaña

PXOM

22/11/2016

22/12/2016 (DOG)
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2. OS OBXECTIVOS DO PLAN.
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2.1 OBXECTIVOS XERAIS DA ORDENACIÓN.
Todo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) debe establecer como “Obxectivos de rango xeral”, os principios
básicos que deben fundamentar a acción pública na actividade urbanística, que están recollidos na Constitución
Española. É, polo tanto, unha obriga dos que teñen que intervir primeiro no proceso de planificación e logo nos de
materialización das propostas urbanas e territoriais, o dar cumprimento a esas esixencias de orde constitucional, a
saber:
-

Garantindo o dereito a “gozar dun medio ambiente acaído para o desenvolvemento da persoa, así como o
deber de conservalo”.

-

Facendo efectivo o mandato de que todos “os poderes públicos velarán pola utilización racional de todos os
recursos naturais, co gallo de protexer e mellorar a calidade de vida e defender e restaurar o medio
ambiente, apoiándose na indispensable solidarizade colectiva”.

-

Dando cumprimento igualmente ao disposto no artigo 46 do texto constitucional que di: “Os poderes públicos
garantirán a conservación e promoverán o arrequecemento do patrimonio histórico, cultural e artístico dos
pobos de España e dos bens que o integren, calquera que sexa o seu réxime xurídico e a súa titularidade”.

-

E, por último, facer posible o mandato de que “todos os españois teñen dereito a gozar dunha vivenda digna
e aquelada. Os poderes públicos promoverán as condicións necesarias e establecerán as normas pertinentes
para facer efectivo este dereito, regulando a utilización do solo, de acordo co interese xeral para impedir a
especulación”.

Amais de esixencias legais de rango superior, enténdese como criterio primordial a necesidade de que a acción
pública tivese como alicerce a utilización racional dos recursos do uso do solo, de tal xeito que:
-

O Plan Xeral asente racional e equilibradamente as actividades a desenvolver no Termo Municipal de
Vilaboa, co gallo de garantir a súa diversidade e complementariedade, articulando o desenvolvemento
urbano coas medidas de ordenación e corrección necesarias para preservar o territorio do proceso
desestruturador do crecemento disperso, e asegurar así o óptimo aproveitamento dun uso tan senlleiro como
o do solo. Isto é, procurando unha ordenación que non estrague e hipoteque ese ben para o futuro. En
definitiva, indo na procura dun planeamento sustentable.
Deste xeito, e seguindo cun proceso xa continuo ao xa iniciado coa aprobación das normas subsidiarias NNSS
de 1988, tratarase de consolidar os elementos que articulan o sistema territorial –delimitación do sistema dos
asentamentos e núcleos rurais, a xerarquización viaria e concreción dos centros de actividade e servizos,
zonas de esparexemento e equipamentos sinalados–. Así, o desenvolvemento das agrupacións urbanas
procurarase distribuíndo as densidades e as dotacións en proporción acaída á situación de partida e as
demandas e necesidades concretas de cada zona e dos citados asentamentos, conseguindo a
harmonización entre os requirimentos do desenvolvemento económico e social coa preservación e mellora
do medio ambiente urbano e natural, parámetros esenciais da calidade de vida.

-

Que procure a adopción de medidas que fagan de Vilaboa un concello estratéxico en tódolos eidos, tanto
dende o punto de vista medioambiental, social, como económico. Deste xeito, que se aproveiten as sinerxías
propias da óptima situación dentro, da Eurorrexión Galiza-Norte de Portugal (Arco Atlántico), e que dunha
banda se poidan coordinar accións integradoras cos concellos lindeiros e, doutra banda, se harmonicen e
equilibren as determinacións que afecten a unhas e outras parroquias.

-

Defina unha estrutura de desenvolvemento que promova a conexión e a integración social, así como a
solidariedade intermunicipal e interparroquial, potenciando a consolidación e densificación das entidades de
poboación, implantando progresivamente os servizos e diversificando os usos posíbeis para a edificación, dun
xeito que estruture o territorio, de protección aos elementos culturais e de artellamento social de valor,
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enriqueza as actividades permitidas e elimine no posible as barreiras entre distintas zonas, coutando ademais
toda posibilidade de segregación social na ordenación dada. Que nese mesmo senso, busque a
harmonización entre os requirimentos e esixencias do desenvolvemento económico e social, sen o que
dificilmente se poden desenvolver as persoas, coa preservación e mellora do medio ambiente urbano e rural
e natural, asegurando a todos unha digna calidade de vida, sen lugar a dúbidas obxectivo prioritario para
calquera planificación territorial e urbana na hora presente.
-

Dé a protección necesaria ao patrimonio cultural e etnográfico, arquitectónico e ambiental, arqueolóxico e
demais elementos que o compoñen-, completando e complementando o catálogo existente das Normas
Subsidiarias, cunha ordenación axeitada cara a súa protección e posta en valor. Así mesmo, co patrimonio
natural –os bordos litorais e zonas húmidas, os agros de policultivo e leitos de auga, e as grandes áreas
montañosas e forestais–, como base de sustentabilidade ambiental e sobre todo produtiva, de cara ao futuro.

-

Que no momento de se aprobar o presente PXOM, se converta en instrumento normativo; isto é, se axuste á
lexislación urbanística xeral, Lei 9/2002 do 30 de decembro na súa versión vixente, tras varias leis que a
complementaron e modificaron puntualmente, así como á complexa lexislación sectorial que é de aplicación
(augas, costas, patrimonio, estradas, accesibilidade, etc.), de xeito que se poida converter el mesmo na
mellor garantía dos dereitos cidadáns –individuais e colectivos– incluído o dereito a desenvolver e xestionar
cidade.
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2.2 OS OBXECTIVOS PARTICULARES.
A redacción dun novo Plan Xeral de Ordenación Municipal nace, como situación previa, da intención do concello
vilaboés, de dotarse dun novo instrumento que reconducise o planeamento municipal, continuando cun grao maior o
desenvolvemento tras vinte e sete anos de vixencia das Normas Subsidiarias, ao tempo que adaptarse á vixente Lei do
Solo de Galicia L.O.U.G. 9/2002.
Así, os obxectivos particulares centrais do PXOM basculan arredor da ordenación dos asentamentos humanos e do
trato coherente e sustentable que corresponde ao medio natural, como base e substrato da mesma.
No que fai ao primeiro:
-

A ordenación das áreas urbanas de Vilaboa (Ramalleira, Toural e Larache), e a mellora da súa calidade
ambiental e a do seu contorno inmediato, co fin de dotar de coherencia e conectividade espacial aos
distintos ámbitos, corrixindo e recualificando a súa estrutura urbana. Preténdese así, acadar a consecución
das conexións viarias e diversificar a espacialidade dos seus escenarios coa mellora dos seus servizos e coa
creación e recuperación de espazos de concorrencia de calidade, ligados a elementos preexistentes dentro
da malla. Á súa vez, conectar estes espazos cos paseos fluviais, cos paseos marítimos e as sendas litorais,
rexenerando espazos históricos transformados e integrando todas estas pezas nunha rede intercomunicada
de espazos de lecer, que sirvan e cohesionen os ámbitos urbanos.

-

Ordenar o solo urbano do Toural, a través da súa consolidación, densificación e expansión sobre zonas aptas,
para a xeración dunha centralidade de referencia municipal, dotada dun soporte urbanístico capaz, por
unha banda, de construír e mellorar as infraestruturas urbanísticas, cubrir as necesidades dotacionais e de
capacidade viaria e, por outra, de soster un crecemento urbano suficiente que permita un salto cualitativo
cara un núcleo que sexa quen de complementar os usos primarios e de segundo residencia, con outros
propios da diversidade urbana: residencial permanente, comercial, hostaleiro e terciario

-

Fortalecer as entidades menores de poboación, núcleos rurais e ámbitos polinucleares tradicionais, coa
reserva de espazos para equipamentos e a articulación de sistemas de circulación interna e con outros
núcleos a través dos soportes naturais, coa urbanización e progresiva implantación de servizos, ou nun
posterior estadio, co aumento dos que xa teñen – telecomunicacións, rede separativa, etc–.

-

Enmarcar os ámbitos de desenvolvemento propostos, nunha visión metropolitana ligada aos fluxos e
intercambios urbanos da Rexión Urbana Vigo-Pontevedra, dentro das estratexias de integración de Galicia co
sistema de cidades de Portugal, que permitirá a este espazo asumir un crecente protagonismo na Eurorrexión.
Porén se converte en obxectivo para o novo PXOM, a correcta integración das importantes infraestruturas
rexionais de comunicacións existentes e futuras (A-57 e A-59), cos novos ámbitos de desenvolvemento e, á súa
vez, co viario municipal, co fin de evitar a sobrecarga dun viario xa conxestionado.

En canto ao segundo, a base do medio natural:
-

Definidos os modelos de crecemento e desenvolvemento residencial, controlar a tendencia á dispersión
indiscriminada dos asentamentos, producido espontaneamente, de acordo cunha diseminada falta de orde,
e preservar o resto do territorio fomentando o aforro de solo como ben limitado e como reserva para
crecementos futuros.

-

Protexer aqueles ámbitos territoriais que pola súa relevancia medioambiental, pola súa potencialidade
produtiva, polo seu interese paisaxístico ou pola súa situación como conectores entre corredores naturais,
sexan fundamentais no funcionamento dos ecosistemas, así como aquelas zonas de límite que sirvan para
manter o valor dos ámbitos de valor. Estes comprenderán os espazos costeiros, humidais e cursos de auga,
vales de policultivo, grandes masas boscosas e as cadeas de montes.
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-

Definir e impulsar estratexias que consigan integrar na ordenación, rehabilitar e poñer en valor para uso
público, na medida das posibilidades, aqueles elementos pertencentes ao patrimonio cultural e sentimental
vilaboés, seleccionados aplicando criterios amplos e en positivo en base a contidos sociais, culturais,
económicos e de oportunidade dos mesmos.

Ademais dos obxectivos centrais anteriores, o plan pretende desenvolver os seguintes obxectivos complementarios:
-

Pular por conseguir un posto acorde dentro da estrutura territorial da rexión económica na que se está a
inserir, a eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, apoiándose na Rexión Urbana das Rías Baixas como
plataforma máis local, dinamizadora e xeradora de recursos.

-

Contribuír á mobilidade sostible no municipio, mediante a planificación integrada dos usos do solo e da
mobilidade, o control e optimización do tráfico urbano e o desenvolvemento de novos sistemas de transporte,
primando o transporte intermodal en todas as direccións (entre distintos modos e distintos medios, mesmo
entre privados e públicos), e o urbanismo de proximidade, que facilite o uso dos medios de transporte
alternativos ao automóbil.

-

A implementación de políticas de solo industrial para as necesidades actuais e futuras e a optimización,
dentro do contexto comarcal, da localización dos solos necesarios para as actividades produtivas, que hoxe
xa está a demandar con urxencia, ou para a reinstalación das actuais implantacións desaxeitadas no
territorio.

-

A potenciación de proxectos educativos, culturais, sociais e dos lugares de encontro e de lecer da
poboación, incardinados no obxectivo prioritario da mellora xeral da calidade de vida, definindo un sistema
de equipamentos equilibrado e estratexicamente situado para o adecuado servizo á poboación.

-

Potenciar os recursos turísticos do municipio mediante a ordenación e defensa das zonas territoriais e dos
eventos culturais e sociais de interese diferencial xeradores de atracción máis alá das fronteiras municipais, e
favorecer a dotación da infraestrutura turística interna necesaria para sacar proveito destas iniciativas.

-

Ofrecer un documento normativo completo e doado de aplicar, así coma un sistema de xestión urbanística,
conforme coa capacidade económica e técnica do concello, utilizando ao máximo os mecanismos legais
para a obtención das dotacións públicas e reparto de cargas e beneficios.

-

Lograr a sostibilidade económica e medioambiental das diversas actividades, impulsando estratexias
integradas de desenvolvemento rural, baseadas nas potencialidades específicas dos territorios, promovendo
a diversidade funcional.

-

Establecemento dunha orde de prioridades axeitada ás demandas territoriais e sociais, que se poidan
desenvolver, de acordo coas posibilidades económicas previstas, a efectos de primar aquelas actuacións
necesarias e sostibles que se consideren de maior interese e rendibilidade social, ambiental e económica.

2.2.1 DESENVOLVEMENTO DOS OBXECTIVOS PARTICULARES DE ORDENACIÓN.
Estes principios, ademais se entenden como fundamento esencial do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vilaboa
por canto se considerou como criterio primordial o de dar resposta ás necesidades principais deste territorio, de tal
xeito que:

-

Resolva a integración do Termo Municipal de Vilaboa no espazo de relación definido pola Área Funcional de
Pontevedra - Vigo, asumindo un rol acaído ás súas potencialidades locais e sen renunciar aos valores
identitarios e culturais do seu territorio.
Este obxectivo encádrase dende o referendo dun espazo real de relación de ámbito supramunicipal que se
ten contrastado na dinámica dos mercados de traballo e vivenda, así como na consolidación dunhas pautas
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de mobilidade que se manifestan na demanda dunha mellora dos niveis de accesibilidade estendidos a este
espazo real.
Nesta liña as tarefas de ordenación han de procurar primeiramente a integración das políticas sectoriais que
teñen a súa translación na planificación física, nomeadamente no referido á articulación dos sistemas de
infraestruturas supramunicipais (rede de estradas, servizos de abastecemento, depuración e ás políticas
públicas de ordenación do solo para a implantación de actividades produtivas.
Doutra banda, tentar resolver a tensión progresiva entre a orde territorial e os novos intereses económicos e
sociais xurdidos do avance das técnicas produtivas, e na que subxace a transformación da base económica
rural, logo da paulatina consolidación de sistemas urbanos encubertos na permanencia das estruturas formais
dos modelos tradicionais de asentamento.

-

A procura da maior calidade de vida posible é o obxectivo prioritario que informa a redacción do presente
plan xeral.
Fronte á pretensión, ata hai pouco xeneralizada, de irmos só na procura do incremento do nivel de vida que,
cando se ten conseguido, case sempre se fixo a base da xeración de fondos desequilibrios, contabilizados por
uns coma grandes beneficios e por outros coma deseconomías, molestias e déficits de dotacións e servizos
(disto saben ben tódolos territorios galegos do litoral), entendemos que se debe situar en primeiro lugar o
aumento da calidade de vida, consistente nunha mellora da habitabilidade, que se sinta, valore e aprecie
por cada vilaboense.
Dado que a sociedade actual está baseada nun modelo urbano-industrial, os valores que se irradian a todo o
territorio, tenden a colocar nun primeiro plano das necesidades, aquilo que se sinte coma necesaria no centro
do modelo: as grandes cidades e concentracións industriais. Se isto se imita na periferia dese modelo, ou sexa,
nos medios rurais, o que adoitaría acontecer é a destrución do medio propio ou o seu esnaquizamento en mil
anacos, sen chegarmos a poder construír nin tan sequera aquel outro modelo.
Hai que ter claro que o modelo urbano-industrial está xa caduco no mundo; pero aquí entre nós aínda hai
moita xente que o quere imitar. É un intento imposible, pero os custos territoriais, sociais e económicos serían,
en calquera caso, elevadísimos.
De entre todas as falacias que permitiron que ese concreto modelo urbano-industrial medrase e se estendese
polo mundo enteiro, a máis teimuda, a que custa máis enterrar, é a de identificar progreso con nivel de vida;
e este con consumo (na orde de valores sitúase antes o ter que o ser). Nós xulgamos que é prioritario desfacer
esa falacia e por iso imos partir dun principio distinto: a procura dunha mellora da calidade de vida.
Acadando cotas de benestar sen perder todo o importante que a sociedade xa ten e que foi conquistado en
centos e milleiros de anos polas xeracións precedentes; herdanza dos devanceiros, é preciso non esnaquizar o
que son os nosos propios sinais de identidade, que se poden perder doadamente se un se converte en
adorador dos ídolos falsos da sociedade do estrago e o consumo sen límites.
Este principio haberá de ter correspondencia con tódalas determinacións do PXOM; mais, coma é lóxico, ten
unha relación máis directa, e hase plasmar de xeito máis nidio, no deseño de dotacións (espazos libres,
equipamento comunitario, etc.) ou na preservación do medio ambiente natural e dos sinais de identidade
máis fondos da sociedade vilaboense.

-

Procurar unha ordenación que sen alterar grandemente o modelo primixenio preexistente, faga concordar o
sistema tradicional de asentamentos coas tendencias máis positivas de hoxe en día, tentando que se favoreza
a adecuación entre esa ordenación e o conxunto de roles desempeñados por Vilaboa ata agora, máis
aqueles novos sobre dos que existen fundadas expectativas de que poida xogar no futuro inmediato.
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Todo o territorio é o resultado da intervención humana de moitas xeracións que, construíndo infraestruturas,
cultivando a terra ou edificando, lle deron a fisionomía e a estrutura que as individualiza, fronte dos outros
territorios; tanto dos próximos, coma dos afastados.
Isto aínda é máis importante no caso daqueles territorios que, coma é o caso de Vilaboa foron acubillo de
comunidades humanas dende a noite dos tempos e en diferentes xeiras do devalar histórico galego.
A estrutura territorial vilaboense en moitos aspectos básicos, segue a manter, despois das intervencións e
implantacións deste século e, mesmo, logo das actuacións impropias das tres últimas décadas, as constantes
tradicionais que lle son propias aos territorios vinculados ao mar, desenvolvidas conforme aos parámetros
dunha certa industrialización baseada nos propios recursos.
Pero non é menos certo que este territorio se atopa inmerso no sistema urbano-industrial, dada a súa
proximidade ás vilas e ás zonas máis desenvolvidas da provincia de Pontevedra, con intervencións que, nuns
casos, polo puro exercicio da especulación ou do negocio doado, noutros, por entender que cara aí andaba
o progreso; e, en todas, por un moito de ignorancia, chegaron a constituír unha verdadeira ameaza, tanto
para os núcleos rurais como para o resto do territorio.
Afortunadamente esas intervencións non foron quen de borrar o esencial das pegadas do modelo tradicional
e hoxe en día aínda se pode e se debe tentar unha ordenación que tenda a recuperar o mellor da súa
tradición sen menoscabo de aplicar aquí determinacións dunha modernidade auténtica.

-

O planeamento haberá de perseguir a conservación e mellora da parroquia coma institución básica da
convivencia cotián, procurando ata onde humanamente sexa posible, non só o mantemento senón tamén o
aumento da poboación no territorio, respectando a súa distribución descentralizada e xerárquica.
Aínda que o instrumento de planeamento físico é moi incompleto para a consecución dunha planificación
integral, tódalas determinacións que se establecen tentan, na medida do posible, non esquecer a realidade
parroquial.
Isto vén supor que imos na procura de que a potenciación dunha zona ou sector de actividade endexamais
free ou coute o cumprimento do presente obxectivo; isto é, que sexa doado permanecer no lugar propio e en
condicións acaídas, de todo individuo que o desexe; impedindo ou poñendo atrancos á aparición de fortes
desequilibrios que, a longo prazo, só supoñen a obriga de emigrar ou o cambio de residencia.
En concordancia co presente obxectivo, téntase unha ordenación que pule polo desenvolvemento dos
sectores produtivos existentes, favorecendo a protección dos recursos pesqueiros, marisqueiros, agrarios,
gandeiros e forestais, que son tradicionais, adaptándoos aos tempos actuais e potenciando o
desenvolvemento doutros recursos aínda non explotados: a natureza e a historia, a través das variadas formas
de turismo que pode ofrendar Vilaboa de xeito descentralizado. Neste senso, non hai parroquia que non teña
este recurso en abundancia.
Non quere dicir o anterior que cada unha das parroquias vaia contar con todo o abano de actividades,
senón que hai que ir na procura das máximas posibilidades de uso do solo para cada unha delas cun criterio
de autonomía de escala (e, por suposto, dentro do marco da legalidade urbanística vixente). Ben entendido
que ten que haber diferenzas, poñamos por caso, entre as parroquias que teñen maiores concentracións de
poboación e, xa que logo, maior diversidade de usos e as parroquias máis rurais ou núcleos afastados do
sistema básico de comunicacións de Vilaboa.
Pero iso non debe coutar o esforzo por dotar ás parroquias de equipamentos públicos, de dotacións diversas,
de rematar o labor encetado coas infraestruturas de servizos etc., porque todo é pouco para fixar poboación
alí, conservando aquí a descendencia da poboación, recuperando a que vai volvendo da emigración e
pulando polo establecemento de xente nova, procedente das vilas próximas fartos xa da vida urbana.
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Tamén se basearán neste principio os criterios seguidos sobre da delimitación dos núcleos rurais, que se fai
cumprida, xustamente para que, sen atentar contra do modelo de asentamento tradicional, sexa máis doado
seguir construíndo neses núcleos, para evitar facelo no resto do territorio que aínda conserva os seus recursos
naturais ou que, polo menos, non se poñan atrancos innecesarios a ese labor, que vai a permitir a
concentración de servizos á poboación coa conseguinte economía de recursos, preservando á súa vez
aquelas zonas que teñen posibilidades endóxenas de usos naturais e/ou culturais.

-

Procurar que se manteña, agás nos casos nos que non sexa posible, a multifuncionalidade e a superposición
de usos do solo, ordenando harmonicamente as novas implantacións e corrixindo as disfuncionalidades que
se aprecien.
Isto significa que hai que procurar unha ordenación que tente a meirande mestura posible na utilización do
solo, dentro dunha escala humana, en contraposición á excesiva segregación espacial de actividades que
decote se producen nas grandes concentracións.
Vilaboa, neste senso, aínda presenta un moi baixo nivel de especialización espacial, exceptuando quizais a
progresiva especialización comercial-industrial que se está consolidando na zona norte do concello, no linde
co de Pontevedra. Os distintos usos do solo –residencia, comercio, edificacións de carácter produtivo
agropecuario ou pesqueiro, obradoiros e pequena industria, etc. no resto do territorio– distribúense, en xeral,
de xeito repartido.
Unha situación así é difícil de atopar nas cidades e vilas grandes, onde a especialización do espazo leva
parello o alongamento dos distintos usos, creando barrios-dormitorio ou zonas de terciarización, polígonos
industriais, etc., sen integración ou cunha integración mínima; o cal leva a un desligamento da poboación e,
xa que logo, á súa alienación.
Conservar a capacidade do espazo para acollida de usos diferentes, sempre que a súa intensidade o
permita, e evitando a súa segregación, non é estar contra do acaecemento dunhas determinadas áreas
para uns específicos usos. Actuando así é coma pode chegar a ser posible unha articulación do hábitat no
que o ser humano poida seguir sendo o elemento vertebrador. Só cando existan incompatibilidades
manifestas é que haberá que buscarlle localización axeitada aos usos non acaídos. Acaso sexa este o caso
dos usos industriais nos que se pretende que certos tipos de usos cualificados como tales, que producen un
certo impacto debido ao seu esparexemento por todo o territorio teñan un lugar onde desenvolverse
axeitada e integradoramente, co nivel de servizos que estes usos están a demandar progresivamente.

-

Resolver, mercé a disposición de canles axeitadas, todos os problemas que orixinará o paulatino e necesario
cambio de rol do territorio vilaboés.
Existe –polo menos así nolo parece– unha aquiescencia en Vilaboa para poñer en valor o que se xulga pode
ser deica en diante un dos posibles novos recursos a explotar máis intensamente que ata agora: o medio
natural (que abrangue a unha parte moi importante do territorio), e o medio artificial con interese específico,
ou sexa o patrimonio histórico-artístico, etnográfico e cultural, que se atopa esparexido por todo o territorio, en
todas as parroquias. Este recurso, que para sintetizar denominamos natureza e historia, é un recurso que se
demanda cada día máis por parte de xentes que viven nas degradadas áreas urbanas, onde xa é moi difícil
atopar o xeito de descubrir e gozar do patrimonio artificial e, practicamente, imposible atopar e deleitar do
patrimonio natural.
Vilaboa reúne no seu territorio, con certo grao de harmonía e, mesmo, con complementarización, estes dous
elementos. É, pois, lóxico que se hai alguén que anda na súa procura, Vilaboa poña en oferta o que outros
demandan.
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Pero o recurso do que estamos a falar, coma tódolos recursos, ten as súas propias leis de uso. E as máis
importantes destas leis indican que hai que ter moito coidado coa cantidade e o xeito de presentar esa oferta
á demanda, pois un desaxuste neste terreo pode significar o seu propio esgotamento ou grave deterioro.
Por iso será necesario prepararse para resolver as concrecións desa demanda (nova edificación residencial,
hostais e hoteis, rehabilitación do patrimonio edificatorio acaído para o turismo rural, axeitamento da oferta
equipamental, das infraestruturas básicas,... etc.), tendo un exquisito coidado en que tales accións non
couten a valencia do recurso medioambiental que a demanda persigue.

-

Protección dos recursos e espazos naturais e tamén do patrimonio histórico-artístico, etnográfico e cultural.
Unha comunidade é sempre o resultado dunha acaída solución da contradición entre pasado e futuro,
tradición e modernidade.
Para que esa solución se sega a producir decote, por enriba de calquera outra consideración, é necesario
conservar os elementos básicos da mesma; isto é, os que fixeron posible que esa comunidade exista hoxe.
A primeira cousa a conservar e potenciar son os recursos, dos que a súa explotación permite vivir, literalmente
falando, a esa comunidade. No caso de Vilaboa, isto concrétase, primeiramente, na explotación dos recursos
mariños situados na inmediata plataforma e, mesmo nos areais que debroca o mar na terra, e tamén na
explotación dos recursos agrarios –agrícolas, gandeiros e forestais–. En maior ou menor medida eses recursos
explótanse xa, integrando iso que se chama economía mergullada, de xeito que todas estas actividades
acadan unha grande importancia para un sector –o primario– con peso cuantitativo importante, aínda que
decrecente no conxunto da poboación do concello. Ámbalas dúas clases de actividades, xa que logo,
constitúen unha boa parte do acontecer diario da maioría das comunidades que viven ou sobreviven aquí.
Tamén será necesario conservar e, aínda, pular polo sector que ten nas instalacións industriais, comerciais e de
servizos boa parte do seu sustento, pois é aí onde reside a outra parte da estrutura económica vilaboesa (esta
última localizada, sobre todo, nas proximidades dos medios urbanos).
A ordenación debe velar porque as novas implantacións ou o acomodo das existentes non coute as fontes de
riqueza tradicional, que teñen amosado suficientemente o seu valer para a continuidade da vida social aquí.
Unha protección das potencialidades produtivas –do mar e da terra– é algo así coma un seguro para
calquera incerteza do futuro, onde nada hai con garantías plenas; nin tan sequera as pensións por xubilación.
Aínda que non se fose explotar coma un ben económico, e só polo feito de que a comunidade é algo máis
que unha sinxela agregación de individuos, é preciso conservar tamén a historia, a cultura material que
coligou á colectividade a través do tempo. Se disto se pretende tirar un proveito, con moita máis razón.
Esa protección, por parte do planeamento debe abranguer:
a)

A protección do medio ambiente e dos grandes espazos naturais do territorio do concello. E non só polas
novas esixencias da regulamentación medioambiental, senón tamén por coidar que é esta a única
maneira de garantir, repetimos, non só as posibilidades produtivas propias, senón tamén a calidade de
vida da que se falou ao comezo do presente capítulo. Isto é máis imperioso aínda agora, cando xa non só
atentan contra do medio as actuacións de axentes privados que andan á procura do máximo beneficio
económico individual, aínda que sexa a costa da máxima perda colectiva, senón que tamén o fan (e de
xeito moito máis grave dada a maior escala) as institucións públicas que non teñen, decote, a
sensibilidade necesaria para calibrar os resultados das súas grandes actuacións no territorio.

b) A conservación e rehabilitación do patrimonio material e cultural do pobo: único xeito de conservación
das raigañas comunitarias. Este obxectivo vén supoñer a necesidade, entre outras, de conservación,
mellora e, no

seu caso, reutilización dos bens merecentes de ser considerados de interese cultural:
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conxuntos produtivos-industriais, construcións históricas de carácter senlleiro (militares, civís e relixiosas),
xacementos arqueolóxicos, patrimonio etnográfico, arquitectura popular, etc.

-

Ofrecer un documento normativo completo e doado de aplicar, así coma un sistema de xestión urbanística
conforme coa capacidade económica e técnica do concello, utilizando ao máximo os mecanismos legais
para a obtención das dotacións publicas e reparto de cargas e beneficios.
Aínda que non resulte doado, por canto a lexislación urbanística é cada vez máis complexa, coidamos que o
documento normativo que se está a deseñar debe procurar un alto grao de racionalidade e sinxeleza,
buscada polo desexo de que as cousas fundamentais puidesen ser entendidas sen moitos problemas polo
maior número de persoas, ao tempo que tamén resulte máis aplicable e controlable por parte de quen ten a
competencia para esa aplicación e control.
Esa sinxeleza e racionalidade hase plasmar:
a)

Na redución do case infinito número de variables interviñentes no proceso de desenvolvemento urbano,
a un reducido número de ordenanzas, que equiparen todo aquilo que sexa equiparable; cousa que,
doutra parte, introduce un elemento de equilibrio no tratamento de tódalas situacións parellas; e de
xustiza no que ten de tratamento de expectativas.

b)

Na máxima redución posible dos instrumentos de planeamento de desenvolvemento para a ordenación
do solo urbano non consolidado e do urbanizable, que ten que ser desenvolvido, tamén por esixencias
legais logo de aprobados os instrumentos de equidistribución de cargas e beneficios e a través dos
correspondentes plans especiais de reforma interior, plans parciais ou plans de sectorización,
respectivamente.

En resumo, o futuro planeamento de Vilaboa debera ter coma norte o establecemento dun modelo que sen renunciar
a unha auténtica modernidade, preserve os valores esenciais do territorio (naturais e artificiais) e facilite unha
explotación racional dos recursos tradicionais, coma único medio de acadar unha mellora da calidade de vida para o
conxunto da súa poboación.
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2.3 A GRANDE IMPORTANCIA DA VARIABLE MEDIOAMBIENTAL NO PLANEAMENTO.
Independentemente da entrada en vigor da lei 9/2006 que incorpora un proceso da Avaliación Ambiental Estratéxica
obrigada no planeamento, existían xa múltiples sinais de aviso de que o rumbo do desenvolvemento estaba errado
(cambio climático, catástrofes naturais inducidas e agravadas por actuacións humanas previas, esgotamento de
recursos, diminución da calidade ambiental, etc), por tanto a necesidade de reformular as estratexias territoriais vén
obrigada tamén por racionalidade, se a humanidade quere ter un futuro garantido no planeta. E Vilaboa non pode nin
debe permanecer allea a esta problemática, cando está rematando un proceso e un documento no que pode
reflectir boa parte das posibles solucións a estes problemas a escala local.
Dispomos, polo tanto, neste novo contexto dun poderoso instrumento de prevención para validar estratexicamente a
sustentabilidade, tanto dos procesos de elaboración como de decisión de plans e programas, dende a súa fase inicial,
cando todas as alternativas son aínda posibles, prestándolle unha especial atención á participación pública e ás
consultas con autoridades e organizacións representativas en cada campo de actuación. Así pois, a nova lei 9/2006
convértese nunha ferramenta do fomento da sustentabilidade que pode servir para dar un importante pulo ás accións
de sustentabilidade.
Asemade, neste momento estase elaborando a Estratexia Galega de Desenvolvemento Sostible e a coordinación e
seguimento do Plan de Acción de Loita Contra o Cambio Climático en Galicia que tivo a súa orixe na Estratexia
Galega fronte ao Cambio Climático, así como as actuacións relacionadas co cumprimento do protocolo de Kioto, e
estas novas liñas de actuación reforzan e complementan o proceso da racionalidade do desenvolvemento.
O Plan Xeral de ordenación urbana é un instrumento de ordenación integral do territorio municipal que establece o
modelo de utilización do solo a longo prazo.
O PXOM establece a clasificación do solo de todo o municipio, determina a estrutura xeral e orgánica do territorio
composta polos elementos condicionantes do desenvolvemento territorial en xeral e urbano en particular, o sistema
xeral de comunicacións e saneamento, as zonas de protección, o sistema de espazos libres destinados a parques
públicos e zonas verdes e o sistema de equipamento comunitario e centros públicos, contendo medidas para a
protección do medio ambiente, a conservación da natureza e defensa da paisaxe, a conservación de elementos
naturais, entre outros.
Polo tanto, o PXOM constitúe, de seu, unha ferramenta eficaz, aínda que non a única, para potenciar o medio
ambiente nunha liña de desenvolvemento sustentable. A sustentabilidade é concibida como o razoable mantemento
dos recursos, para que estes dean servizos á poboación de hoxe, pero manteñan o seu valor para o futuro.
As prácticas urbanísticas implican usos e actividades do solo potencialmente xeradoras de impacto sobre o medio no
que se insiren. Isto, unido á sensibilización social nos temas medioambientais, fai necesaria a previsión e realización
dunha xestión responsable do territorio e dos recursos naturais do mesmo.
Débense poñer as bases para construír un modelo de vila máis sostible, seguindo as estratexias internacionais,
europeas, estatais e autonómicas de desenvolvemento sostible e medio ambiente urbano e políticas da OMS que
recomendan un tratamento integral do medio ambiente e ademais tendo en conta que o desenvolvemento local é
tamén un elemento fundamental para conseguir o Desenvolvemento Sostible. Entre os obxectivos do plan deben estar
os de orientar o desenvolvemento urbanístico e económico, a ordenación do territorio, a mobilidade, o tráfico, etc...,
mediante o fomento da sustentabilidade.
Débense introducir principios que servirán para marcar direccionalidade nas actuacións e accións dos plans e
programas no futuro, cara unha maior sustentabilidade, para conseguir modelos de organización urbanos que reduzan
o consumo de recursos e por tanto dos impactos, posto que hoxe en día non hai dúbida de que as cidades son
sistemas que exercen un grande impacto sobre os ecosistemas da Terra. É por iso, polo que se deberán aplicar modelos
de organización urbana dirixidos a reducir o consumo de recursos e polo tanto os impactos. Isto é, necesitamos ter
unha estratexia de futuro que permita o crecemento e mellor posicionamento e competición da vila e da área
MEMORIA DE ORDENACIÓN
Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Vilaboa

29
Calixto Escariz, S.L.U.

territorial de Vilaboa, tanto no eixe atlántico como en Galicia e na Área metropolitana na que se insire, baseándonos
nos principios de sustentabilidade: isto é, nun modelo de organización urbana que reduza os impactos, moderando o
consumo. Conseguir que un modelo urbano incorpore un aumento da organización urbana e, á vez, unha redución na
presión sobre o contorno, supón camiñar cara á sustentabilidade e suporá cambios importantes no xeito de entender e
proceder nas cuestións urbanas.
O enfoque ecosistémico considera a cidade como un sistema complexo, caracterizado por un proceso continuo de
fluxos de materia e enerxía e fluxos de coñecemento e capital. De acordo co mesmo, determinados aspectos, como a
enerxía, os recursos naturais e a xeración de residuos, son considerados procesos ou cadeas. O mantemento,
restablecemento, fomento e remate destes procesos ou cadeas contribúe á sustentabilidade.
Trátase de saber cara onde imos, tendo nesta primeira década do século XXI clara xa a idea de que os nosos sistemas
urbanos e territoriais non son nin produtores ilimitados de recursos nin sumidoiros sen fondo de materiais residuais. Posto
que todos temos sufrido o modelo de desenvolvemento característico urbano do século XX onde a degradación da
calidade de vida urbana pola conxestión, pola explotación dos recursos naturais por riba da súa capacidade de
carga, pola fraxilidade dun sistema económico baseado na crenza dun sistema ilimitado de recursos, polo consumo
expansivo de solo, polo estres ambiental, polo estrago enerxético, pola segregación das rendas e falla de cohesión
social, foi e continúa a ser a causa dunha serie de disfuncións ambientais, sociais e territoriais, así mesmo, estamos no
momento de saber primeiro cara onde non queremos ir.
O primeiro e gran reto da estratexia para o fomento da sustentabilidade é cambiar a dinámica de tendencia do
territorio cara ao modelo de cidade difusa e maxinar un novo modelo de cidade.
Nos últimos tempos, os territorios están inmersos nunha dinámica de tendencia cara a modelos de cidade difusa
estendidos no territorio mediante continuos urbanos, e Vilaboa non é unha excepción posto que este fenómeno
poderíamos dicir que se debe a factores asociados á simplificación e asignación de funcións únicas do espazo: áreas
residenciais, áreas escolares, áreas comerciais, áreas industriais…, conectadas mediante unha rede densa de estradas
e vías de transporte privado; e esta malla de estradas e vías convértese na columna vertebral do territorio,
aumentando a accesibilidade rodada ao conxunto do territorio en tempos de desprazamentos motorizados
“moderados”, o cal permite ter a residencia, o traballo, o ocio .... a maiores distancias, tamén o desenvolvemento das
tecnoloxías e das telecomunicacións permite que case calquera zona poida asumir calquera función. E mesmo o
modelo económico e tecnolóxico tenta ás veces esquecer a existencia de factores limitadores do desenvolvemento
urbano: auga, enerxía, materiais…
O novo planeamento municipal deberá introducir dende as primeiras fases unha serie de criterios ambientais de
acordo coa liña da estratexia para o desenvolvemento sustentable e o 6º Programa de Acción en Materia
Medioambiental da UE e as recomendacións do The European Consultative Forum on the Environment and Sustainable
Development.
Breheny propón a seguinte definición de capacidade ambiental a efectos da planificación do espazo: a planificación
en relación coa capacidade ambiental require a determinación do máximo nivel de desenvolvemento que un medio
local (poboación, cidade, rexión) poida sustentar indefinidamente, mantendo ao mesmo tempo dentro do mesmo o
capital natural crítico e constante e o inapreciable capital construído polo home.
É con esta filosofía, e polo tanto de acordo ao contorno europeo de planificación sustentable, como se deben fixar os
criterios de harmonización do desenvolvemento coa preservación e posta en valor do patrimonio natural.

2.4 PRINCIPAIS OBXECTIVOS AMBIENTAIS.
En relación co xa introducido no apartado anterior, o novo planeamento municipal introduce dende as primeiras fases
unha serie de obxectivos e criterios ambientais que teñen incidencia no PXOM e que este pode controlar ou nos que
pode intervir dalgún xeito, de acordo coas liñas da estratexia para o desenvolvemento sustentable:
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-

Garantir a conservación da biodiversidade, da paisaxe e do patrimonio natural do municipio, fomentando a
conectividade biolóxica e tratando de integrar unha rede fisicamente continua e conectada coas redes
territoriais exteriores e coas de espazos libres urbanos.

-

Garantir o mantemento dos recursos do solo: agrogandeiros, forestais, augas e ríos, protección arqueolóxica,
etc..., mediante principalmente a cualificación destes solos como rústicos de especial protección, evitando
que a presión de uso sobre os recursos supere a súa capacidade de rexeneración.

-

Garantir a protección dos hábitats e ecosistemas acuáticos e terrestres de maior fraxilidade ou interese, dos
espazos da rede galega de espazos protexidos mediante a protección estrita destes espazos e a súa posta en
valor para previr o seu deterioro.

-

Introducir criterios de mellora do patrimonio natural nos sistemas xerais e locais de espazos libres e zonas
verdes: mantemento de ecosistemas naturais, mantemento da permeabilidade ecolóxica (corredores
ecolóxicos),... e na medida do posible crear unha rede interconectada entre os sistemas xerais e locais de
zonas verdes e os solos rústicos de especial protección en especial a Rede Natura e os humedais.

-

Preservar a identidade dos elementos valiosos e singulares que resultan críticos na percepción do espazo e
poñer en valor os recursos paisaxísticos como elemento clave do atractivo do territorio e do aprecio dos
cidadáns polo seu contorno, á vez que se potencian os recursos turísticos do municipio.

-

Intentar que todas as paisaxes teñan o grao máis alto de calidade e mellorar a súa calidade na totalidade do
territorio.

-

Garantir o uso eficiente do solo e dos recursos naturais: Proposta territorial coherente para satisfacer as
necesidades da poboación coa mínima ocupación do solo posible, limitando a expansión extensiva e de
baixa densidade a zonas moi concretas do territorio.

-

Control da ocupación dos espazos sometidos a condicións de risco de orixe natural, tecnolóxico ou inducido
pola actividade humana.

-

Compatibilizar o planeamento co ciclo natural da auga e racionalizar o seu uso eficiente, fomentando o seu
aforro e reutilización e mellorando a súa calidade.

-

Fomento da mobilidade sostible mediante a promoción do transporte público ou outros sistemas de transporte
alternativos que permitan reducir as emisións de gases.

-

Primar a creación de roteiros peonís ou potenciar os existentes.
Manter unha boa calidade do aire e da atmosfera e evitar, prever ou reducir todas as formas de
contaminación, tanto acústica, alumínica como electromagnética e os seus efectos nocivos para a saúde
humana e o medio ambiente.

-

Aumentar a diversificación e eficiencia enerxética dos sistemas de produción e consumo, e o uso de
combustibles menos contaminantes, axustando ao mínimo os recursos precisos para manter as actividades
aloxadas.

-

Fomentar o uso de enerxías limpas e renovables, así como a racionalización do uso destas e da emisión de
gases, co fin de reducir o efecto invernadoiro e o cambio climático.

-

Mellorar a eficiencia enerxética das edificacións e reducir a súa contribución ao cambio climático,
promovendo a súa certificación enerxética.

-

Xestionar os residuos de maneira máis eficiente e fomentar a recollida selectiva de residuos e a súa reciclaxe,
dispondo dos espazos, os recursos e a maquinaria precisos para acadar estes obxectivos.
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3. A ESTRUTURA XERAL DA ORDENACIÓN
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3.1 A PERSPECTIVA TERRITORIAL AMPLIA COMO PUNTO DE PARTIDA.
Un Plan Xeral debe concibirse como instrumento de desenvolvemento integral do territorio municipal e non como freo
ou corsé, así a ampla visión territorial é o único xeito de abordar convenientemente un Plan Xeral como o de Vilaboa,
se desexamos que ese marco de actuación sexa quen de dar respostas ás demandas que hoxe se lle fan dende todos
os sectores da cidadanía e, mesmo daquelas outras difuminadamente cuestionadas pero igualmente operantes.
É moito o que Vilaboa se xoga nesta viaxe e moitas as ocasións outrora perdidas na consecución dunha moi necesaria
articulación territorial (xa que logo, tamén social e económico), que na nosa opinión é a disciplina pendente dun
territorio en expansión, situado nunha posición estratéxica dentro dunha importante área territorial (a máis importante
en magnitude de toda Galicia), situado nun hínterland de máis de 650.000 habitantes (que se deu en chamar “A
Metrópole das Rías Baixas” nas Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia –en diante DOTG-), e cada vez máis
en relación interna dentro das Áreas Metropolitanas de Vigo e a de Pontevedra, sobre todo unha vez liberada a peaxe
de Rande para esta parte do Morrazo e melloradas (ou en proceso de mellora) algunhas das comunicacións
estruturantes da comarca (aínda en procesos de continua reestruturación); e que busca a súa cabal posición nun
espazo que ensanchou abondo nun mundo cada vez máis globalizado, nunha vila, xa que logo, que reforce o seu
pulo, que agora debe asentarse nos principios da diversidade produtiva, da correcta ordenación territorial, no
desenvolvemento sostible e na calidade de vida. Como sinalan as DOTG, “O fortalecemento desta Metrópole ten unha
importancia decisiva para o futuro de Galicia pola súa importancia demográfica e económica e o potencial de
innovación deste territorio. Trátase, ademais, dun espazo que ocupa o centro xeográfico do eixe atlántico que articula
o espazo principal da Eurorexión Galicia-Norte de Portugal”.
Ao noso modo de ver, o campo de xogo e o alcance do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vilaboa non pode –
evidentemente- conter determinacións de obrigado cumprimento para os territorios situados fóra dos lindeiros do
Termo Municipal, pero non debe nin pode deixar de lado o labor de integrar e ancorar as súas propias determinacións
nunha estratexia territorial máis ampla que é preciso e conveniente consensuar cos municipios que conforman as Áreas
Territoriais de Vigo e Pontevedra e que agora mesmo, a maioría deles, xa están a traballar conxuntamente ou xa teñen
rematado a elaboración de Planos Estratéxicos, cuxas determinacións terán que ser tidas en conta polo PXOM que se
vai redactar (nuns casos por necesidade e noutros para encaixar con antelación –e por tanto con vantaxe- na
tendencia territorial futura).
Xa que logo, o novo PXOM dalgún xeito ten que ter en conta a problemática dun espazo cun ámbito moito máis
amplo daquel no que, en rigor, han ter aplicación as determinacións que o Plan conterá.
Ademais, as DOTG xa sinalan unha serie de características desta área territorial, que van a marcar algunhas das
estratexias territoriais que haberanse de poñer conxuntamente en práctica:
-

Constitúe a metrópole do sur da Comunidade, con evidente potencial para desempeñar un papel esencial
na prestación de servizos a un espazo moi dinámico e cun importante sistema produtivo, que se caracteriza
pola súa elevada integración nos mercados internacionais. O mantemento da competitividade das
actividades económicas neste territorio vai demandar nos próximos anos un armazón de servizos produtivos
cada vez máis complexo e unha aposta polo I+D+i que só pode atoparse en áreas urbanas de certo tamaño
e diversificación.

-

O espazo metropolitano Vigo-Pontevedra conta cunha importante armadura urbana. O litoral da provincia
de Pontevedra presenta unha elevada densidade demográfica xunto cun potente sistema urbano de
cidades con tamaños entre os 20.000 e os 300.000 habitantes. Este espazo é a zona con maior crecemento
demográfico e económico de Galicia e un dos ámbitos máis dinámicos de todo o norte peninsular. Con todo,
a falta de estratexias territoriais integradas impiden aproveitar oportunidades de futuro importantes.

-

A metrópole de Vigo-Pontevedra pode actuar como elemento de integración entre as zonas en proceso de
crecemento do norte de Portugal e o sistema polinuclear de cidades de Galicia. Para iso ten unha posición

MEMORIA DE ORDENACIÓN
Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Vilaboa

33
Calixto Escariz, S.L.U.

xeográfica privilexiada no centro de gravidade da denominada Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal e
equidistante das Espazos Metropolitanos do Porto e A Coruña-Ferrol.
Para que este espazo metropolitano poida efectivamente desenvolver funcións de liderado importantes requírese
dunha maior integración urbana e funcional das cidades de Vigo e Pontevedra e dos municipios da contorna de cada
unha delas.
Nos apartados seguintes proponse un conxunto integrado de iniciativas e de proxectos clave para conseguir un
esquema de coherencia territorial para este ámbito metropolitano de Vigo-Pontevedra baixo a denominación de
"Metrópole das Rías Baixas".
Preténdese mellorar a capacidade competitiva deste espazo aumentando o seu atractivo e calidade ambiental,
avanzar cara á conformación dun único mercado de traballo e mellorar as opcións globais de desenvolvemento para
este espazo privilexiado do sistema urbano de Galicia.
A Vilaboa correspóndelle un papel secundario na materialización destas estratexias, pero non por isto se poden
esquecer os obxectivos territoriais conxuntos para a definición do propio modelo territorial municipal.

3.1.1 A ESCALA METROPOLITANA: ACCESIBILIDADE, DOTACIÓNS E SERVIZOS.
Pola propia situación xeográfica de Vilaboa, no inicio da península do Morrazo e no fondo da Ría de Vigo,
compréndese a importancia estratéxica deste territorio, que participa de moitas das infraestruturas metropolitanas da
capital provincial e mesmo de Vigo, e no caso de Vilaboa incluso se sitúan algunhas infraestruturas que teñen un
carácter eminentemente intermunicipal en moitos casos mancomunados entre varios concellos. De calquera xeito, o
carácter secundario de Vilaboa dentro do conxunto de concellos da comarca ou da zona metropolitana, confírelle un
papel de receptor de servizos ou de paso de infraestruturas, máis que de destino ou de prestación de servizos.
Entre estas infraestruturas de escala metropolitana, salientan as de transporte, en xeral, principalmente as de transporte
terrestre que teñen ese carácter supramunicipal, poñamos por caso á Autoestrada do Atlántico (AP-9), que segue o seu
percorrido desta banda da ría polos concellos de Vilaboa e Moaña ata Vigo, nun controvertido trazado (no seu
momento) e cunha área de servizo implantada neste concello antes de chegar á Ponte de Rande, de dous carrís por
sentido (xa se está a concibir a necesidade da súa ampliación, cun carril máis por sentido, dado o seu colapso
inminente, fomentado pola gratuidade do paso da ponte dende o Morrazo cara a Vigo), ponte de forte presenza non
só visual, senón tamén paisaxística, pois sitúase como horizonte visual dende a outra banda da ría de Vigo, e mesmo
dende a súa bocana e o seu fondo. O ferrocarril cumpre tamén un importante papel, aínda que só de paso por
Vilaboa, e o mesmo vai a suceder co AVE recentemente rematado, cun percorrido moi similar e con obras singulares
como o paso dos ríos. A estrada N-554 tamén cumpre cun importante papel de acceso á península do Morrazo pola
súa banda sur, e festonea o seu percorrido polo bordo litoral da ría de Vigo, a través dos concellos de Vilaboa e
Moaña ata enlazar coa AP-9.
O transporte público tamén ten un marcado carácter metropolitano, sobre todo se temos en conta a equidistancia de
Vigo e Pontevedra dende aquí, e por situarse no itinerario principal entre estas dúas vilas (sobre todo no transporte por
estrada e por autopista),
Mais tamén cobra importancia o carácter metropolitano nalgúns casos como o transporte marítimo de ría con Vigo
(aínda que estes servizos préstanse só dende o concello limítrofe de Moaña e dende Cangas), que vai a cobrar máis
importancia porque se pretende potenciar, liberalizar e subvencionar, así como implantar un billete único, todo isto
para fomentar o seu uso, e as DOTG xa marcan camiños neste senso:
“O transporte Marítimo tamén pode e debe desempeñar un papel importante na mobilidade metropolitana. Trátase
dun modo de transporte de grande interese, pois non demanda ocupación de solo nin grandes infraestruturas e
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permite procesos de integración metropolitana en condicións atractivas. É necesario ofrecer condicións atractivas
deste servizo na Ría de Vigo e en Pontevedra, tanto para atender ás demandas permanentes como ás estacionais.
A clave para o éxito deste xeito de transporte estará en desenvolver intercambiadores que permitan unha fácil
conexión entre os puntos de embarque e desembarque cos restantes sistemas de transporte colectivo metropolitano,
mellorar as frecuencias e o tempo de percorrido, conseguir unha integración tarifaria co transporte urbano de autobús
e desenvolver aparcadoiros disuasorios accesibles nas terminais marítimas”.
Ocuparémonos máis polo miúdo destes aspectos da mobilidade noutros apartados.
Estes non son os únicos exemplos da metropolitanización dos servizos. Para os que se prestan dende Vilaboa
poderíamos comentar os casos de dous tipos de equipamento ben distintos: estamos a falar, dunha banda do servizo
de vixilancia contra o lume que se presta dende Cotorredondo, e por outra banda a localización do Cuartel de
Figueirido da Brigada Lixeira Aerotransportable do Ministerio de Defensa.
A respecto dos que se prestan fóra de Vilaboa, poderíamos salientar o resto de grandes equipamentos, como os
sanitarios principais que, enclavados na propia capital de Pontevedra serven como centros de referencia para algúns
servizos sanitarios que se utilizan polos usuarios de toda a comarca, e mesmo de boa parte da provincia. Tamén
podemos sinalar os servizos que con este mesmo carácter metropolitano ou comarcal se prestan principalmente en
Pontevedra (mais tamén en Vigo, e outros en Cangas ou en Marín) nos eidos xudicial, ensino especializado, superior ou
universitario, administración xeral, servizos asistenciais especializados, etc.
Existen, asemade, outras infraestruturas menos evidentes, no sentido de que se fan case intanxibles para a cidadanía,
pero que teñen unha importancia estratéxica, entre as que salientan os proxectos que se están xa a executar ou en
proxecto no eido da captación, almacenaxe e o tratamento de auga (que se vai a realizar en Pontevedra no futuro
con proxectos xa en estudo, ou mesmo máis próxima á do proxecto en execución de abastecemento a Paredes, que
se realiza en Soutomaior), que veña a complementar e substituír as captacións e traídas veciñais existentes (cunha
baixa capacidade de regulación e de potabilización que, de calquera xeito, torna insuficiente axiña en razón do
crecemento da poboación na última década, sobre todo a poboación estacional no verán na parte do ano en que
os recursos acuíferos están máis minguados), servizos que son e serán comúns para a rede de abastecemento de varios
concellos da área metropolitana, sendo Vilaboa un deles, ou o parque comarcal de Bombeiros do Morrazo que xa
funciona satisfactoriamente dende fai uns anos na zona lindeira entre Cangas e Bueu e presta tamén os seus servizos
en Vilaboa, ou a subestación eléctrica de Pontesampaio situada no concello de Pontevedra a escasa distancia do
límite municipal, e que presta servizo nestes intres a varios concellos da comarca, ou mesmo as comunidades de
montes asociadas para proxectos conxuntos, por salientar algúns dos principais servizos mancomunados dalgún xeito.
Este enmarque xeral pretende ser unha introdución ás necesidades de interdependencia entre os diversos concellos
desta zona a respecto dos servizos que non se poden individualizar por baixo de certos índices poboacionais, e que
obrigan a optar espazos estratéxicos para estes servizos, neste eido Vilaboa debe ofertarse como localización idónea
para reforzar a súa posición territorial.
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3.1.2 A ESTRUTURA VIARIA E A ORGANIZACIÓN TERRITORIAL.
A respecto da rede viaria e o desenvolvemento do territorio é necesario contemplar unha serie de etapas nas que
cada vez se manifesta en maior medida a necesidade dunha planificación a maior escala, e cunha área de estudo
de carácter metropolitano, dada a ocupación e a urbanización case continua do bordo litoral que unha laxa
lexislación e unha non menos laxa aplicación foi consolidando ata configurar a dada en chamar Metrópole das Rías
Baixas polas DOTG.
As actuacións municipais ou institucionais para o desenvolvemento do solo foron nulas (se exceptuamos o falido Plan
Parcial do Parque Empresarial de Bértola en 1998).
Así, o planeamento de 1988 foi concibido dende unha perspectiva centrada nunha clasificación moi básica do solo,
en troques de facelo dende unha perspectiva global de desenvolvemento sostible de todo o termo municipal. O cal
reafirmaba, aínda en maior medida, o carácter local e particular que se tiña do urbanismo.
Aínda que hai unha preocupación crecente polo tema da intermunicipalización dos servizos e da problemática
asociada ao medio rural e aos seus núcleos (principalmente polos problemas derivados de multitude de afeccións
sectoriais limitativas), o certo é que se ten avanzado pouco ou, cando menos, de forma insuficiente, no que atinxe á
planificación global do territorio, dos seus asentamentos e do sistema de transporte e servizos urbanos que soporta un
mundo só parcialmente urbanizado, tan peculiar e característico do medio rural galego e da área de influencia das
principais vilas. Esta influencia, evidentemente, non se limita aos restrinxidos lindeiros do termo municipal, senón que se
estende de cheo dentro dunha área territorial moi extensa, sobre todo ao longo dos principais corredores de
comunicación e dos puntos de atractivo como a costa, cando a lexislación non o impedía (e se o impedía tamén, e
disto último é Vilaboa un exemplo como tantos outros cun negativo resultado que xa é moi difícil de resolver ou
minimizar os seus efectos).
As DOTG definen ben o sistema urbano (que neste caso pode ser tamén aplicado a determinados desenvolvementos
ou núcleos rurais costeiros) conformado nesta área metropolitana basicamente apoiado na franxa costeira como unha
transformación dos asentamentos orixinarios, inicialmente compactos e separados:
“O crecemento urbano dos núcleos das Rías de Vigo e Pontevedra produciuse fundamentalmente ao longo da costa,
tanto pola atracción do litoral como porque é aquí onde se concentran os terreos con condicións topográficas máis
favorables para as actividades construtivas. O resultado é un espazo moi atractivo e valioso, pero profundamente
alterado pola proliferación de edificacións dispersas. É un ámbito carente de estruturas definidas, ameazado pola
conxestión e no que os núcleos tradicionais aparecen como os principais elementos de identidade nun continuo
urbano difuso que se desenvolve case sen interrupción.”
Vilaboa ten unha estrutura territorial singular, dada a súa situación no inicio da península do Morrazo e no fondo da Ría
de Vigo. Este factor sen dúbida condiciona a estrutura viaria do concello, dado que se determina unha tipoloxía
principal de tráfico de paso que aínda que permite unha boa accesibilidade (é as conseguintes posibilidades de
acceso ou evacuación, mais tamén os colapsos en momentos punta de máxima afluencia) restrinxe, ou polo menos
dificulta, as posibilidades físicas de desenvolvemento dos asentamentos situados ao seu carón e da rede viaria anexa.
Por unha parte Vilaboa é un punto de paso para os tráficos comarcais e da marxe da ría (e mesmo neste intre como
acceso sen peaxe a Vigo dende o nó de Rande), e mesmo se nota a dita influencia en cidades como MarinPontevedra e sobre todo Vigo, nós cos que Vilaboa ten unha especial relación, sobre todo unha vez liberada a peaxe
de Rande para esta parte do Morrazo e melloradas (ou en proceso de mellora ou de novos trazados, como a A-57 ou
o trazado dunha autovía alternativa a Vigo por Soutomaior-Redondela) algunhas das comunicacións estruturantes da
comarca, tanto cara a Pontevedra como a Vigo.
Na funcionalidade do esquema viario do municipio ten unha especial preponderancia a AP-9, sobre todo nos tráficos
de longo percorrido, cunha relación máis acusada cara á próxima cidade de Vigo (e aínda se reforzará notablemente
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cando se remate a autovía alternativa a Vigo xa citada), e a Pontevedra, o cal demostra a complementariedade con
estas dúas principais cidades da provincia. Dita relación testemúñase tomando os datos dos fluxos de tráfico existentes
noutras áreas metropolitanas, e comparándoos cos que se manifestan entre estas dúas cidades, separadas só 26 kms.
por autoestrada.
Por outra banda salientan os tráficos con Soutomaior-Redondela e co resto do Morrazo cara a Bueu-Marín, e sobre
todo os máis próximos con Moaña-Cangas, que son cuantitativamente de certa importancia en canto á intensidade
media sostida (tráficos que tamén se reforzarán cando se remate a variante de Marín e se desdobre o corredor do
Morrazo).
Vilaboa depende dende este punto de vista funcional de todas estas vilas e concellos principais da redonda como nós
de servizos, e de centro de traballo para boa parte da poboación municipal. O viario por tanto debería adaptarse a
ditas realidades, para poder acadar unha plena funcionalidade no esquema xeral de mobilidade.
Complementariamente as DOTG detectan unha continuidade de asentamentos urbanos ao longo do litoral que
propoñen reforzar e consolidar como o que denominan “O Agregado Urbano Litoral”, e marcan algunhas liñas para
tirar proveito e optimizar estas estruturas lineais:
“A proposta de Agregado Urbano Litoral oriéntase a dotar de coherencia a este proceso de desenvolvemento,
creando elementos capaces de dotalo de estrutura e calidade de forma que, o que hoxe aparece como unha fonte
de problemas e deterioro, se transforme nun ámbito que constitúa un dos elementos de atracción e de identificación
deste espazo metropolitano como un territorio de alta calidade de vida.
A estratexia básica consiste en fortalecer a linealidade dos desenvolvementos urbanísticos fronte ao actual modelo
disperso. Os tecidos urbanos dispostos de forma lineal, se teñen continuidade e a estrutura adecuada, son os máis
eficientes desde o punto de vista do transporte colectivo, a flexibilidade do territorio e a organización de servizos e
dotacións.
Suxírese a creación progresiva dun paseo marítimo, con distintas seccións e carácter ao longo do seu percorrido, pero
que teña como trazo fundamental a súa continuidade ao longo de todo o Agregado Urbano Litoral cun soporte de
transporte colectivo conectado aos restantes modos do sistema de transportes, tanto terrestres como marítimos.
O agregado urbanolLitoral debe conectar entre si os núcleos tradicionais existentes, incorporándoos á estratexia de
integración do ámbito metropolitano, e fortalecendo os seus sinais de identidade e a súa oferta urbana como
elementos clave de articulación territorial e de xeración de áreas de centralidade que reduzan as necesidades de
desprazamento. A mellora da calidade urbana destes núcleos, en particular dos centros históricos e dos espazos
portuarios, así como unha boa oferta hostaleira son fundamentais para propiciar unha maior densificación ao redor
deles que reduza a tendencia á dispersión. Requírese unha reordenación de usos, trasladando cara a outros lugares
instalacións e actividades que non precisan de localizarse xunto ao mar e que na actualidade significan un elevado
custo de oportunidade.”
A inserción e integración dos núcleos orixinarios neste conglomerado agora xa urbano tamén se sinala nas DOTG como
unha necesidade para dotar de orde e estrutura a todo este novo espazo redenominado como “Cidade Xardín
Metropolitana” que se pretende recalificar:
“A segunda iniciativa é o fortalecemento dos núcleos existentes, potenciando os seus elementos de identidade e
concentrando neles a oferta de servizos e os novos crecementos.
Trátase así de dotar de carácter a un espazo desestruturado, configurando un atractivo ámbito urbano no que os
núcleos tradicionais, e algún outro adicional que se pode crear, definen unha estrutura urbana policéntrica, a modo de
centro de barrios, que acolle dotacións e unha oferta residencial con tipoloxías máis urbanas e insírese nun espazo
predominantemente verde ocupado por vivendas unifamiliares.”
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Todas estas cuestións comentaranse máis polo miúdo no apartado de propostas xerais a respecto do tratamento dos
diferentes sistemas de asentamentos, e analizando as diferentes casuísticas e posibles combinacións que ofrece unha
realidade moi complexa que se intenta reordenar e recualificar nunha nova orde territorial.
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3.2 A ESTRUTURA TERRITORIAL MUNICIPAL. CARACTERIZACIÓN DUN MODELO.
Para chegar a definir e xustificar un modelo de ordenación proposto para Vilaboa, faise preciso resaltar, cunha
perspectiva territorial ampla, aspectos fundamentais que inflúen directamente na definición dese modelo, e que se
converten nos esteos básicos de calquera estratexia integrada de ordenación territorial e o seu posterior
desenvolvemento.
Primeiro resaltar que aínda non contando na actualidade cun papel salientable dentro da Eurorexión Galicia-Norte de
Portugal, debe acadar o seu posto neste conxunto para chegar a ser unha peza significativa e contextualizada para a
definición de “A Metrópole das Rías Baixas” nas DOT de Galicia, sendo esta unha zona con expectativas de gran
crecemento demográfico e económico en Galicia e un dos ámbitos máis dinámicos de todo o norte peninsular. Con
todo, a falta de estratexias territoriais integradas impiden aproveitar oportunidades de futuro importantes, polo tanto
Vilaboa debe acadar todo o protagonismo que poida asumir nesas estratexias territoriais e tratar de materializalas
conxunta ou individualmente, tratando de posicionarse no conxunto da zona, tratando de igualar posicións a respecto
doutros concellos da zona que non están tan estratexicamente situados, pero que conseguiron crecer e desenvolverse
mellor.
Este papel pódese ver reforzado no caso de Vilaboa coa ampliación de capacidade da AP-9, e en concreto a
ampliación da Ponte de Rande, xunto coa conversión en autovía do actual Corredor do Morrazo e doutros novos
trazados, como a A-57 ou o trazado dunha autovía alternativa a Vigo por Soutomaior-Redondela, como proxectos
estratéxicos para mellorar a mobilidade entre os dous lados da Ría de Vigo e entre as principais cidades e para
cohesionar mellor o espazo metropolitano, dando máis oportunidades a Vilaboa para crear un novo centro na súa
comarca.
Segundo, ter moi en conta as novas posibilidades de Vilaboa nas políticas en materia empresarial e produtiva, dada a
súa posición estratéxica e de alta accesibilidade actual (máis a nova prevista polas novas infraestruturas xa citadas),
que deixa a Vilaboa con boas posibilidades de desenvolvemento de solo especializado (que xa se sinalaba no Avance
das DOTG na zona de Toural) e non extensivo, en espazos que aínda limitados espacialmente polas infraestruturas e a
topografía, poden dar un extraordinario rendemento se se aproveitan convenientemente os limitados espazos
dispoñibles. Estas actuacións permitirán a creación de emprego e servirán para a fixación de poboación no concello.
Terceiro, crear unha nova centralidade da que actualmente carece Vilaboa, que se desenvolverá arredor do seu
actual centro administrativo no Toural, para poder cubrir o papel aglutinador e simbólico dunha pequena vila e
configurarse como un centro dotacional de servizos con carácter municipal, e mesmo nalgúns casos comarcal,
acadando no seu desenvolvemento urbanístico espazos estratéxicos para a localización de dotacións moi necesarias
e de futuro, e unha vez acadados outros servizos como o Concello e os seus servizos complementarios como o xulgado
de paz, correos, o centro de saúde, a galescola, o polideportivo ou o Centro Público Integrado, ou mesmo a
importante zona ou complexo recreativo das Salinas, e outras importantes dotacións que van a xerar un importante
foco de uso (e por tanto de actividade a ela vinculada) para toda a poboación municipal, e sendo un dos concellos
que está a captar poboación nova, ten moitas posibilidades de manter un crecemento vexetativo positivo. Ademais a
posibilidade de acadar o desenvolvemento de ámbitos estratéxicos con grandes perspectivas de execución real no
contorno inmediato do núcleo actual, dada a posibilidade de acadar importantes resultados (na creación de novos
espazos urbanizados con vitalidade social, dotacións equipamentais, espazos libres e parques, zonas de aparcadoiro,
cesións de aproveitamento urbanístico, significativas proporcións de vivenda protexida e outras posibles
contraprestacións, tanto en solo urbano non consolidado como en solo urbanizable). Todo isto pode permitir acadar
unha importantísima rede dotacional e de espazos libres de grande significación que poden axudar a consolidar ao
Toural (e por extensión a Vilaboa) como un centro de prestación de servizos dotacionais que incluso poida exceder o
nivel municipal, reforzando así o valor deste núcleo como centro focal de referencia.
Cuarto, as grandes posibilidades no eido turístico (e por certo moi pouco explotadas neste intre, o que lle dá unha
importante marxe de crecemento a esta actividade) que ten Vilaboa (por situación territorial, recursos naturais e
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patrimoniais, entre outros, mais por concentrar esforzos en poñer en valor recursos que poden ser moi atractivos como
destino turístico) deberanse canalizar viabilizando actuacións globais de mellora de recursos, incidindo na sostibilidade
do modelo (aspecto clave para manter o atractivo e a demanda durante longos períodos de tempo e aproveitando o
efecto eco dos visitantes satisfeitos) e posibilitando actuacións que rendibilicen a xestión deses recursos e as estancias a
eles asociadas, combinando as actuacións privadas e públicas para crear ou reforzar a rede de servizos turísticos e as
capacidades e calidades de aloxamento axeitadas a unha importante demanda potencial que hai que pular e darlle
canle axeitada no planeamento.
Moi directamente vinculados con este aspecto turístico están a valoración axeitada e a protección conseguinte da
importante rede de espazos de interese natural e paisaxístico das que Vilaboa está moi ben dotada, sobre todo no
litoral costeiro e nos montes principais, mais tamén cómpre facer un labor similar para valorizar o importante valor
patrimonial e cultural de multitude de elementos ou conxuntos de carácter etnográfico, arqueolóxico ou rural que se
reparten polo territorio, e que son peza fundamental no atractivo turístico.
Quinto, será moi importante saber ofertar este territorio como lugar ideal de residencia nun espazo aínda rural e
afastado doutros modelos máis urbanos, sendo este un dos puntos fortes de Vilaboa na etapa expansiva na que se
atopa, no que se refire á importante actividade de construción de vivenda experimentada nos últimos anos, a raíz das
características xa expostas sobre as grandes aptitudes espaciais e paisaxísticas deste territorio, a proximidade ás máis
importantes cidades da provincia e a consecución de terreos ou vivendas a prezos competitivos a respecto desas
cidades ou doutros territorios, sen por isto perder capacidade de acceso a servizos comunitarios fundamentais como os
xa expostos en apartados anteriores, e que se pretenden reforzar aínda máis na capitalidade do Toural, mais tamén en
propostas singulares, xa identificadas e sinaladas nas DOTG, como a que se refire a San Adrán de Cobres como Núcleo
de Identidade do Litoral, aspecto que trataremos máis polo miúdo no seguinte apartado, pero que pode
complementar e reforzar as posibilidades e as sinerxías coa capitalidade municipal que se pretende consolidar, sobre
todo unha vez constatado que o principal crecemento residencial do último lustro se ten materializado arredor deste
núcleo de San Adrán de Cobres, dada a súa proximidade a Vigo e tanto a mellora experimentada nos últimos tempos,
como a gratuidade das comunicacións coa outra banda da ría de Vigo.
Sexto e último, tendo en conta as realidades achegadas polos datos de crecemento e perspectivas de
desenvolvemento, débese resaltar o importante papel que debe desenvolver Vilaboa dentro do ámbito territorial que
a CPTOPT ten definido nas DOTG como a Metrópole das Rías Baixas como punto de charnela entre Pontevedra e Vigo,
que deberá ter como obxectivo final a ordenación, vertebración e cooperación do territorio conxunto, é dicir,
conseguir unha xestión en rede conxunta para ser máis efectivas as súas políticas e tendo a obriga e a intención de
afirmarse como unha alternativa de promoción e de desenvolvemento rexional, sostible e integrado, que
abranguendo perspectivas sociais, económicas e ambientais, fixe e atraia poboación, creación e consolidación de
emprego e ademais garanta a fixación duradeira de investimentos produtivos para acadar o mellor sitio posible no
espazo global da Eurorexión.
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3.2.1 ESTRATEXIAS PARA A DEFINICIÓN DO NOVO MODELO TERRITORIAL.
O Plan debe concentrar os esforzos de planificación na definición de estratexias que poidan reforzar os puntos fortes
que Vilaboa ofrece nestes intres, e por outra banda complementar aquelas outras facetas fundamentais dun modelo
de desenvolvemento territorial nas que é deficitaria, polo tanto as propostas concentraríanse nestes ámbitos
estratéxicos sinalados no punto anterior para reforzar a posición global de Vilaboa naqueles aspectos fundamentais nos
que se xoga o seu futuro, que é un futuro de competencia (mais tamén de necesaria complementariedade en moitos
aspectos) cos territorios que ten ao seu arredor, polo tanto hai que poñer os medios para acadar posicións de vantaxe
e mellorar as condicións de calidade de vida para facer atractiva aquí a residencia (un dos puntos principais para
reforzar as posibilidades de desenvolvemento) e atraer a novos habitantes. Ademais as estratexias deben incardinarse
nas que marcan para o nivel territorial correspondente as DOTG.
Dende o novo PXOM concíbese a definición dun modelo territorial diverso, sostible e multifuncional, definindo as
seguintes estratexias temáticas de actuación (que logo se desenvolverán máis, se é o caso, ao final deste documento):
A. Mobilidade. As estratexias para a mobilidade parten da definición dun novo sistema viario nos núcleos de
poboación que o precisen e a incorporación dos importantes proxectos viarios xerais suparamunicipais que están en
tramitación ou execución, que apoiándose na trama viaria existente, a completen, dando forma ao novo modelo
territorial que se pretende. Xa que logo, concíbense actuacións no viario en dous niveis, por un lado a nivel territorial e
por outro a nivel local de núcleo. A nivel territorial defínese como estratéxicos e prioritarios os novos trazados, tanto o da
A-57 ata a A-52 en Confurco como o trazado dunha autovía alternativa a Vigo por Soutomaior-Redondela, mais o
desdobramento do corredor do Morrazo para achegarse mellor ata o fondo da península e a súa conexión axeitada
coa vía de circunvalación de Marín, así como o remate desta ata Pontevedra para pechar o circuíto de toda a
península, mais tamén o reforzo do transporte marítimo de ría (dende Moaña e Cangas) e as súas conexións
intermodais con outros sistemas de transporte que permitan que poida ser unha verdadeira alternativa para moitos
usuarios ao transporte privado con Vigo (sobre todo na parte sur do concello), actuacións claves para rematar
definindo os eixes principais de comunicación interior do Morrazo na conformación da Metrópole das Rías Baixas e
para mellorar as condicións xerais de mobilidade e para facela máis sostible. A nivel dos núcleos, as apostas dende o
PXOM, son os percorridos principais de acceso/saída aos corredores principais, alén de solucionar os graves problemas
de circulación nos centros principais (de actividade, dotacións e residencia) co viario estruturante necesario para
resolver os problemas de mobilidade interna dos núcleos.
A respecto da estruturación viaria metropolitana as DOTG teñen claros unha serie de obxectivos:
“O tratamento integrado da costa e das infraestruturas de conexión constitúe a referencia sobre a que organizar este
Agregado Urbano Litoral. É preciso desenvolver progresivamente un viario continuo de alta capacidade, que actúe
como elemento de soporte e articulación, cun carácter urbano que facilite a súa permeabilidade e se integre nos
espazos residenciais con carrís especiais para os sistemas de transporte colectivo. A longo prazo pódese expor un
sistema de transporte colectivo lixeiro e ecolóxico (monorraíl, tranvía...) que contribúa a estruturar este espazo,
aumentando o seu atractivo e reducindo os niveis de conxestión.”
Transporte público
Nas estratexias para a mobilidade, dende o PXOM apostarase polo transporte público (aínda que é un campo de
decisións que escapa ao planeamento urbanístico, pero non por iso deixa de terse en conta), para isto, recóllense as
propostas dos proxectos metropolitanos nas que se proxecta unha rede de transporte urbano común entre os concellos
desta gran zona (indispensable para crear fluxos de poboación de oferta e demanda de servizos en todos os sentidos).
Algunhas destas posibilidades xa se marcaban con carácter xeral nas DOTG a nivel metropolitano:
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“A posta en marcha do Plan de Transporte Metropolitano é un paso decisivo cara á configuración dun sistema de
transporte integrado para o conxunto da área como un elemento básico de articulación, eficacia, sustentabilidade e
calidade de vida neste espazo.
É moi importante redefinir o esquema de transporte colectivo como estratexia básica de integración, sustentabilidade
do desenvolvemento e potenciación de espazos claves no funcionamento da metrópole. ..... Esta proposta require
deseñar servizos de alta frecuencia e grande atractivo que permitan conectar os espazos centrais de ambas as
cidades e os núcleos intermedios.
Intermodalidade, interconexión, concepción integrada dos diferentes sistemas de transporte, sistemas tarifarios
integrados e prioridade ao transporte colectivo aparecen como os conceptos básicos que deben garantir a medio e
longo prazo unha mobilidade sostible no espazo metropolitano e un dos elementos máis importantes para a efectiva
consolidación da Metrópole das Rías Baixas como o gran nó urbano do sur de Galicia e centro da Eurorrexión.”
Sistema de aparcadoiros
Considérase necesario resolver con antelación un problema que agora aínda non é notorio pola baixa concentración,
pero que no futuro co aumento de poboación e a centralización de diversos núcleos e dotacións será máis patente,
especialmente, o sistema de aparcadoiros como elemento esencial para incidir na regulación do tráfico nas áreas de
centralidade que existan no territorio, deste modo proporanse diversas actuacións para a localización de aparcadoiros
públicos necesarios en áreas de solo urbano (principalmente en espazos vacantes en solo non consolidado), mais
tamén no solo urbanizable. Estes aparcadoiros situaranse nas proximidades do viario principal e a carón dos principais
puntos de demanda, actividade ou de uso. Ademais destas actuacións puntuais, deberase prever tamén nas áreas a
desenvolver, próximas ao novo viario estruturante interior, aínda que sexa incrementando as reservas mínimas de solo
necesarias para aparcadoiros na lexislación vixente.
Redes peonís e de bicicarrís
No novo plan deberase desenvolver unha rede integrada de bicicarrís e de paseos peonís que permitan articular os
centros, os núcleos e o seu contorno inmediato e que conecten os parques públicos e os principias sistemas ambientais
e dotacionais, tendo incorporados os espazos de interese pre-existentes como referentes culturais. Ademais, dentro das
previsións da Metrópole das Rías Baixas das DOTG deberase estudar a recuperación paisaxística e ambiental da
fachada litoral a través de paseos peonís e de bicicarrís de goce e mellora ao longo da costa desde A Guarda ata
Sanxenxo. Estes novos viarios, máis brandos, completaríanse coas accións de mellora deste espazo natural costeiro. As
DOTG expoñen tamén outras ideas similares ao respecto:
“Este viario estruturante debe ser complementado cun viario brando para peóns e bicicletas, que se desenvolva
ininterrompidamente ao longo de todo o Agregado Urbano Litoral e que se conecte co sistema de espazos libres e
zonas verdes metropolitanas.”

B. Infraestruturas. As infraestruturas de certa entidade, necesarias para o funcionamento dos núcleos e o seu territorio,
son quen de condicionar o modelo territorial, por iso dende o novo PXOM, considérase estratéxica a mellora na
integración e na eliminación de afeccións das infraestruturas eléctricas e de telecomunicacións, evitando así os
problemas a prol das súas afeccións reais sobre o contorno inmediato e sobre o desenvolvemento urbanístico posterior,
exemplos como as redes de alta ou media tensión, deben ser debidamente tratados para a súa mellor integración na
trama dos núcleos e no territorio, así como reestruturar as grandes infraestruturas eléctricas de futuro cun incremento da
súa capacidade de servizo que vai a precisar este territorio ante o seu previsible e forte desenvolvemento non só
municipal senón comarcal, e tanto no eido residencial como no produtivo, que se suman para aumentar as
demandas.
A mellora das infraestruturas, tanto de abastecemento como de saneamento do concello, é outro dos puntos
estratéxicos no eido das infraestruturas no novo PXOM, habida conta dos apercibimentos que se reciben polo
funcionamento insuficiente dalgunhas das instalacións. Completar e mellorar a depuración existente é prioritario para a
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consecución do modelo territorial proposto, a conservación acaída do medio ambiente e de recursos turísticos e para
dar resposta xa non as necesidades actuais do servizo, senón tamén as futuras.
C. Sistemas de espazos libres, Partindo da idea de que unha das estratexias fundamentais na xestión da
biodiversidade, e polo tanto do patrimonio natural, é evitar o illamento dos diferentes sistemas naturais e que estes son
fundamentais na definición do modelo territorial, dende o PXOM estudouse a definición dun auténtico sistema de
espazos libres que sexa capaz de integrar e potenciar eses sistemas naturais, para isto definíronse os elementos básicos
do medio que participan na estrutura do modelo, como son o solo con vocación forestal, agrícola, os referentes
xeográficos e a rede hidrográfica. Defínense así no plan, unha verdadeira rede composta por tres tipos de sistemas ou
elementos fundamentais que conforman a paisaxe do concello de Vilaboa:
•

Os corredores ecolóxicos nas serras e na costa.

•

Os montes forestais.

•

Os corredores verdes fluviais e dos vales.

Estas propostas encaixan perfectamente coas directrices que marcan as DOTG neste eido:
“Nas zonas con maior capacidade de acollida existe a oportunidade de acondicionar áreas de esparexemento, que
posibiliten gozar do territorio por parte da poboación e evitar a presión sobre as zonas naturais máis valiosas e sensibles.
O tratamento paisaxístico destes espazos, o control de usos na súa contorna, o acondicionamento de itinerarios
brandos, de espazos de acollida para actividades recreativas e de lecer concentrado, a preservación de fitos
singulares, son accións orientadas a dar coherencia a este territorio de alta calidade natural e proporcionar unha
potente e atractiva infraestrutura ambiental para o conxunto da metrópole.”

D. Medio Ambiente e Patrimonio
A necesidade de pór en valor o inxente potencial natural e patrimonial do concello de Vilaboa para tirar proveito
turístico sostible destes dous importantísimos esteos para o desenvolvemento territorial e para a conservación de valores
diferenciais e insubstituíbles no ámbito municipal ou comarcal, onde resaltan os pequenos vales dos ríos, as praias, a
costa, o espazo paisaxísticamente pechado da ría de Vigo, os principais montes, espazos singulares como o de
Cotorredondo, os vales paisaxísticos, os singulares xacementos arqueolóxicos, entre outros moitos espazos ou elementos
significativos, é unha das principais liñas de actuación que vai a dar resultados positivos en moitos máis eidos por ser a
base fundamental da valoración do territorio como axente dinamizador de actividade e de consecución de calidade
de vida e atractivo. Por outra banda estase na liña das directrices marcadas polas DOTG:
“A posición e as características das principais zonas de interese ambiental existentes na Metrópole favorecen a
localización de grandes espazos orientados a acoller actividades de lecer e de protección da natureza, actuando
como un elemento de integración supramunicipal e de reforzamento da calidade e do atractivo do conxunto deste
espazo.
Neste ámbito localízanse espazos naturais de enorme valor, entre os que destaca o Parque Nacional Marítimo Terrestre
das Illas Atlánticas de Galicia, e numerosos ámbitos de gran calidade ambiental e paisaxística: O Cabo Udra e a Costa
da Vela, ..... e zonas de interese como o carballal de Coiro....”
A recuperación de importantes tramos de costa para usos públicos en zonas estratéxicas mediante a recuperación de
espazos e a posibilidade de novos usos lúdicos e dotacionais (como os levados a cabo nas Salinas) tamén pode
constituír un importante fito na recuperación de espazos de notable interese, sobre todo polos seus efectos paisaxísticos
e de reforzo da apropiación pola cidadanía dos principais espazos susceptibles destes usos en zonas estratéxicas.
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E. Actividades dinamizadoras
No novo modelo territorial as áreas estratéxicas o son na medida en que axudan a conseguir o reequilibrio funcional e
a maior idoneidade de actividades urbanas: tratar de acadar un espazo merecido no conxunto comarcal, localizar
novas actividades terciarias, produtivas ou mesmo educativas e culturais, constituír novas centralidades e finalmente
descubrir oportunidades para o posible crecemento poboacional ou urbano con apoio de financiación ou iniciativas
externas complementarias da limitada capacidade municipal.
Por isto dende o novo PXOM incorpóranse actuacións, que dende diferentes ámbitos, van nesa dirección, e serven
para a definición do novo modelo territorial. As actuacións estratéxicas pódense resumir nos seguintes puntos:
1.- Actuacións de carácter produtivo; como a delimitación de novos e pequenos parques empresariais en zonas
estratéxicas e con moi boa accesibilidade, e a consolidación, redotación e a ampliación das pequenas zonas de
implantación actual de actividade empresarial existente, son as dúas propostas que sentarán as bases dunha
importante zona empresarial no Morrazo, como punto de referencia de actividades especializadas na comarca, e
contando con todos os servizos e posibilidades tecnolóxicas que estes espazos especializados requiren nos tempos
actuais. Tamén as DOTG sinalaban necesidades neste eido:
“É importante que estas futuras plataformas loxísticas e industriais incorporen todos os servizos que require a nova
economía, telecomunicacións, fibra óptica, hoteis, centros de empresas, etc. As grandes plataformas deben
complementarse con instalacións de menor escala con localizacións máis centrais no espazo metropolitano como Mos
ou o Morrazo.”
2.- Actuacións de carácter turístico; como pode ser a recuperación e posta en valor do patrimonio cultural,
considerado dende o Plan Xeral a definición de espazos libres de uso publico no contorno de elementos senlleiros (e as
veces descoñecidos ou esquecidos) do patrimonio, e o necesario artellamento de itinerarios que poidan tirar proveito
turístico destes elementos e dalos a coñecer entre propios e estraños ou visitantes interesados no coñecemento, o
fomento de actividades sostibles e respectuosas vinculadas ao mar e a costa, o acondicionamento de espazos de
interese ambiental ou natural con capacidade de acollida para actividades de tipo lúdico (á vez que se preservan os
valores deses espazos que os fan atractivos) ou tamén o remate dos traballos arqueolóxicos xa iniciados nalgúns dos
elementos senlleiros neste eido. Séguese tamén neste eido a liña que marcan as DOTG:
“Nos ámbitos máis fráxiles é preciso localizar equipamentos (centros de interpretación, control de visitas guiadas...) que
permitan unha conservación máis eficaz destes espazos......
A calidade ambiental e paisaxística do territorio, as posibilidades de actividade asociadas ao mar e as novas iniciativas
de mellora urbana configuran un conxunto de elementos de atracción para o turismo ecolóxico, náutico e urbano, o
cal precisa do desenvolvemento dunha oferta hostaleira de calidade para activarse adecuadamente.”
3.- Actividades dotacionais en xeral; sobre todo as de dimensión xeral municipal ou comarcal como o tanatorio, un
cemiterio municipal con capacidade suficiente para o futuro, e o reforzo xeral das dotacións deportivas, asistenciais e
educativas, e en xeral o importante reforzo dos espazos libres senlleiros en calidade e dimensión como Parques e
corredores verdes e ecolóxicos que se precisan para estar preparados para o importante salto poboacional que se
espera e para a competencia na prestación de servizos dotacionais singulares e de calidade no ámbito comarcal e
metropolitano.
4.- O desenvolvemento das actuacións estratéxicas residenciais-dotacionais ou áreas de oportunidade sinaladas
(principalmente as do solo urbano non consolidado e o solo urbanizable, que son as de maior magnitude e as que
poden achegar máis factores estratéxicos e de maior significación) que van a proporcionar calidade de vida e masa
poboacional, e ademais: xardíns, térreos de cesión senlleiros e de gran magnitude e calidade, e mesmo, investimentos
concretos para a resolución de diversas necesidades estratéxicas que Vilaboa precisa, e nas que se pode derivar a súa
execución por parte da iniciativa privada ou de Administracións con iniciativa e capacidade para isto.
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5.- Tamén cómpre incluír neste apartado as posibles actuacións de reforzamento urbanístico e da identidade dun
singular núcleo costeiro como San Adrán de Cobres, que xa se indica como tal núcleo singularizado nas DOTG, como
pertencente ao que nese documento denominan como “Os Núcleos de Identidade do Litoral”, para os que se
establecen importantes funcións de dinamización territorial:
-

Trátase de núcleos e puntos singulares que constitúen referentes de identidade urbana e territorial.
Os Núcleos de Identidade son elementos clave desde os que se propón unha ambiciosa estratexia de posta en
valor dos espazos costeiros. As súas características ou factores de interese poden ser moi variados, incluíndo
centros históricos, fitos singulares, núcleos tradicionais, polos de actividades turísticas e terciarias, centros de
servizos, pequenos portos, etc. O factor definitorio é, en calquera caso, o dispor de trazos de interese e atractivo
que os dotan de potencial para xogar un papel específico no modelo territorial dos espazos costeiros.

-

Permiten recuperar a variedade do litoral como un elemento enriquecedor e xerador de oportunidades. Con
todo, o xurdimento desa variedade só poderá darse na medida en que cada Nodo se perciba como parte dun
todo máis amplo e interconectado, de forma que se poidan potenciar as complementariedades e sinerxías
necesarias para que cada un poida salientar as accións coherentes coa súa vocación sen xerar debilidades ou
perder oportunidades de desenvolvemento senón, pola contra, aumentándoos na medida en que incrementen as
súas fortalezas ao participar das dinámicas dos restantes Nodos.

-

Deben constituír a referencia para futuros crecementos, cuxo desenvolvemento debe apoiarse nos Nodos
identificados en correspondencia coa súa identidade e vocación. É moi importante facer énfase nas operacións
de renovación dos espazos xa construídos, reutilizándoos e incorporando novos usos como alternativa sempre
preferible á expansión das zonas urbanizadas cun aumento da ocupación da fronte costeira.

-

Son os polos de articulación das novas vocacións para os valiosos espazos costeiros integrando o turístico e o non
turístico, creando opcións de primeira e segunda residencia, acollendo iniciativas empresariais, artísticas e
culturais, novas modalidades turísticas, xestión das áreas naturais do litoral e accións relacionadas co seu uso e
deleite.

-

Ademais son elementos fundamentais na articulación costa-interior actuando como pezas clave para a difusión
cara a zonas menos dinámicas do territorio de procesos que tenden a concentrarse na costa pero que poden
atopar importantes posibilidades de expansión nas zonas interiores.

-

Débese fortalecer a súa identidade, recuperando e pondo en valor os elementos urbanos e patrimoniais que os
singularizan; a mellorar a calidade e o atractivo dos espazos urbanos, integrando os portos tradicionais nun novo
papel como espazos centrais da vida urbana e da nova oferta destes núcleos. Neste sentido a opción de novos
usos para os portos pesqueiros debe ser sempre unha prioridade fronte á construción de novas instalacións.

Moitas destas características e funcións territoriais poden ser asumidas por San Adrián de Cobres, dado que este núcleo
e o seu contorno próximo (conxuntamente coa inmediata Santa Cristina de Cobres), ten polarizado e focalizado o
crecemento e a actividade construtiva do último lustro, e de feito moitas das actuacións (entre outras) que se teñen
materializado arredor deste núcleo teñen potenciado ese atractivo:
-

Construción do Porto Deportivo e reforzamento do porto pesqueiro, con mellora dos accesos.

-

Posta en marcha de actividades lúdicas e deportivas vinculadas ao mar.

-

Posta en funcionamento da Reitoral como casa de Turismo Rural.

-

Construción do Paseo Marítimo entre o Porto e a explanada da Igrexa Parroquial.

-

A gratuidade do paso pola Ponte de Rande dende O Morrazo.

-

A construción do campo de golf en Domaio.
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-

A dinamización de actividades e rutas de sendeirismo, as rutas de petróglifos, e outras actividades vinculadas ao
medio natural e patrimonial.

-

O reforzamento de diversas dotacións xerais na zona de Riomaior.

-

A posta en funcionamento do saneamento e a depuradora de residuais (EDAR) en Riomaior.

-

A actividade e os servizos que presta a Área de Servizo da AP-9.

Por outra banda, algunhas das propostas do PXOM inciden tamén nesa dirección para reforzar o atractivo e a
funcionalidade deste singular núcleo, como o propio fortalecemento urbanístico do núcleo, recoñecendo a súa
singular posición en primeira liña de costa e aproveitando por iso para incidir na súa consolidación e non ocupar (ou
salvagardar) dos usos construtivos outros tramos de costa aínda non ocupados (concentración aquí das actividades
construtivas ligadas ao núcleo xa recoñecido no planeamento vixente, anterior a actual Lei de Costas de 1988, e
redactado conforme a LASGA de 1985, e por tanto estando aquí plenamente en vigor a xustificación que para estes
núcleos costeiros se ten implementado na recente Lei 18/2008 Galega de Vivenda, ou a protección e posta en valor
de patrimonio singular e ás veces esquecido ou agochado, como o forno de cal ou, que se pretenden poñer en valor
como espazos libres e aproveitar o seu seguro atractivo como elementos singulares e sinérxicos con outras posibles
actividades dinamizadoras.
Todas estas actuacións estratéxicas, antes sinaladas, foron tidas en conta para a definición do modelo e dimensionado
do novo PXOM, actuacións que dinamizarán ao concello provocando fluxos turísticos, de residentes, de traballadores,
etc, e que definirán a Vilaboa como un referente nos eidos cultural e dotacional en xeral, mais no turístico e produtivo
na metrópole das Rías Baixas, e que ademais se insiren perfectamente nas liñas de acción que as DOTG establecen
para este grande espazo territorial diferencial e con gran proxección na Eurorrexión se todos os concellos que o
conforman seguen estratexias integradas nestas liñas ou directrices de ordenación.
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3.3 OS SISTEMAS ESTRUTURANTES.
Nese senso e recorrendo aos símiles fisiolóxicos, a estruturación futura do superorganismo que vai a conformar o espazo
metropolitano no que Vilaboa se insire e o seu territorio en derredor debe organizarse nunha serie de sistemas
superpostos que permitan un funcionamento global evitando interaccións indesexables entre os distintos sistemas,
cuestión difícil, pois aos propios condicionantes territoriais do substrato físico deben sumarse os condicionantes de cada
un dos sistemas e da súa necesaria interrelación para formar un verdadeiro organismo que funcione correctamente
tendo en conta que os condicionantes dos sistemas poden ser ou ben puramente territoriais –é dicir, elementos
fisicamente construíbles no territorio- ou ben de índole máis intanxible, como a meirande parte dos condicionantes
económicos ou sociais, que tamén interactúan nas variables territoriais pero sen plasmación estritamente física. Deste
xeito podemos centrarnos principalmente nesta fase nos elementos territoriais dos sistemas (centrándonos nos
infraestruturais e dotacionais), que son os que debe regular directamente o PXOM, e sobre os que se deberán
establecer as principais estratexias, propostas e alternativas, polo tanto imos a enumerar sinteticamente e sen ánimo de
exhaustividade estas compoñentes máis puramente territoriais dos diversos sistemas.

Viario

SISTEMA INFRAESTRUTURAL

COMUNICACIÓNS

Transporte
Mobilidade
Aparcadoiro

SERVIZOS URBANÍSTICOS

SISTEMA DOTACIONAL

EQUIPAMENTOS-ADMINISTRACIONS PUBLICAS
ESPAZOS LIBRES E MEDIOAMBIENTAIS

ACTIVIDADE INSTITUCIONAL
SISTEMA ECONÓMICO

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
PROMOCIÓN INMOBILIARIA

SISTEMA SOCIAL

VIVENDA
O ESPAZO SOCIAL, A ESCEA URBANÍSTICA

3.3.1 O SISTEMA VIARIO E DE COMUNICACIÓNS.
As DOTG presentan diversas estratexias e liñas de actuación no eido dos sistemas viarios, e a varias escalas de
aproximación, dende a metropolitana a outra máis local, e tanto no ámbito urbano coma no territorial e rural:
“A ampliación de capacidade da AP-9, e en concreto a ampliación da Ponte de Rande, xunto coa conversión en
autovía do actual Corredor do Morrazo constitúen outro dos proxectos estratéxicos para mellorar a mobilidade entre os
dous lados da Ría de Vigo e cohesionar o espazo metropolitano.”
“Ademais, proponse a progresiva adecuación dalgunhas das que hoxe son infraestruturas só para automóbiles a vías
de mobilidade sostible. A proposta que se formula consiste en cambiar a sección e a funcionalidade destas
infraestruturas e transformalas en ecobulevares.
Estas novas vías incorporan diversas funcións simultaneamente de vía urbana, corredor ecolóxico, carril bici, vía de
transporte colectivo, permeabilidade transversal, soporte de actividades urbanas de densidade intermedia, etc......
Estes novos viarios, máis brandos, completaríanse coas accións de mellora da fachada litoral a través de paseos peonís
de deleite e mellora ao longo da costa desde A Guarda ata Sanxenxo.”
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“Por unha banda, o desenvolvemento, sobre o viario rural existente, dunha densa rede de viarios brandos para peóns e
ciclistas, que permita dotar de estrutura ao tecido disperso e mellorar a calidade paisaxística e ambiental deste
espazo.”
Estas estratexias e liñas de actuación en principio son asumidas polo PXOM, e compleméntanse co nivel de detalle
propio dun plan de escala municipal sen perder o punto de vista metropolitano.
A respecto das propostas xa propias do PXOM, preséntanse as seguintes liñas de traballo:
A- complementar o sistema xeral viario proposto no Programa Autonómico, nas seguintes liñas:
-

Integrar a nova proposta de trazado da estrada N-554 e adaptala na medida do posible as necesidades
de acceso e de seguridade viaria dos núcleos que atravesa.

-

Unha vez se materialicen as novas vías como a A-57 ou a nova autovía a Vigo, será necesaria a
adaptación do resto do viario xeral estatal (ante a súa previsible redución de uso polo tráfico de paso
supramunicipal) as necesidades de acceso e de seguridade viaria dos núcleos que atravesan estas vías,
e incluso a reversión de titularidade ao concello nalgúns casos.

-

Busca de alternativas ao viario principal de conexión entre parroquias e núcleos principais, coa
dificultade engadida de tratarse dunha estreita franxa con alternativas limitadas pola topografía e a
consolidación edificatoria dos núcleos existentes, así como polas dificultades de xestión por tratarse de
núcleos rurais.
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3.4 A ESTRATEXIA MEDIOAMBIENTAL
Ao rexurdir da ecoloxía urbana como visión estratéxica, correspóndelle un grao de concienciación manifesta na
acción reguladora de moitos dos órganos administrativos; a recente introdución na lexislación urbanística do proceso
de Avaliación Ambiental Estratéxica (AAE)

para a validación e mesmo composición do propio documento de

ordenación municipal debe ser considerada como epítome da sensibilización colectiva fronte á emerxencia do
fenómeno urbanizador causante do deterioro do espazo e a perda de biodiversidade. Perante o ideal tradicional da
cidade histórica contida (estable) e recoñecible nas súas partes, emerxe a cidade inespecífica, inabarcable,
irrecoñecible á que se lle acusa da transformación ou mesmo destrución do tecido social. É neste momento cando
conceptos como os de sustentabilidade, impacto e paisaxe requiren dunha valoración acorde co carácter ordenador
dun Plan Xeral, ordenador moitas veces no sentido de transformación e de extensión, entendido como concreción
física da sinerxía de actividades xeradoras de impacto. Neste senso a noción de desenvolvemento sostible está
asociada á reflexión ecolóxica sobre a xestión e a ordenación. De certo que para un Plan Xeral, o obxectivo primordial
do mencionado estudo sería a sustentabilidade do funcionamento ecolóxico no plan (ordenación) proposto. Unha
concepción destas características implicaría que a valoración do impacto da ordenación proposta nun Plan Xeral
debería estar subordinada á esixencia do mantemento do funcionamento ecolóxico dun determinado sistema
territorial.
Certamente, os mecanismos dos que dispón o Plan Xeral para a regulación ecolóxica dun ecosistema territorial son
bastantes exiguos, empezando pola limitación que supón a circunscrición a unha división territorial exclusivamente
administrativa e continuando pola esencia ordenadora do Plan Xeral que é a regulación urbanística (tamén espacial)
dos usos do solo. Fronte á preeminencia da actividade urbanística como principal causante de impacto territorial e
paisaxístico, a lexislación urbanística introduce o concepto de protección pasiva, é dicir de preservación da acción
urbanística esencialmente transformadora, correspondéndolle a outros instrumentos de ordenación territorial o
regulamento da actividade nos terreos preservados da actividade urbanística. Con todo, dentro da capacidade
estratéxica do Plan Xeral pódese indicar a necesidade, non obrigatoriedade, de políticas activas no plano da
utilización dos recursos naturais, porque

tanto o espazo agroforestal como o que presenta destacables valores

patrimoniais a preservar, en definitiva a paisaxe en conxunto, constitúe o principal recurso estratéxico manifesto en
tódalas súas derivacións (rendibilidade agraria, turística, competitividade e desenvolvemento sostible).
A declaración de Zona Especial de Protección dos Valores Naturais (ZEPVN) da enseada de San Simón, realizada polo
Decreto da Xunta 72/2004 recibiu o posterior respaldo da Comisión Europea (DOCE L387 29/12/2004) para a súa
inclusión na listaxe de lugares de importancia comunitaria (LIC) pertencentes á rede ecolóxica coherente de zonas
especiais de conservación coñecida como Natura 2000. Séndolle esixible a esta rede a garantía do mantemento nun
estado de conservación favorable dos hábitats e das especies, o organismo autonómico estimou con gran acerto a
necesidade de habilitar os instrumentos de ordenación territorial que compatibilizasen o requisito máximo de
conservación coa racionalidade no mantemento das actividades produtivas indispensables para a sustentabilidade
dalgúns destes ecosistemas.
O Plan Xeral tentará perfilar durante o proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica (AAE) os obxectivos básicos para a
definición dun proxecto ambiental e que se baseará na preeminencia do enfoque ecolóxico, centrado na valoración
produtiva do medio agroforestal e na valoración paisaxística integral do medio natural e o construído.
Un novo enfoque ecolóxico, a ecoloxía da paisaxe.
Trala emerxencia e posterior consolidación nas últimas décadas da ciencia ecolóxica como rama central das novas
ciencias ambientais, xurde nos anos 80 a ecoloxía da paisaxe, a partir da consideración da actividade humana como
principal causa da aparición dos problemas ambientais. Hoxe en día a ecoloxía dos ecosistemas deu paso á ecoloxía
da paisaxe, ampliando considerablemente a dimensión conceptual da paisaxe, entendéndoo fundamentalmente
como confrontación (síntese) entre a sociedade e o seu medio nun sentido xeral. Nesta dirección, a ecoloxía da
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paisaxe tentaría relacionar as estruturas espaciais cos procesos ecolóxicos, no que os propios autores1 consideraron
como a tradución espacial do ecosistema.
Certamente, no contexto europeo, a paisaxe ocupa un lugar preponderante como concepción cultural, presente en
moitas das disciplinas humanas, mais é no ámbito das ciencias ambientais, estendido á ordenación e xestión territorial,
onde acada unha verdadeira dimensión científico-técnica e por tanto sistematizable. Por outra banda a consideración
da actividade humana como principal factor de evolución da paisaxe introduce a variable temporal como elemento
necesario para a comprensión dos mecanismos evolutivos naturais, chegando a amplificar notablemente a influencia
das técnicas analíticas empregadas pola ecoloxía da paisaxe. Prescindindo dos prexuízos da visión fundamentalmente
estática e formal do coñecemento urbanístico e arquitectónico, a visión ecolóxica sérvese dunha dinámica
integradora, establecendo a transferencia de resultados desde a investigación fundamental á conservación,
ordenación e xestión espacial.
Entendida, entón, como ciencia aplicada, a ecoloxía da paisaxe veu de definir notables modelos de descrición,
ordenación e xestión aplicables ao sistema paisaxístico, entre os que destaca o deseño do mosaico ecolóxico xeral,
que abranguendo desde a escala rexional ata a propia da intervención urbanística ou mesmo proxectual, permitiría
unha definición nova dos sistemas dotacionais, así como a inserción das grandes infraestruturas. Do emprego da matriz
ecolóxica para a explicación do funcionamento das poboacións na paisaxe, xurdiría un concepto de extraordinaria
importancia para a función ordenadora como é o de corredor ecolóxico como elemento director dos fluxos das
poboacións. Neste senso a presenza de manchas (illas, reservas) e corredores como elementos de comunicación
constituirían a verdadeira rede ecolóxica.
Unha das estratexias fundamentais na xestión da biodiversidade, e polo tanto do patrimonio natural, é evitar o
illamento dos diferentes sistemas naturais que compoñen do concello de Vilaboa.
Para que iso sexa posible, é esencial promover a conservación e posta en valor de corredores ecolóxicos que
garantan, no posible, a continuidade espacial das diferentes áreas naturais. Estes corredores cumpren as seguintes
funcións:
-

Evitan a formación de illas (illas agrícolas, forestais, espazos protexidos, etc.).

-

Integran a rede de espazos libres ou de valor natural.

-

Vinculan entre si as zonas de interese natural.

-

Garanten a continuidade a sistemas naturais lineais ou en rede (subsistema fluvial).

-

Son coherentes cunha interpretación holística do medio natural (análise ecosistémica) propia da ordenación
territorial, para un desenvolvemento sustentable.

-

Ordenan espazos de vocacións múltiples (por caso, sistemas agro-silvo-pastoril).

-

Cohesionan espazos rururbanos.

O termo municipal traballa como un todo, unha unidade composta por sistemas entreligados entre si, tales como a
agricultura, os movementos de auga, o transporte, a trama urbana e unha trama de espazos naturais.
Polo que o PXOM debe establecer a utilización dos corredores ecolóxicos en positivo, para a definición do novo
modelo territorial considerando, conceptos como a ecoloxía da paisaxe na construción das infraestruturas de
comunicación, ordenación das paisaxes rurais, a integración cidade-paisaxe, procura do equilibrio urbano de áreas
verdes e posta en valor (realzar) das canles visuais naturais e os referentes xeográficos.
Para acadar todo isto é necesario a definición dos elementos básicos do medio que participan na estrutura do
modelo, como son o solo con vocación forestal, agrícola, os referentes xeográficos e a rede hidrográfica.

1

Richard, 1975
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Defínense así no plan, catro elementos fundamentais que conforman a paisaxe do concello de Vilaboa
-

Os corredores ecolóxicos.

-

Os monte urbanos.

-

Os montes forestais.

-

Os corredores verdes.

Na seguinte imaxe represéntase o esquema dese modelo ambiental proposto no novo plan para a cidade, no que se
distinguen os distintos corredores, subliñando os distintos tipos de solos con vocación forestal.

Os corredores ecolóxicos. A protexer.
Os corredores ecolóxicos teñen como obxectivo o facilitar o fluxo xenético entre poboacións, aumentando a
probabilidade de supervivencia a longo prazo das comunidades biolóxicas e, en última instancia, dos procesos
ecolóxicos e evolutivos.
Atendendo ao anterior o plan define catro corredores ecolóxicos apoiándose nos ríos de maior importancia do
concello e no contorno forestal.
Estes grandes corredores naturais formados polos ríos de maior importancia, dan pé á creación nos puntos de contacto
coa cidade, dos grandes parques e zonas verdes.
A complexidade é manifesta, dado que as grandes infraestruturas de comunicación de carácter supramunicipal fan
deste concello o seu paso obrigado, producindo no territorio grandes fendas dificilmente evitables.
Malia todo o novo PXOM de Vilaboa definiu os seguintes corredores, que por unha parte conseguiranse para uso
público e de propiedade municipal (sendo estes tramos conseguidos por medio do desenvolvemento das distintas
áreas de planeamento remitido, tanto urbanas non consolidadas como urbanizables) e por outro definiranse como
rústicos de especial protección.
-

Corredor de Cotorredondo – San Xulián

-

Corredor do Rio Maior.

-

Corredor do Río Tomeza.

-

Corredor do Río Sidral.

Potenciación o uso social do patrimonio natural, como medio de protección e posta en valor.
O patrimonio natural, ademais de ter unha grande importancia para a biodiversidade, a calidade das augas e do aire;
ten unha grande importancia para satisfacer as demandas dos cidadáns de lecer na natureza. Aínda que é preciso ter
en conta que non todo o patrimonio natural ten a mesma capacidade de carga para soportar un uso recreativo e
social, debéndose primeiro determinar a capacidade de acollida do patrimonio natural para poder establecer os usos
e actividades, así como as potencialidades e limitacións.
Os habitantes da vila, e o turismo demandan cada vez máis espazos de lecer relacionados coa natureza e de grandes
dimensións. E de todo o patrimonio natural do concello de Vilaboa o sistema litoral conta con grandes potencialidades
para cubrir a demanda dun grande espazo recreativo na natureza.
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Esquema de Modelo Ambiental proposto.
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A dimensión produtiva agro-forestal. A paisaxe como recurso.
Entendida a paisaxe como síntese -ou confrontación- entre actividade humana e medio, a súa valoración comporta
ineludiblemente a consideración da actividade humana como principal causa transformadora e conformadora da
paisaxe. Partindo desa visión integradora a actividade agro-forestal constitúe a acción conformadora da maior parte
da paisaxe visible, e polo tanto comparte con ela a condición de recurso.
O sistema agrario da comarca de Pontevedra veu reducindo a súa importancia como campo de actividade e
ocupación, como veu ocorrendo en todo o país, e tamén pola súa particular situación xeográfica. As súas actividades
e potencialidades están condicionadas por iso e pola configuración actual das estruturas agrarias e tamén polos
condicionantes físicos, climáticos e sociais. Unha primeira aproximación ás características físicas e climáticas da zona,
así como á súa riqueza natural, amósannos unha grande diversidade de posibilidades agrarias e forestais desta
comarca, tanto para o seu uso directamente produtivo como para outro tipo de usos alternativos do espazo natural,
como poden ser as actividades relacionadas co ocio e o turismo.
Por unha parte estaría un bloque de posibilidades ligadas ao uso principalmente forestal, incrementando a presenza de
especies frondosas-coníferas de calidade e paralizando a expansión do eucalipto. Un segundo bloque podería
asociarse con alternativas de diversificación agraria. Unha boa parte dos montes veciñais en man común son
susceptibles de transformación para un aproveitamento con cultivos que requiren unha importante base territorial,
como poden ser os froiteiros de plantación regular (mirambeles, maceira, pereira, laranxeira, melocotoeiro, cerdeira,
ameixeira, etc.) e especialmente o viñedo ou a floricultura.
Un terceiro bloque sería a consideración especial dos espazos naturais e sensibles da comarca que deberían arborarse
de cara á conservación e oferta turística e non cara á produción de madeira. Mais, como é sabido, existen unha
pluralidade de efectos externos positivos aos arborados ben ordenados que se xeran e aparecen como bens públicos
asociados, tanto sobre a conservación do solo fronte á erosión (nos abertos e nos queimados), como incluso a xeración
de fertilidade para especies cada vez máis esixentes (árbores mellorables). Tamén sobre a produción e retención de
auga en óptimas condicións que nos remite aos diversos aproveitamentos derivados-subministración urbana, termal,
mineral, regadío, etc. Como non, tamén, sobre a mellora ambiental polos efectos de limpeza sobre a contaminación
atmosférica a nivel local e extra-local e os efectos de regulación climática asociados a un territorio con boa foresta.
Así mesmo, arrodean o concello grandes superficies forestais, que teñen vocación de espazo natural e recreativo,
chamado a cumprir un importante papel, non só como produtor directo de bens económicos (nomeadamente
produtos madeireiros, mais non só estes), senón tamén un rol ecolóxico, social e paisaxístico. A mellora da súa natureza
mediante repoboacións con frondosas autóctonas, evitando as repoboacións con especies de crecemento rápido
como os eucaliptos, a mellora das masas arbóreas e a progresiva eliminación de especies invasoras, son requisitos
necesarios para que o monte incremente o seu valor natural e a súa grande utilidade social. Exemplo limitado disto e
pioneiro en Galiza é o parque natural de Cotorredondo e o Lago de Castiñeiras que Vilaboa comparte co concello de
Marín.
Polo tanto, os montes deben xogar o papel de gran anel verde, onde habería que darlle cabida a esa grande área
onde, ademais da mellora silvícola, se incrementasen as infraestruturas e servizos asociados a un parque recreativo,
como cámpings, albergues, hortas de lecer, alugamento de bicicletas, canón pola recollida de cogomelos, sendeiros
interpretativos e outro tipo de instalacións e servizos que fagan atractivo e rendible a zona forestal de Vilaboa e
municipios veciños.
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Fomento da recuperación de espazos degradados.
Nas periferias urbanas, no contorno das infraestruturas industriais e de transporte, ou mesmo nos centros urbanos,
prodúcense situacións de abandono de instalacións, deixamento no mantemento ou desordes urbanísticos-territoriais
que son percibidos polos cidadáns cunha sensación de desagrado que deriva na formación dunha opinión negativa
cara a propia vila, que termina retroalimentando a existencia desas áreas degradadas
Neste senso, actuacións de integración paisaxística que poden ir desde sinxelos apantallamentos visuais ou pintado de
superficies, ata grandes proxectos de rexeneración cobrando unha grande importancia sobre a conciencia colectiva
de cidade.
Medidas urbanísticas que supoñan a rexeneración atmosférica e doutras que impidan ou limiten a contaminación do
aire.
A rexeneración de espazos vinculados aos ríos, á costa, á Rede Natura e ao arborado autóctono, poden servir,
ademais de zonas de esparexemento da poboación, como auténticos pulmóns dunha sociedade que mide a súa
decadencia polo volume de residuos que xera ou pola contaminación de todo tipo que produce, parámetros estes
que se poden compensar cunha axeitada xestión de recursos ambientais e forestais, a depuración de residuos e o
control de actividades nocivas ou perigosas para a atmosfera ou o medio ambiente.
O patrimonio ambiental e a ordenación urbanística
En resumo, a defensa do patrimonio natural é unha peza sumamente importante na articulación territorial do concello
de Vilaboa, entendida esa defensa non só como conservación do existente, senón tamén como elemento susceptible
da súa posta en valor como recurso económico que igualmente é; e o desenvolvemento de actividades que poidan
vender ben este recurso tan prezado como escaso, nunha sociedade que o valora ben pouco como conxunto, cando
se pode perder irreversiblemente en pouco tempo, e no entanto, habendo como hai, cada vez máis xente que valora
estas alternativas de ocio ou de actividade como bens efémeros e cada vez máis difíciles de atopar en grandes
cantidades e sabiamente aproveitados.
A expansión, en grande parte incontrolada, nos trinta/corenta últimos anos, producida tanto no que respecta á
edificación como no que atinxe aos usos e as súas intensidades, especialmente nesa parte do territorio ao que se
adoita chamar periurbano ou rururbano, moi ben se pode caracterizar de sobrecrecemento que se produce sen a
estrutura precisa para soportalo. Ao faltar unha definición clara da estrutura xeral do territorio, son moitas as eivas e
disfuncións creadas. Son doadas de ver aquelas que remiten a déficits en dotacións urbanísticas, pero igualmente
importantes son as eivas xeradas no patrimonio natural, ao que aquela expansión causou danos de consideración en
moitos casos, que dificilmente (ou a moi alto custo) se poden reparar, pero estase aínda a tempo de non seguir
estragando.
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3.5 OS SISTEMAS XERAIS
3.5.1 O SISTEMA XERAL DE COMUNICACIÓNS E TRANSPORTES
O territorio de Vilaboa ten un posicionamento centrado respecto das dúas vilas máis grandes da provincia de
Pontevedra (Vigo e Pontevedra) e situada no fondo da Ría de Vigo, por onde pasan as vías de comunicación xeral
sobre o trazado topográfico da Depresión Meridiana que percorre a provincia de norte a sur, lugar de paso natural das
comunicacións principais, xa dende os primeiras asentamentos do home neste territorio. Hase de salientar a
importancia estratéxica que supón esta zona dentro das comunicacións da zona sur da provincia de Pontevedra,
dada a proximidade de tres infraestruturas básicas (AP-9, N-550 e o ferrocarril) nunha estreita franxa inferior a
cincocentos metros como media (e nalgún caso inferior a 100 m.) e a escisión de dúas rutas fundamentais dende o
punto de vista territorial, dunha banda á que por Redondela vai cara a Porriño, Tui ou Vigo e por outra a que accede
directamente a Vigo ou á zona do Morrazo pola marxe norte da ría de Vigo, cunha infraestrutura de primeiro orde
como a ponte de Rande.
Dadas estas características de partida configúrase este territorio como un cruzamento de camiños nunha situación
estratéxica, que lonxe de perder vixencia, segue a concentrar novos roles de comunicación de primeira magnitude (tal
é o caso da autoestrada A-9 e a nova xeración de ferrocarril da alta velocidade), de xeito que no punto de
confluencia de todas estas infraestruturas (preto do núcleo de Toural) as isócronas (ou liñas que definen o ámbito do
territorio con capacidade de achegarse ata este punto nun tempo determinado) de pouco máis de unha hora
acadan case ao 70 % da poboación galega, que podería achegarse ata aquí neste tempo, o que implica unha gran
capacidade de oferta de servizos de todo tipo a unha importante cantidade de usuarios potenciais.
É doado prefigurar un primeiro criterio sobre das infraestruturas de comunicación, dado que o esquema está xa
consolidado e non existen moitas alternativas, polo menos a escala territorial ampla, e as melloras de pequena escala
comentaranse en cada apartado concreto.
Comezando polas infraestruturas de carácter e uso básico (e case exclusivo) supramunicipal e mesmo interprovincial
ou estatal, a autoestrada AP-9, para contrarrestar na medida do lóxico e o posible o seu efecto de fenda brutal no
territorio, debe potenciar pasiño a súa relación co territorio, mellorando a súa accesibilidade nas dúas direccións e
aumentando os puntos de acceso con criterios lóxicos e funcionais de separación, tendendo á súa futura conversión
nunha autovía. Neste eido déronse xa algúns pasos como anteproxectos de novas conexións na zona paralela á
estrada N-550, mellora do enlace existente cerca do Toural (aínda que non se acadou polo de agora a completa e
desexable –por fundamental– conexión bidireccional pero afortunadamente xa está proxectada) ou a próxima
entrada en vigor da gratuidade restrinxida do paso pola ponte de Rande para certas procedencias (que se está a
solicitar enerxicamente sen restricións para todos os usuarios da AP-9 por parte da poboación que emprega a cotío
este medio de comunicación).
Pero de calquera xeito os obxectivos que se deben acadar van moito máis alá, tal e coma denantes se sinalou.
No que fai ao ferrocarril, a vía convencional deixou de funcionar recentemente coa entrada en funcionamento do
Eixo Atlántico de Alta Velocidade, o que abre a posibilidade da creación dunha vía verde pola antiga vía do tren,
transformando este trazado nunha senda peonil e ciclista de uns dez quilómetros entre Arcade e Pontevedra, dos cales
a maior parte decorrerían polo termo municipal de Vilaboa.
A única porta de conexión do concello co novo trazado do AVE, figura na estación-apeadeiro de Figueirido, xa que se
lle dou prioridade ás macromagnitudes, e as conexións entre grandes núcleos poboacionais minguando paseniño, por
tanto, as posibilidades de acceso e uso desta infraestrutura por parte das pequenas comunidades como a de Vilaboa
debido ao seu espallamento polo territorio.
Pero xa noutro orde de magnitude, o viario realmente vertebrador das comunicacións, dentro do concello, son as dúas
estradas principais: a N-550 e a N-554, que configuran a tradicional escisión das dúas principais rutas de comunicación
nesta zona da provincia: a que segue de norte a sur o seu percorrido por toda Galicia, pasando polo fondo das rías e a
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que deriva cara a Península do Morrazo percorrendo o litoral costeiro, coa alternativa de acceso directo a VigoRedondela mediante a incorporación á A-9 no acceso á ponte de Rande no sur do concello de Vilaboa.
Sobre a estrada N-550 asentan as parroquias de Bértola, Figueirido e unha parte da de Vilaboa, incorporando
directamente sobre ela a zona de maior implantación comercial-industrial do concello a partires do punto de conexión
co concello de Pontevedra, que exerce de catalizador achegando a masa crítica. As obras periódicas de ampliación
e mantemento fan que poida cumprir axeitadamente a súa función de vía colector de primeiro orde, aínda que co
perigo de ir transformándose nunha travesía cuasi urbana nas zonas en que atravesa os núcleos de poboación (que
son os que están a crecer con maior forza) ou naquelas zonas onde se están a concentrar servizos e naves comerciaisindustriais, incrementándose a inseguridade viaria pola confluencia de velocidades relativamente altas e continuado
tránsito de peóns e mercadorías.
De calquera xeito, non é esta a única vía vertebradora desta zona do concello, pois no que atinxe á meirande parte
dos seus núcleos tradicionais e as redes parroquiais, aséntanse nun viario paralelo á N-550, da outra banda da liña do
ferrocarril e do val do río Tomeza, que configura a zona de paso do Camiño Portugués a Santiago, que como xa se ten
sinalado percorre tamén pola Depresión Meridiana que prefigura e condiciona dende fai milenios as comunicacións
principais neste territorio. Establécense pasos puntuais transversais que comunican ambas vías a través do río e a liña do
ferrocarril.
A estrada pola que a poboación vilalboesa se comunica co resto da comarca do Morrazo é a estrada N-554, que vai
bordeando a costa dende o seu enlace coa N-550 no Toural polo litoral norte da Ría de Vigo, que nos conduce a
Moaña e Cangas polo sur. Directamente asentan sobre dela unha boa parte dos núcleos das parroquias de Vilaboa,
San Adrán e Santa Cristina de Cobres. O resto dos núcleos destas parroquias comunícanse con esta mesma estrada N554 a través de viarios perpendiculares a ela, e algún deles paralelo, seguindo a topografía do territorio.
Recentemente esta estrada (aínda que perdera boa parte da circulación que con orixe no resto da península do
Morrazo tiña como destino principal Vigo e a zona sur da provincia, gañou por outra banda dentro do T.M. de Vilaboa
o tráfico que na súa zona media e sur ten como obxectivo acceder á ponte de Rande para seguir cara o Sur) mellorou
as súas características de trazado e sección precisas para o seu correcto funcionamento como colector secundario.
Esta vía percorre –as máis das veces próxima, outras veces afastada do mar cando os asentamentos ou a topografía
se impón– a marxe dereita da Ría de Vigo. No seu percorrido municipal é preciso distinguir nidiamente entre os tramos
nos que a vía percorre territorio natural dos que o fai por solo dos asentamentos de poboación, que se van alternando
ao longo do seu percorrido, pero tendendo cada vez máis á continuidade entre núcleos.
Este viario ao que nos estamos a referir non só é a vía que comunica co exterior, senón que é tamén a arteria á que
teñen que conducir todas as vías locais que levan ata o resto das aldeas e lugares desta parte do Termo Municipal, a
excepción dalgunhas vías –outrora camiños forestais- que comunican a través dos montes de Domaio coa súa vertente
noroeste que baixa ata a Ría de Pontevedra.
Como consecuencia de todo o anteriormente exposto, o sistema xeral de comunicacións estrutúrase segundo a
seguinte relación de elementos básicos:
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REDE DE INTERESE XERAL DO ESTADO (R.I.X.E.)

Autoestrada AP-9

Construída a finais dos anos 70 e principios dos 80, coa Ponte de Rande,conta cunha 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.

Estrada N-550

Da Coruña a Tui, cun percorrido polo concello duns 5,6 Km. En dirección N-S cunha anchura
media de 15 m., atópase en bo estado de conservación, dadas as continuas melloras e
ampliacións de sección da última década, para mellorar a seguridade vial.

Estrada N-554

Dende o Toural a Rande, cun percorrido polo concello de 9,99 Km e unha anchura media
de 15 m., atópase en bo estado de conservación, tras recentes melloras sobre todo no que
a trazado e seguridade vial se refire. É de titularidade estatal.

Ferrocarril
Redondela-Santiago

A liña de ferrocarril, de titularidade estatal, deixou de ter uso ferroviario de pasaxeiros e
mercadorías unha vez entrado en funcionamento o Eixo Atlántico.

Eixo Atlántico de Alta
Velocidade

Este novo trazado ferroviario, cun percorrido aproximado polo concello de 4,77 Km., entrou
en funcionamento recentemente, e discorre paralelo ao vello ferrocarril nos primeiros 1.700
m. desde o límite con Pontevedra, para logo continuar cara o sur cunha nova traza, que
inclúe túneles e viaductos.

REDE AUTONÓMICA

PO-264

Paredes (N-550)-Arcade(N-550) 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 385 m., cunha anchura media de 7 m., atópase nun estado de
conservación medio.

REDE PROVINCIAL

EP-0101

Estrada que dende Postemirón (preto do Cuartel de Figueirido) enlaza coa N-554 no núcleo
de Acuña, cun percorrido de 4,96 Km e unha anchura media de 8 m., atópase en estado
regular de conservación

EP-0102

Enlaza a N-554, co Peirao dos Caralletes, á altura do núcleo de Acuña, sendo a
prolongación da estrada EP-0101ata a liña de costa. Ten un percorrido de 785 m.

EP-0103

Enlaza a estrada N-550, á altura do núcleo de Balteiro coa Lagoa de Castiñeiras, no límite co
concello de Marín. O seu percorrido dentro do concello é de 5,29 Km, cunha anchura media
de 9 m., atópase nun estado regular de conservación.

EP-0104

É un pequeno ramal que enlaza a estrada EP-0002, á altura do núcleo de Canabal, co
Cemiterio Parroquial de Figueirido. O seu percorrido é de 657 m. e o seu estado de
conservación é regular.

EP-0105

Enlaza a estrada N-550, á altura da Ramalleira, coa estrada EP-0002, no Lugar do Outeiro.
Ten unha lonxitude de 1,23 km. e o seu estado de conservación é regular.

EP-0001

Enlaza a estrada EP-0002 no núcleo de Alcouce cos núcleos da Canicouva e Pontesampaio,
no veciño concello de Pontevedra. Ten unha lonxitude dentro do concello de Vilaboa de
1,51 km. e o seu estado de conservación é regular.

EP-0002

Estrada paralela ao Río Tomeza que dende Pontevedra vai ata Figueirido enlazando coa N550 á altura do núcleo de Canabal. Ten unha loxitude no concello de 3,02 km. e o seu
estado de conservación é bo.

EP-0012

Chega de Pontevedra ata Figueirido pasando pola Base Militar General Morillo, sendo a vía
de comunicación directa dende Pontevedra ata dita base. Ten un pequeno percorrido no
concello de 503 m. e o seu estado de conservación é bo.
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O resto do viario está considerado como sistema local viario, a excepción da estrada que comunica a estrada
nacional N-554, á altura do núcleo de Pazos, co núcleo de Sobreira, cuxa consideración é a de viario estruturante de
carácter local.
Ao viario estatal, como é lóxico seralle de aplicación o disposto na Lei de Estradas (Lei 37/2015, do 29 de setembro de
estradas) e ao viario autonómico, seralle de aplicación o disposto na Lei de Estradas de Galicia (Lei 8/2013, do 28 de
xunio). No caso do ferrocarril será de aplicación a Lei do Sector Ferroviario (Lei 39/2003 e o seu regulamento).
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SISTEMA DE COMUNICACIÓNS NO CONCELLO
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3.5.2 AS INFRAESTRUTURAS DE SERVIZO.
As infraestruturas de servizos urbanísticos son clave á hora de poder concretar un modelo de territorio sostible. Por unha
banda os núcleos deben renovar o seu nivel infraestrutural de tal xeito que continuamente se proporcionen os servizos que
manteñan un nivel de comodidade razoable e acorde ao nivel de vida da nosa sociedade. Por outra parte a extensión dos
núcleos, e os novos centros de expansión industrial/comercial e residencial precisan dun apoio infraestrutural importante,
por mor de lograren un axeitado desenvolvemento, que se preste coas maiores garantías de calidade de subministración, o
cal é obxecto de análise no Plan Xeral.
A diagnose sobre as condicións de servizo das redes de infraestruturas básicas no concello de Vilaboa non deixa de amosar
o esforzo das administracións por conseguir unha dotación acaída á dimensión urbana e cidadá do asentamento. Hoxe
pódese falar dun nivel de servizo notable no conxunto da provincia e por extensión da comunidade autónoma, mais da
avaliación de cada un dos subsistemas integrantes afloran as principais eivas estruturais na articulación do espazo habitado,
e que se manifestan na ausencia de integración nas estruturas de ordenación subrexionais e na insostibilidade dos procesos
emerxentes de ocupación.
Como obxectivo estratéxico establécese a consecución dun sistema de infraestruturas de servizo completo e eficaz para a
cohesión territorial interna e, sobre todo externa, do modelo de ordenación proposto. Certamente, a satisfacción deste
obxectivo requirirá do mantemento do esforzo investidor en base a solucións técnicas non sinxelas que terán unha
repercusión territorial supramunicipal, feito que obrigará a unha áxil coordinación interadministrativa.

SISTEMA XERAL DE INFRAESTRUTURAS DE SERVIZO
No seguinte cadro resúmense as infraestruturas de servizo do concello.

CLAVE

DENOMINACIÓN

I-001

Apeadeiro de Figueirido

I-053

OBTENCIÓN DO SOLO [m2]
EXISTENTE

PROPOSTA

TOTAL

TITULARIDADE

1.571

1.571 PÚBLICA

Depósito municipal de Paredes

830

830 PÚBLICA

I-003

E.D.A.R. Riomaior

848

848 PÚBLICA

I-056

Depósito das Croas

741

741 PÚBLICA

I-057

Depósito do Picho

682

682 PÚBLICA
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3.5.3 A REDE BÁSICA DE ABASTECEMENTO DE AUGA.
Vilaboa é o único concello da área territorial de Pontevedra que neste intre aínda non conta cunha rede pública deste
servizo (a meirande parte das redes son veciñais), a excepción do núcleo de Paredes. O servizo de abastecemento do
concello realízase logo, mediante traídas de auga veciñais, localizadas próximas aos principais núcleos de poboación,
ou mediante pozos individuais (agás en Paredes). Isto pode xerar problemas puntuais na rede.
Actuacións programadas dentro do Plan Hidrolóxico Galicia – Costa 1997 – 2017

Fonte:Augas de Galicia

Tamén compre sinalar a tramitación neste intre dun proxecto para o novo abastecemento de auga a Ría de
Pontevedra. Tras anos de estudos, Acuanorte, o organismo dependente do Ministerio de Agricultura, Alimentación e
Medio Ambiente comezou en 2013 coas obras deste ambicioso proxecto.
Este proxecto, que mellorará notablemente o abastecemento de auga nos municipios de Pontevedra, Marín, Poio,
Sanxenxo e Vilaboa, conta cunha consignación duns 33 millóns de euros, que se esperan investir entre 2013 e 2015. En
calquera caso, ata que dispoñamos de máis información deste proxecto, continuaremos expoñendo os proxectos
anteriores.

A MELLORA PROPOSTA NA REDE.
O documento do Plan de Abastecemento de Galicia prevé ante a situación actual do concello a inclusión deste no
sistema de Pontevedra xunto cos concellos de Marín, Barro, Sanxenxo, Poio e Bueu.
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A seguinte figura recolle de forma esquemática a proposta de abastecemento para o concello de Vilaboa do Plan de
abastecemento de Galicia.
Sitúa a conexión dende un futuro depósito da zona do Casal na parte sur do concello de Pontevedra – cadro negro –
dende este depósito e por medio dunha condución por gravidade de 300 mm de diámetro chegaría a unha estación
de bombeo de 30 l/s de capacidade para uns 150 m de altura – círculo vermello –, o tramo de impulsión de 300 mm e
200 mm chegaría ata un depósito de cabeceira con 3.000 m3 de capacidade, situado no alto da Encabezada que
está a unha cota de 325m – cadro rubio - e dende aquí chegaría aos núcleos do concello, a través da rede
secundaria.
No caso do núcleo de Paredes, no que Augas de Galicia executa un proxecto de abastecemento que se serve dende
da E.T.A.P de Arcade ata un depósito cunha capacidade prevista de 1500 m3. A intención inicial era que dita adución
servise en posteriores fases de execución para abastecer todo o municipio. A extensión desta rede esixiría a construción
doutro depósito en Postemirón.
Esquema proxectado para o abastecemento de Vilaboa no Plan de abastecemento de Galicia

Fonte:Augas de Galicia
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Plan de Abastecemento de Galicia. Sistema de abastecemento de Pontevedra.

Fonte:Augas de Galicia

É absolutamente preciso racionalizar e centralizar o abastecemento de auga para garantir unha mellor, máis estable e
máis segura subministración de auga potable principalmente, mediante a mellora das instalacións veciñais existentes e
a nova construción de depósitos, depuradoras e redes xerais de distribución, acordes coa entidade e seguridade que
require o servizo.

É preciso abordar o control sanitario regular e periódico das redes de abastecemento veciñais co fin de garantir a
calidade das augas, e tratar de mellorar sensiblemente o sistema fraccionario e deslabazado de abastecemento
existente para asegurar a uniformidade, a potabilidade e a calidade de subministración a todos os núcleos.
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Plan de Abastecemento de Galicia. Actuacións previstas no concello de Vilaboa.

Fonte:Augas de Galicia
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DIMENSIONADO DA DEMANDA DO SERVIZO PREVISTO

Atendendo as previsións posibilistas de crecemento de poboación estimadas polo Plan Xeral, o servizo de
abastecemento de auga deberá dimensionarse para o ano horizonte do Plan (2038 con capacidade para atender a
unha poboación equivalente a uns 7.535 habitantes residentes, e contando coa posibilidade de 300 máis flotantes ou
temporais, isto é, executando o 100% da capacidade máxima residencial (cousa pouco probable) e no período estival,
a afluencia máxima de turismo prevista.
Ano
2017(real)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Poboación
6.023
6.050
6.125
6.200
6.275
6.350
6.458
6.566
6.674

Ano
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

Poboación
6.783
6.867
6.952
7.037
7.122
7.173
7.225
7.276
7.327

Ano
2035
2036
2037
2038

Poboación
7.379
7.431
7.483
7.535

Cómpre sinalar aquí que o Plan de Abastecemento de Galicia estima como ano horizonte o 2023 e prevé para este
ano unha poboación de 7.600 habitantes no concello, o que significa unha diferenza de 1.142 habitantes menos, coa
proxección realizada polo equipo redactor para ese ano na fase actual.

Poboación de cada concello para o ano de deseño 2023
CONCELLO

POBOACIÓN TOTAL 2003

POBOACIÓN TOTAL 2013

POBOACIÓN TOTAL 2023

Pontevedra

90.135

101.439

114.166

Marín

27.907

30.031

32.317

Sanxenxo

35.282

36.227

37.184

Poio

21.975

24.903

28.227

Bueu

16.569

16.569

16.569

Barro

3.780

3.780

3.780

Vilaboa
TOTAL

6.729

7151

7.600

202.377

220.100

239.843

Fonte: Plan de abastecemento de Galicia. Informe Técnico – Sistema de abastecemento de Pontevedra. Augas de
Galicia.
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DEPÓSITOS EXISTENTES
CLAVE
DENOMINACIÓN
I-004
Traída dos Corvos
I-005
Comunidade de usuarios Saxosa
I-006
Comunidade de usuarios de Alcouce
I-007
Comunidade de usuarios de San André de Figueirido
I-008
Traída de Xestales
I-009
Comunidade de usuarios de Basilio
I-010
Comunidade de augas Carballeira
I-011
Traída do Pinto
I-012
Traída do Monte
I-013
Comunidade de auga do Picho
I-014
Traída de Maiorín
I-015
Comunidade de augas de Areeiros
I-016
Comunidade de augas de Areeiros
I-017
Traída de Pazos
I-018
Traída de Pazos
I-019
Comunidade de auga de Nores-Vilaboa
I-020
Traída en Pousada
I-021
Traída Abelleiras
I-022
Traída das Candóns
I-023
Traída Ubeiras e Curra
I-024
Depósito en Ubeiras. Traída particular
I-025
Depósito en Ubeiras. Traída particular
I-026
Depósito en Uveiras
I-027
Comunidade de augas de Vilaboa
I-028
Comunidade de usuarios de Curra
I-029
Comunidade de usuarias augas da Maica
I-030
Traída Cabadas de Castiñeiras
I-031
Comunidade de augas de Santradán e Ubeiras
I-032
Comunidade de augas de Santradán e Ubeiras
I-033
Traída de Porto do Río
I-034
Auga Laguchos do Viveiro
I-035
Comunidade de usuarios traída de augas de fonte da Viúva
I-036
Fonte da Xesta
I-037
Traída a Novas
I-038
Traída Cimadevila e Río
I-039
Traída de auga de Larache
I-040
Traída de augas de Larache
I-041
Traída de augas de Postemirón
I-042
Traída de augas Acuña Candedo
I-043
Traída de augas de Ganderón
I-044
Traída de augas de Bertola
I-045
Traída de augas de Outeiro
I-046
Traída de augas de Graña
I-047
Traída de augas de Casaldesanta
I-048
Traída de augas de Sobreira
I-049
Traída de augas de Paradellas
I-050
Traída de augas de Cardiña
I-051
Traída de Augas de Cardiña
I-052
Traída de augas de Pazos
I-053
Depósito municipal de Paredes
I-056 I-057
Depósitos de Croas e O Picho
CAPACIDADE TOTAL DOS DEPÓSITOS EXISTENTES
DEPÓSITOS PROPOSTOS
I-054
Depósito Alto da Encabezada
CAPACIDADE TOTAL DOS DEPÓSITOS PROPOSTOS
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CAPACIDADE (M3)
17
80
81
360
149
43
50
102
200
47
229
300
40
300
150
300
200
70
9
24
24
24
172
145
180
360
254
0
800
42
600
126
150
48
300
50
185
360
300
200
50
50
60
30
50
50
100
50
500
3.500
11.511
3.000
3.000
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Análise da Demanda da rede de abastecemento
USO RESIDENCIAL

CONSUMO ESTIMATIVO
ACTUAL

Nº de Vivendas

Hab.Equivalentes

Dotación
(l/seg.día)

Consumo (M3/día)

Caudal (l/seg.día)

3.017

6.023

150

903,60

10,46

Consumo (M3/Día)

Caudal (l/s.día)

ACTIVIDADE PRODUTIVA EXISTENTE
ha (Bruta)

Dotación (l/seg.ha bruta)

12,18

0,1

Solo usos terciarios

105,23

1,22

4,26

0,33

CONNORSA

123,28

1,42

1.132,11

13,10

Totais:
Demanda total de abastecemento de auga prevista polo Plan Xeral
Habitantes totais

Consumo
(l/hab.día)

Factor
uso

7.535

150

1

300

150

0,35

Poboación Total para o ano 2.038: 7.535 habitantes fixos e 300
temporais (factor de uso estacional 0,35)

Consumo total
(m3/día)
1.134,15
15,75

Dadas as previsións de localización de áreas ou sectores destinados ao desenvolvemento de actividades empresariais, tendo en
conta a estes efectos o solo delimitado polo Plan Xeral que non estea actualmente ocupado (solo vacante), temos as áreas que se
sinalan nos seguintes apartados.
Supondo unha demanda unitaria de 0,1 l/seg por ha. bruta de solo para o novo solo urbanizable delimitado previsto e para as zonas
de solo urbano para usos terciarios aínda non ocupadas pola edificación, a dotación prevista sería a seguinte:
Superficie (ha.)

Consumo (l/seg.ha)

Consumo total
(m3/día)

SOLO URBANIZABLE DELIMITADO INDUSTRIAL

4,81

0,1

41,56

SOLO URBANO INDUSTRIAL EN NOVAS PARCELAS PARA USOS
TERCIARIOS

5,182

0,1

44,77

ÁMBITO OU CLASE DE SOLO

- A demanda unitaria de 0,1 l/seg por ha. bruta de solo para os usos terciarios estimouse a partires de datos de concesións
existentes na zona de Filgueira, que é onde se localiza este tipo de solo.
- No que atinxe ao solo urbanizable delimitado industrial, tomouse tamén o dato de 0,1 l/seg. xa que se prevé que as
actividades a implantar podan ser semellantes ás existentes na zona próxima de Filgueira.
- En cando a CONNORSA, debido aos requirimentos específicos desta actividade, tomouse o dato que figura no canon que
esta empresa aboa a Augas de Galicia, onde se declara un consumo rexistrado de recursos propios de 45.000 m³ ao ano.
No caso de que estivera prevista a instalación de empresas ou industrias con demandas especialmente altas de auga, deberanse
revisar as previsións de consumo e establecer, en caso necesario, a posibilidade de aumentar os depósitos existentes ou construír uns
novos para adaptarse a esa demanda especial, actuando en consecuencia, a respecto das captacións e do tratamento de auga.
USO RESIDENCIAL
Nº de Vivendas

Habitantes
previstos
permanentes

Dotación
(L/hab.Día)

Factor
uso

Consumo (m3/día)

Caudal (l/s)

7.535

150

1

1.130,25

13,08

8.837

Habitantes
previstos non
permanentes
15,75

0,18

Consumo (m3/día)

Caudal (l/s)

105,23

1,22

123,28

1,42

300

150

0,35

Actividade PRODUTIVA EXISTENTE
Ha (Bruta)
RESUMO DO CONSUMO
ESTIMATIVO P.X.O.M.

Dotación (l/s.ha)

12,18

0,1

4,26

0,33

Solo usos terciarios
CONNORSA

ACTIVIDADE PRODUTIVA NOVA (Solo Urbanizable Delimitado e parcelas vacantes en solo urbano)
ha (Bruta)

Dotación (l/s.ha)

4,81

0,1

5,182

0,1

Solo urbanizable
delimitado
industrial
Parcelas en solo
urbano
consolidado de
usos terciarios

Consumo Total estimado PXOM
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Consumo (m3/día)

Caudal (l/s)

41,56

0,48

44,77

0,52

1.460,84

16,90
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A capacidade dos mananciais e dos depósitos existentes (ou propostos) é máis que suficiente para cubrir a demanda
residencial actual e futura do PXOM.
O seguinte cadro amosa as previsións para o concello de Vilaboa e o total do sistema de Pontevedra, recollido do Plan de
Abastecemento de Galicia.
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Plan de Abastecemento de Galicia. Sistema de abastecemento de Pontevedra.
Demanda media por concello (2003)
CONCELLO

Caudal medio (m3/día)

Caudal medio (L/s)

Vilaboa

0

0

TOTAL

61.636

714

CONCELLO

Caudal medio (m3/día)

Caudal medio (L/s)

Vilaboa

1.824

21

TOTAL

76.560

886

CONCELLO

Caudal medio (m3/día)

Caudal medio (L/s)

Vilaboa

0

0

TOTAL

86.290

1.000

Caudal punta (m3/día)

Caudal punta (L/s)

Demanda media por concello (2023)

Demanda máxima estacional por concello (2003)

Demanda máxima estacional por concello (2023)
CONCELLO
Vilaboa

2.554

29

TOTAL

107.185

1.240

Caudal medio (m3/día)

Caudal medio (L/s)

Volume de regulación diaria por concello (2003, 2023)
CONCELLO
Vilaboa

0

3.320

TOTAL

112.178

139.340

Solicitadas as concesións das traídas de auga existentes con caudal outorgado dentro do termo municipal de Vilaboa
obtívose a relación que se amosa na seguinte táboa:
Parroquia

Figueirido (Santo André)

Nº de
traída

Concesión
outorgada

Caudal
Q (l/s)

1 DH.A36.02809

0,08

2 DH.A36.11603

0,07

3 DH.A36.02057

0,08

7 DH.A36.07672

0,05

23 DH.A36.10967

0,09

29 DH.A36.09820

0,1

31 DH.A36.07647

0,12

32 DH.A36.07646

0,09

33 DH.A36.18062

0,08

34 DH.A36.07943

0,5

35 DH.A36.07648

0,25

51P DH.A36.07875

0,02

52P DH.A36.11455

0,01

54P DH.B36.55034

0,01

53P DH.B36.55004

0,008

N3 DH.B36.12595

0,007

N4 DH.B36.12913

0,0101

N5 DH.B36.15492

0,0095

N6 DH.B36.15707

0,0071
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Santa Comba de Bértola

San Martín de Vilaboa

N7 DH.B36.16083

0,0097

N8 DH.B36.17917

0,0116

N1 DH.A36.4962

0,381

5 DH.A36.10125

0,2

6 DH.A36.03038

0,32

10 DH.A36.17969

0,29

13 DH.A36.05285

0,32

28 DH.A36.01837

0,09

40 DH.A36.02000

0,16

41 DH.A36.42957

0,36

49P DH.A36.14625

0,03

50P DH.A36.17527

0,01

N9 DH.B36.11734

0,0095

N10 DH.B36.14828

0,0219

N11 DH.B36.12658

0,0035

N13 DH.B36.13235

0,0122

N14 DH.B36.14613

0,0071

N15 DH.B36.16091

0,0071

N16 DH.B36.15641

0,0095

N17 DH.B36.15936

0,0095

N18 DH.B36.15938

0,0095

N19 DH.B36.15939

0,0095

N20 DH.B36.15940

0,0095

N21 DH.B36.15941

0,0095

N22 DH.B36.15942

0,0095

N23 DH.B36.14279

0,0058

N24 DH.B36.15944

0,0095

N25 DH.B36.15943

0,0095

N26 DH.B36.16958

0,0095

N27 DH.B36.16856

0,0097

N28 DH.B36.46303

0,0097

N1B DH.A36.4962

0,119

8 DH.A36.13646

0,07

24 DH.A36.02771

0,48

25 DH.A36.06483

0,78

26 DH.A36.06714

0,08

27 DH.A36.02495

0,99

30 DH.A36.10825

0,39

38 DH.A36.12930

0,24

39 DH.A36.02087

0,3

42 DH.A36.10821

0,1

43 VIGO

2

44 DH.A36.13276

0,28

47P DH.A36.16102

0,045

48P DH.A36.11959

0,01
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San Adrián de Cobres

Santa Cristina de Cobres

4 DH.A36.15525

0,57

9 DH.A36.06575

0,8

14 DH.A36.13510

0,22

21 DH.A36.15219

1,23

22 DH.A36.12932

0,66

37 DH.A36.03001

0,4

46P DH.A36.11828

0,01

45P DH.B36.15821

0,007

4 DH.A36.15525

0,57

18 DH.A36.07625

0,1

11 DH.A36.05624

0,5

12 DH.A36.06846

0,61

15 DH.A36.09339

0,69

16 DH.A36.11906

0,64

17 DH.A36.11701

0,08

19 DH.A36.11902

0,47

20 DH.A36.11872

0,92

36 DH.A36.06106

0,39
18,7065

Como se pode observar os aproveitamentos de recursos hídricos outorgados superan a demanda de auga estimada
(16,90 litros por segundo) para o desenvolvemento do plan no ano horizonte (2038).
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3.5.4 A REDE BÁSICA DE TRATAMENTO DE AUGAS RESIDUAIS.
O sistema de saneamento de augas residuais estrutúrase arredor de tres concas nas que se atopan as estacións
depuradoras de augas residuais, Riomaior en Santa Cristina de Cobres e Arcade na Ría de Vigo e Praceres, no concello
de Pontevedra.
A E.D.A.R de Praceres serve á zona norte do concello, Bértola e unha parte dos núcleos de Figueirido. A parroquia de
Vilaboa e a parte sur de Figueirido sérvense da estación de Arcade e a parte oeste do concello, Santa Cristina e San
Adrán verten as súas augas á estación de Riomaior, ambas situadas na conca da Ría de Vigo.
Actualmente a rede de sumidoiros prevista no proxecto de saneamento integral da Ría de Vigo está xa rematada,
cubrindo a práctica totalidade dos núcleos e asentamentos de poboación, con características suficientemente
axeitadas para as demandas futuras, dado o seu cálculo e proxección. Esta rede sufriu unha importante transformación
nos últimos anos, coa posta en funcionamento do colector primario en todo o termo municipal, dentro do programa
deste proxecto.
A rede é de tipo separativo, aínda que recolle case en exclusividade as augas fecais, xa que as de enxurrada
superficial desvíanse polos regos e canles naturais, debido á estrutura dos asentamentos e do territorio do concello.
Na cunca da Ría de Vigo está xa funcionando a depuración de todos os efluentes mediante unha rede-colector que
percorre parello á costa, recollendo as redes que baixan dos núcleos que se estenden pola conca da ría,
canalizándose mediante gravidade ou pozos de bombeo (cando non se acadan as pendentes mínimas) ata as
estacións depuradoras de augas residuais (EDAR) que se distribúen polo bordo litoral, que marcan dúas zonas con
redes independentes de vertido; dunha banda a zona sur do concello (parroquias de San Adrán e Santa Cristina de
Cobres) que se concentra na EDAR de Riomaior.
A zona norte (parroquias de Figueirido e Vilaboa) deriva os seus vertidos cara á EDAR de Arcade, atravesando o río
Verdugo.
A zona máis setentrional da parroquia de Figueirido e toda a parroquia de Bértola, (as máis próximas ao concello de
Pontevedra) canalizarán os seus vertidos a través deste concello, cara á depuradora de Praceres en Lourizán, na ría de
Pontevedra, pois nesta zona norte do concello non está aínda rematada a rede de saneamento.
As EDAR, levan a cabo un tratamento de efluentes con métodos avanzados, suficientes para a neutralización e
segregación dos sólidos, elementos en suspensión e demais residuos, deixando como resultado un efluente o
suficientemente limpo e descontaminado como para ser evacuado directamente ao mar, sen perigo. Ademais o seu
dimensionado e capacidade é suficiente para a poboación horizonte do PXOM, pero en caso necesario poderían
aumentarse as súas respectivas capacidades de tratamento nas súas localizacións actuais.
Agás Sabaxáns, a totalidade dos núcleos contan con este servizo ou está xa adxudicada a súa construción na
actualidade.
Mellorar e completar a rede de colectores secundarios é a eiva máis importante deste servizo.
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Rede de saneamento. Conca de Riomaior

MEMORIA DE ORDENACIÓN
Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Vilaboa

73
Calixto Escariz, S.L.U.

Rede de saneamento. Conca de Arcade.
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Rede de saneamento. Conca de Praceres
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3.5.5 REDE DE ENERXÍA ELÉCTRICA
A rede de subministración de enerxía eléctrica, dependente da empresa concesionaria (UNIÓN FENOSA S.A.), presenta
un bo nivel de servizo acaído á demanda nas zonas urbanas, se ben nas zonas rurais a situación non está tan
estabilizada debido á obsolescencia ou falta de capacidade da rede ou equipos de transformación.
A alimentación principal realízase a través da subestación de Lourizán que está interconectada co resto da rede
eléctrica, mediante unha liña de 220 kV, coas subestacións de Tibo e Pazos de Borbén.
As outras dúas liñas de alta tensión que percorren o concello conectan a subestación de Pontesampaio coa de
Mourente na dirección norte, e seguindo a liña de costa cara o oeste, coa subestación de Cangas.
A rede principal, de media tensión, distribúese na súa meirande parte sobre tendidos aéreos. A subministración con
tensións de 2.000 voltios en media tensión e 380 voltios en baixa, é de boa calidade, por regra xeral.
En relación á dotación aos sectores de solo urbanizable, cabe indicar que todos eles presentan acceso aos tendidos
aéreos de media tensión, polo que o posible reforzamento do servizo non dependerá de novos trazados, senón da
intensificación do mesmo.
Na diagnose indicáronse xa algunhas das deficiencias do servizo municipal de alumeado nalgunhas zonas: instalacións
antigas, luminarias caducas, acendido manual, ausencia de equipos de medida e control, etc.
Deberase, por tanto, actualizar progresivamente a rede, automatizando e centralizando os acendidos e apagados
mediante células fotoeléctricas, en función da luz ambiente, instalando os equipos de medida necesarios para
controlar o consumo, detectar perdas de enerxía de baixas de subministración, actualización de luminarias e báculos
para optimizar o rendemento alumínico, baixando o consumo e facilitando o mantemento e as reservas de repostos e
accesorios, mellorar as canalizacións tendendo ao seu soterrado con previsión de ampliacións de futuro, etc., a fin de
acadar unha instalación global de alumeado moderno, con baixo custo de explotación e de fácil mantemento e
reparación.
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Rede eléctrica

Fonte:Red Electrica Española
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3.5.6 O SISTEMA XERAL DE EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS.
O criterio aplicable para decidir a inclusión no sistema xeral correspondente dunha dotación calquera, non é outro que
o propio carácter da dotación ao respecto da poboación que decote vai facer uso dela. Será xeral cando, polo
menos teoricamente, se prevexa para a totalidade da poboación; local, cando o sexa para unha parte.
Aplicando ese criterio débense incluír no sistema xeral (aínda que nalgúns casos tamén recollemos sistemas locais neste
listaxe comentada) de equipamentos os seguintes elementos:

ADMINISTRATIVO
CLAVE

SUPERFICIE (m2)

DENOMINACIÓN

E-015

Oficina de Correos

E-018

Casa do Concello e Xulgado de Paz

EXISTENTE

PROPOSTA

TOTAL

As superficies recóllense nos informes que
sobre os sistemas se axuntan no punto 8.
ANEXO I ao final da presente memoria

Superficies Totais
Ao noso xuízo é suficiente o equipamento existente, aínda que deberán aumentarse os recursos
Proposto
humanos para atender axeitadamente os servizos que deben prestarse, polo menos nas oficinas
municipais, dado que tanto os servizos como a súa demanda irán en aumento progresivamente.
EDUCATIVO
CLAVE

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE (m2)
EXISTENTE

PROPOSTA

TOTAL

Centros de Ensino Secundario Obrigatorio. Sistema Xeral.
E-016

C.P.I O Toural

E-034

C.E.I.P Riomaior

E-017

Escola infantil de O Toural

As superficies recóllense nos informes que sobre os
sistemas se axuntan no punto 8. ANEXO I ao final da
presente memoria

Escolas de Educación Infantil do Sistema Local que completan a oferta educativa
E-002

Escola de Ensino Infantil de Bértola

E-007

Escola de Ensino Infantil de Figueirido

E-029

Escola de Ensino Infantil de Barciela

sistemas se axuntan no punto 8. ANEXO I ao final da

E-037

Escola de Ensino Infantil de Pousada

presente memoria

E-041

Escola de Ensino Infantil de Paredes

As superficies recóllense nos informes que sobre os

Outros Centros de Ensino do Sistema Xeral
E-042

Escola Taller e Local Social do Picho

Superficies Totais
Proposto

As superficies recóllense nos informes que sobre os
sistemas se axuntan no punto 8. ANEXO I ao final da
presente memoria

Ao noso xuízo é suficiente o equipamento existente dado o nivel de utilización.
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EQUIPAMENTO DEPORTIVO.
CLAVE

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE (m2)
EXISTENTE

PROPOSTA

TOTAL

Instalacións deportivas de Sistema Xeral
E-023

Pavillón O Toural

E-045

Pavillón Riomaior

As superficies recóllense nos informes que sobre os
sistemas se axuntan no punto 8. ANEXO I ao final da
presente memoria

Outras instalacións deportivas de Sistema Local que completan a oferta deportiva.
Pistas polideportivas
E-024

Pista deportiva descuberta en Acuña

E-026

Clube de Piragüismo

E-061

Pista deportiva de Paredes

As superficies recóllense nos informes que sobre os
sistemas se axuntan no punto 8. ANEXO I ao final da
presente memoria

Campos de fútbol
E-006

Campo de fútbol de Figueirido

E-032

Complexo deportivo de Monte
Cabalo

E-038

Campo de fútbol San Adrán

As superficies recóllense nos informes que sobre os
sistemas se axuntan no punto 8. ANEXO I ao final da
presente memoria

Superficies totais
O equipamento neste eido pódese considerar suficiente, pois está bastante repartido no
territorio e presenta unha capacidade de servizo certamente sobrada (poderíase chegar a
falar de sobreoferta de terreos para a práctica do fútbol).
Proposto

A previsión do incremento poboacional derivado do desenvolvemento de solo residencial, así
clasificado no Plan Xeral, supón necesariamente a diversificación e mellora cualitativa da oferta
xeral de instalacións deportivas neses ámbitos.
Igualmente se propón unha zona deportiva do sistema local en Paredes (E-061), ao carón do
Centro de Piragüismo.

EQUIPAMENTO SANITARIO
CLAVE
E-020

DENOMINACIÓN
Centro médico do Toural

SUPERFICIE (m2)
EXISTENTE

PROPOSTA

TOTAL

As superficies recóllense nos informes que sobre os
sistemas se axuntan no punto 8. ANEXO I ao final da

E-033

Centro médico de Santa Cristina

presente memoria

Servizos complementarios.
Farmacia no Toural
Farmacia en Río Maior (Santa Cristina de Cobres)
Pazos (Santa Cristina de Cobres)

Proposto

Logo de estar en funcionamento o novo centro médico do Toural, apóstase por mellorar a
oferta de medios persoais e materiais con ampliación de servizos nos centros existentes, non
contemplándose de momento novas actuacións neste eido.
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EQUIPAMENTO SOCIOCULTURAL.
CLAVE

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE (m2)
EXISTENTE

PROPOSTA

TOTAL

Sistema xeral
E-036

Casa da cultura de Riomaior

As superficies recóllense nos informes que sobre os
sistemas se axuntan no punto 8. ANEXO I ao final da
presente memoria

Outros equipamentos do Sistema Local que completan a oferta sciocultural.
E-025

Local social de Bértola

E-048

Local social de Paredes

E-055

Local social de Figueirido

E-030

Local social de Santa Cristina

E-042

Local social do Picho

E-056

Local CCMM de Santa Cristina

E-057
E-049
E-059

As superficies recóllense nos informes que sobre os
sistemas se axuntan no punto 8. ANEXO I ao final da
presente memoria

Viveiro de Empresas da CCMM de
Santa Cristina
Ampliación do local social en
Figueirido
Reitoral do Toural

Superficies totais
Proposto

Considéranse suficientes, a nivel local, a superficie dedicada ao uso sociocultural.Con todo
proponse a ampliación do local social de Figueirido (E-049) así como a obtención por cesión
da Reitoral do Toural (E-059) que se atopa dentro do ámbito A-1 do solo urbano non
consolidado.

EQUIPAMENTO COMERCIAL-PÚBLICO.
CLAVE

DENOMINACIÓN

Este elemento non se
cualifica como sistema
xeral por estar incluído
Lonxa do Porto de Santa Cristina
no Porto de Santa
Cristina, competencia
de Portos de Galicia

SUPERFICIE (m2)
EXISTENTE

PROPOSTA

TOTAL

As superficies recóllense nos informes que sobre os
sistemas se axuntan no punto 8. ANEXO I ao final da
presente memoria

Superficies totais

Proposto

Enténdese que non é necesaria maior oferta pois as necesidades básicas cóbrense dabondo
coas tendas tradicionais que se reparten polo territorio municipal, que a modo de “bazares”
abranguen a meirande parte das necesidades da poboación, completándose con locais e
almacéns que pouco a pouco van especializándose nas zonas máis poboadas ou nas
proximidades da cidade de Pontevedra.

EQUIPAMENTO ASISTENCIAL.
CLAVE

E-003

DENOMINACIÓN

Centro da terceira idade en Rialiña

SUPERFICIE (m2)
EXISTENTE

PROPOSTA

TOTAL

As superficies recóllense nos informes que sobre os
sistemas se axuntan no punto 8. ANEXO I ao final da
presente memoria

Pese a ser de titularidade privada acóllese a un réxime concertado cos servizos autonómicos.
Servizo asistencial municipal no propio edificio do concello de Vilaboa
Club de xubilados de Santa Cristina inserido no centro sociocultural

Proposto

Enténdese que non é necesaria maior oferta pois as necesidades básicas cóbrense dabondo
coa oferta existente.
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Ademais, hai que considerar tamén unha importante dotación de Servizos Públicos, que non están reflectidos nas
táboas anteriores:
CLAVE

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE (m2)
EXISTENTE

PROPOSTA

TOTAL

Servizo Público. Sistema Xeral
E-011

Base Militar General Morillo

E-060

Conservación de estradas (Fomento)

Outros elementos do Sistema Local que completan a
oferta.
E-021

Proposto

Tanatorio

As superficies recóllense nos informes que sobre os
sistemas se axuntan no punto 8. ANEXO I ao final da
presente memoria

Proponse unha reserva de solo para a realización dun tanatorio en terreos actualmente
comunais e privados (E-021). Dado que a xestión do mesmo pode ser pública ou privada,
encádrase este equipamento dentro do Sistema Local.

Por último, sinalar a existencia das dotacións relixiosas, que son numerosas no concello, entre as que atopamos igrexas,
capelas e cemiterios, tanto municipais como parroquiais, e que no caso dos cemiterios se reserva, nalgún deles, espazo
para futuras ampliacións.

MEMORIA DE ORDENACIÓN
Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Vilaboa

81
Calixto Escariz, S.L.U.

3.5.7 O SISTEMA XERAL DE ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES.
O actual sistema xeral de espazos libres e zonas verdes de Vilaboa ofrenda as seguintes dotacións principais, que
acadan unha superficie total de 117.736 m2.

ESPAZOS LIBRES DE SISTEMA XERAL.
Denominación

Descrición

Superficie (m²)

L-031

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. Este espazo actualmente
de titularidade comunal prevese que sexa adquirido polo Concello.

L-053

Área recreativa en Riomaior, este espazo situado a carón do mar, forma
un importante complexo dotacional co CEP de Riomaior e o Pavillón.

L-048

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 biblioteca municipal.

101.819

SUPERFICIE TOTAL
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A respecto das novas dotacións previstas no planeamento temos que sinalar as seguintes:

ESPAZOS LIBRES. SISTEMA XERAL PROPOSTO POLO P.X.O.M.
Denominación

Descrición

Superficie (m²)

L-036

Paseo Fluvial do Riomaior. Espazo libre que segue a canle do río Maior
polas súas marxes dende a súa desembocadura ata o núcleo de
Cardiña.

L-075

Paseo Fluvial do regato Coruxeiro. Espazo libre situado no novo enlace
da AP-9 (preto da peaxe) coa autovía, dando continuidade ao paseo
previsto no urbanizable delimitado industrial UDI-3 (L-076).

L-076

Paseo Fluvial do regato Coruxeiro no urbanizable UDI-3. Espazo libre
adscrito ao solo urbanizable UDI-3 que a modo de paseo fluvial recupere
a canle do regato Coruxeiro, afluente do Tuimil que desemboca nas
salinas do Ulló.

48.939

SUPERFICIE TOTAL

Os ámbitos propostos anteriores supoñen un incremento de 48.939m2. Tendo isto en conta, faremos unha primeira
aproximación de estándares cos espazos libres existentes e propostos que supoñen unha oferta conxunta de 150.758 m2
(como xa temos indicado) considerados como sistemas xerais, segundo a anterior desagregación.
Esta previsión cos sistemas xerais supón un estándar de 19,24 m²/hb. dos previstos para o ano horizonte (7.835 hb.). Este
estándar está suficientemente reforzado polos novos sistemas previstos, e parece un estándar suficientemente folgado,
habida conta de que tamén se superan con creces os novos estándares da LOUG, que se xustifican detalladamente
no apartado 6.3.3 da presente memoria.
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3.5.8 OS SISTEMAS LOCAIS
SISTEMAS LOCAIS DE ESPAZOS LIBRES
Os sistemas locais de equipamentos comunitarios e de espazos libres e zonas verdes complementan a oferta de sistema
xeral. As dotacións locais vincúlanse ás actividades diarias da vida comunitaria, polo que atenden áreas reducidas.
Todas estas dotacións acadan un rango de servizo de barrio, veciñanza, ou de núcleo coa súa área de influencia, así
como o dos ámbitos de planeamento que as ceden.
A continuación relaciónase o conxunto de dotacións locais existentes:

IDENTIFICACIÓN E SUPERFICIES DOS ESPAZOS LIBRES DE ÁMBITO LOCAL
Espazos libres de ámbito local Parroquia de Bértola
Denominación
L-001
L-002
L-003
TOTAIS

Superficie (m²)
Ordenación
Descrición
As
superficies
EX
Pequeno espazo libre en Bértola
recóllense nos informes
EX
Campo da festa de Bértola
que sobre os sistemas
se axuntan no punto 8.
EX
Espazo libre da igrexa parroquial de Bértola
ANEXO I ao final da
presente memoria

Espazos libres de ámbito local Parroquia de COBRES (San Adrián)
Denominación

Superficie (m²)

Ordenación

Descrición

L-021

EX

Torreiro da igrexa de San Adrián

L-022

EX

Espazo libre en Curra

L-034

EX

Espazo libre en San Adrián

EX

Espazo libre en Pousada

EX

Espazo libre en Pousada

L-042
L-043
L-046

As superficies
recóllense nos informes
que sobre os sistemas

EX

Espazo libre en Pousada

L-047

se axuntan no punto 8.

EX

Espazo libre en Riomaior

L-049

ANEXO I ao final da

EX

Espazo libre en Pazos

L-051

presente memoria

EX

Espazo libre en Sobreira

L-080

EX

Parque infantil de Sobreira

L-068

PR

Espazo libre en Punta Travesada

TOTAIS
Espazos libres de ámbito local Parroquia de COBRES (Sta. Cristina)
Denominación

Superficie (m²)

Ordenación

Descrición

L-020

EX

Espazo libre do cemiterio de Santa Cristina

L-038

EX

Espazo libre en Vilar

L-039

EX

Espazo libre da igrexa parroquial de Santa Cristina

EX

Espazo libre en Barciela

EX

Espazo libre na Cardiña

EX

Espazo libre na Cardiña

EX

Espazo libre do Centro Médico de Riomaior

L-070

se axuntan no punto 8.

EX

Espazo libre en Santa Cristina

L-081

ANEXO I ao final da

EX

Espazo libre en Carballeira

L-072

presente memoria

L-041
L-044
L-045
L-050

As superficies
recóllense nos informes
que sobre os sistemas

EX

Espazo libre en Carballeira

L-037

EX

Parque de Castiñeiras

L-040

PR

Espazo libre no Monte Cabalo

L-057

PR

Espazo libre do cemiterio de Santa Cristina

TOTAIS
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Espazos libres de ámbito local Parroquia de FIGUEIRIDO (San Andrés)
Denominación

Superficie (m²)

Ordenación

Descrición

L-005

EX

Espazo libre en Balteiro

L-006

EX

Espazo libre no Alcouce

EX

Espazo en Canaval

EX

Espazo en Borrateiros

EX

Espazo libre da igrexa parroquial de Figueirido

EX

Area recreativa en Bergunde

L-012

se axuntan no punto 8.

EX

Espazo libre en Pazo

L-013

ANEXO I ao final da

EX

Espazo libre en Cimadevila

L-066

presente memoria

L-007
L-008
L-010
L-011

As superficies
recóllense nos informes
que sobre os sistemas

PR

Espazo libre en Canaval

L-074

EX

Espazo libre en Portafoxos

L-078

EX

Espazo libre en Balteiro

TOTAIS
Espazos libres de ámbito local Parroquia de VILABOA (San Martín)
Denominación

Superficie (m²)

Ordenación

Descrición

L-013

EX

Espazo libre en Cimadevila

L-014

EX

Espazo libre en Postemirón

L-015

EX

Espazo libre en Río

L-016

EX

Espazo libre da Casa do Concello

L-018

EX

Aparcamento das Salinas do Ulló

L-019

EX

Área recreativa en Punta do Bispo

L-023

As superficies

EX

Espazo libre en Paredes

L-024

recóllense nos informes

EX

Espazo libre en Outeiro do Gato

L-025

que sobre os sistemas

EX

Área recreativa no Toural

se axuntan no punto 8.

EX

Campo da festa do Toural

EX

Espazo libre en Novás

EX

Espazo libre en Acuña

L-032

EX

Espazo libre no Outeiro da Torre

L-033

EX

Espazo libre en Punta do Castelo

L-073

EX

Espazo libre de Casal de Santa

L-059

PR

Espazo libre en Paredes

L-071

PR

Área recreativa no Toural

L-079

EX

Aparcadoiro no peirao dos Caralletes

L-026
L-028
L-030

ANEXO I ao final da
presente memoria

TOTAIS
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No conxunto das parroquias, e sobre todo nos núcleos de poboación, hai unha respectable superficie de terreos
dedicada a espazos libres e zonas de esparexemento, razoablemente repartidas polo territorio, agás no caso de Santa
Comba de Bértola e San Adrán de Cobres, con menor superficie de espazos libres. A superficie total dos sistemas locais
de espazos libres e zonas verdes existentes acadaría os 475.823 m².
Dentro do PXOM proponse a reserva dunha serie de espazos para ser empregado como espazos libres e zonas verdes
que se relacionan a continuación:

ESPAZOS LIBRES. SISTEMA LOCAL PROPOSTO POLO P.X.O.M.
Denominación

Descrición

Superficie (m²)

L-071

Área recreativa no Toural. Espazo libre vinculado ao desenvolvemento
dos solos urbanizables UDR-1 e UDR-5, polo cal os terreos serán obtidos
por cesión.

L-040

Área recreativa de Monte Cabalo. Espazo libre previsto sobre terreos
comunais situados a carón dunha importante zona equipamental. Os
terreos serán cedidos pola comunidade de montes.

L-057
L-059
L-066

L-068

Espazo libre do cemiterio de Santa Cristina. Espazo libre previsto sobre
terreos comunais situados a carón do cemiterio. Os terreos serán
cedidos pola comunidade de montes.
Espazo libre en Paredes. Espazo libre a acondicionar sobre terreos de
titularidade estatal (ADIF).
Espazo en Canaval. Espazo libre a acondicionar sobre terreos de
titularidade estatal (ADIF).
Espazo libre en Punta Travesada. Espazo libre a acondicionar na zona
sur do termo municipal, preto da ponte de Rande, nun enclave
singular que presenta valores tanto paisaxísticos como patrimoniais.
Parte dos terreos son de titularidade estatal (Costas e Estradas) e o
resto son privados.

72.626,07

SUPERFICIE TOTAL

SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMENTOS
A relación completa e pormenorizada de parcelas dotacionais de sistema local, tanto existentes como propostas
(incluíndo a clave coa que figuran nos planos e a súa superficie, así como a existencia real do equipamento, o seu uso,
e a titularidade final proposta) recóllense detalladamente en cadros e informes individualizados ao final da presente
memoria.
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4. DIMENSIONADO E DESENVOLVEMENTO
PREVISTO DO PXOM.
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4.1 A PREVISIÓN INICIAL DAS NECESIDADES DO PLAN XERAL
Non é doado planificar o desenvolvemento dun Plan Xeral nun concello situado entre dúas cidades de gran
complexidade como Vigo e Pontevedra, o que lle dá grandes marxes de oportunidade de crecemento, pero onde a
experiencia de desenvolvemento urbanístico é case nula, pero o ritmo de crecemento é crecente (sobre todo nos
últimos anos, en que se deron os primeiros avances importantes neste eido, que poden servir de referente futuro), por
tanto esta primeira aproximación ás necesidades estratéxicas do plan debe exporse con claridade e sinxeleza e en
profundidade, como principio básico para o establecemento da futura política urbanística municipal, que poderá ir
consolidándose no tempo de redacción do plan se se referendan estas previsións iniciais no contraste de opinións das
participacións públicas de todo tipo a que deberá someterse o plan.
Ademais a respecto do planeamento vixente, o presente PXOM vai supor un salto cuantitativo e cualitativo moi
importante, porque se vai a redactar con modernas técnicas que permitirán ter controlada a inxente información que
se precisa manexar para ter controladas as magnitudes que dependen das diversas fontes documentais, estatísticas e
planimétricas que imos a empregar para acadar os parámetros de dimensionado do Plan.
A secuencia que empregaremos para establecer os parámetros dimensionais do plan partirán das claves conxunturais
que van a determinar as posibilidades de desenvolvemento que se ofrecen a este concello, que dependen das súas
posibilidades estratéxicas e que derivarán en previsións de actividades económicas, que á súa vez determinarán as
necesidades de emprego e de poboación, así como unha proxección final de necesidade de vivenda baseada nos
parámetros anteriores, que en conxunto xustifican o dimensionado de espazos clasificados para as diferentes
actividades.

4.1.1 AS CLAVES CONXUNTURAIS PARA O ESTABLECEMENTO DE PREVISIÓNS
A sostida e crecente dinámica poboacional do concello nas últimas décadas está condicionada e alentada por estar
situado entre dúas cidades de gran complexidade como Vigo e Pontevedra (factor que aumenta notablemente a
posibilidade de crecemento), estando tamén, por outra banda fortemente limitada nestes intres polo vixente
planeamento claramente obsoleto e desfasado, pola recente crise económica e inmobiliaria e polas grandes
dificultades para o desenvolvemento de actividades económicas en condicións axeitadas aos tempos e á lexislación
actual.
Ponse así de manifesto a limitada capacidade endóxena de desenvolvemento (polo menos ata agora, nas actuais
condicións conxunturais), agás algunhas iniciativas que cada vez atopan máis dificultades para o seu correcto
establecemento ou consolidación e vense freadas polas graves restricións impostas no solo rústico para calquera tipo
de actividade ou edificación deste tipo ou con este fin, sobre todo despois da entrada en vigor da Lei 9/2002, pois
aínda que se teñen implantado bastantes empresas nas ultimas décadas, o intento de desenvolver un Parque
Empresarial foi paralizado pola presión veciñal e política, polo tanto, independentemente de prestar toda a axuda
posible para o desenvolvemento e consolidación destas iniciativas, cómpre buscar novas estratexias que xa se teñen
proposto no PXOM, poñendo este en práctica a disposición de solo nas condicións axeitadas para o desenvolvemento
das actividades demandadas unha vez que Vilaboa consiga aprobar o seu PXOM.
A posibilidade de acadar a implantación aquí destas iniciativas internas ou externas pode acadarse en Vilaboa por
darse aquí una serie de circunstancias que xa temos apuntado noutros apartados da memoria, e basicamente a súa
condición de posición estratéxica entre a capitalidade provincial e Vigo no centro da Metrópole das Rías Baixas, a
inserción no eixo atlántico, por ser moi accesible e centro de conexión de diversos tipos de medios de comunicación,
sendo atravesado por importantes vías en Pontevedra como son o ferrocarril A Coruña-Vigo, a autoestrada AP-9, a
estrada N-550, a N-554 e máis recentemente o ferrocarril atlántico de alta velocidade, e as previsións das autovías A-57
e a nova autovía a Vigo por Peinador, por situarse nunha zona estratéxica ambiental e topograficamente favorable
(situada na Depresión Meridiana) e outras condicións concretas que poderemos desenvolver máis adiante en detalle.
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E absolutamente necesaria a existencia de superficie clasificada suficiente sobre a demanda estimada para garantir a
flexibilidade e facilidade de implantación e construción de novas vivendas e actividades e manter a fluidez do
mercado, e tamén para evitar o esgotamento ou mesmo o achegamento a capacidade residencial total permitida,
que produce efectos indesexables que forzarían a unha revisión inmediata do plan (estímase que ao exceder o 50% da
execución total do plan a teito de planeamento é necesaria a súa revisión).
A capacidade que debe ofrecer o PXOM para os diferentes usos estará en función do horizonte que se teña
establecido na estratexia de desenvolvemento e no seu prazo de vixencia estimado, debendo ter en conta que a
posta en servizo dos terreos para os usos previstos lévase adiante en períodos variables de tempo, a través dos procesos
de xestión e urbanización do solo, contando cos longos períodos que adoitan transcorrer entre a cualificación do novo
solo a desenvolver, a planificación mediante os instrumentos de desenvolvemento, a súa efectiva urbanización e a
construción final das edificacións que albergarán finalmente os usos previstos (intervidos estes procesos polos prazos
previstos no Plan Xeral e os acordos establecidos para a materialización das actuacións programadas de
transformación do solo e construción da edificación, así como pola evolución do mercado do solo e de vivenda no
contorno comarcal ou territorial inmediato). Pola complexidade destes procesos, o desenvolvemento urbanístico ten
unha certa rixidez que cómpre ter en conta para non quedarse nin curtos nin excesivamente longos nas previsións do
Plan.
A respecto dos prazos temporais estimados para establecer a capacidade das distintas actividades e usos (pero
principalmente o residencial) do PXOM, deberase ter en conta que Vilaboa é un concello cun pasado urbanístico moi
simple, concentrado na xestión do planeamento principal previsto, no que a propia elaboración do PXOM como
primeiro instrumento urbanístico integral moderno vai ser un gran esforzo, que presumiblemente se vai a dilatar case ao
longo de máis de tres lustros por diversas corporacións, polo tanto, concibir aquí a redacción dun novo plan, antes duns
20 anos (o plan actual leva xa máis de 27 anos de vixencia), parece unha quimera, polo que será necesario estudar
unha capacidade residencial que poida cubrir as necesidades, polo menos durante 20-25 anos (para poder cubrir
tamén a eventual tramitación dun novo Plan) e cunha marxe de elasticidade para poder responder a eventuais
necesidades non previstas ou subdimensionadas, sen caer, por outra banda, no esgotamento prematuro do plan.
En resumo, a Estratexia de Actuación do PXOM debe concibirse pois para un período que está formado polos tres
cuadrienios (12 anos) da estratexia básica en que se basea o presente estudo económico do PXOM, e un tempo
restante ata o horizonte máximo do plan (8 anos máis, segundo a programación realizada ata o esgotamento das
vivendas en 2036 como máximo), que é o tempo xusto e necesario para decidir e iniciar a redacción e aprobación
dun novo Plan Xeral, abranguendo polo tanto un período de 20 anos (contando con que o presente plan se poida
aprobar definitivamente en 2018, por tanto, cunha vixencia de horizonte total 2019-2038), que encaixan perfectamente
coas prognoses realizadas (normalmente ata 2038), e co que se sinala neste plan como horizonte razoable de vixencia
para o presente PXOM, contando coa folgura necesaria para a redacción e aprobación dun novo Plan Xeral.
Estes prazos temporais correspóndense co horizonte teórico previsto para o desenvolvemento do presente PXOM,
denominando numericamente os tres cuadrienios da estratexia principal (2019-2030) e como “Resto PXOM” ao tempo
restante ata o horizonte máximo do plan (2038 como máximo).

4.2 O SOLO EMPRESARIAL E AS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
4.2.1 ESTRUTURA PRODUTIVA E PROGNOSE DE CRECEMENTO.
As sociedades e as súas economías son realidades complexas e dinámicas. Polo que o que cómpre é determinar con
precisión as características do seu sistema produtivo, a súa evolución máis recente e, por descontado, as perspectivas
futuras, que son as que interesan á hora de redactar o planeamento municipal, para o que as tendencias da
actividade económica e, consecuentemente, do emprego, son factores determinantes. Porque o planeamento, entre
outras funcións, ten que dar resposta axeitada á demanda de solo, tanto para as diversas actividades produtivas (que
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son as que xeran emprego), como para o uso residencial e dotacións urbanísticas que demandará a poboación que
vai ter na área o seu traballo.
No concello de Vilaboa o emprego experimenta un crecemento importante (sobre todo nos últimos anos). Así, o
crecemento de case 500 empregos entre 1991 e 2001 significou un aumento do 24,78% no período (unha media anual
acumulativa do 2,24%).
Evolución do emprego en Vilaboa por sectores. 1991-2011
1991

2001

2011

Agricultura e pesca

398

252

270

Industria

514

676

870

Construción

326

413

410

Servizos

723

1.106

1.550

1.961

2.447

3.100

Total

Fonte: Censo de Poboación e Vivendas. INE. Elaboración propia.
As proxeccións realizaranse cos datos medios anuais dende 2001, que como vemos son aproximadas a unha realidade
que poida ser sostida nos anos vindeiros, polo tanto as proxeccións de emprego simplemente evolutivas no concello de
Vilaboa para os próximos anos serían as seguintes (aínda que como veremos noutros apartados, se incorporamos os
empregos estimados para as actuacións estratéxicas propostas, teríamos moitos máis traballadores).

Data

2001

2008

2016

2024

2034

Total de empregados

2.447

2.857

3.411

4.072

5.081

Incrementos medios anuais dende 2001

2,24%

2,24%

2,24%

2,24%

Aumento de empregados dende 2001

410

964

1.625

2.634

A respecto do solo de usos industriais e comerciais que se ten incorporado como tal á actividade regrada urbanística
dende a aprobación das NSM de 1988 teriamos, dunha banda as superficies cualificadas nun ámbito específico para
estes usos no plan, que non se ten desenvolto (tan só se aprobou o Plan Parcial), e por outra banda usos comerciais ou
industriais que se desenvolveron ben conxuntamente, por grupos ou illadamente noutras zonas do territorio (sobre todo
na estrada N-550, e na N-554, e outras zonas máis dispersas) que se desenvolveron maioritariamente despois do
planeamento vixente (polo tanto nos últimos 20 anos), e que acadan unha magnitude conxunta que convén subliñar
para ter en conta nas proxeccións. Os ámbitos principais deste tipo de usos recóllense no cadro axunto:

NOME ZONA

Superficie

Consolidación

Sup.
Ocupada

Dispoñible

Sup.
Dispoñible

SAU Industrial

420.000

0%

0

0,00%

0

Parcelas comerciais/industriais
espalladas polo territorio

233.000

100,00%

233.000

0,00%

0

Totais

653.000

233.000

0

Non teriamos por tanto no primeiro grupo novo solo urbanizado e clasificado para estes usos, pero no apartado de
novas edificacións dedicadas a actividades produtivas desenvolvidas de xeito individual e fóra dos ámbitos
anteriormente sinalados (excluíndo en calquera caso as pequenas actividades de escasa entidade económica ou
territorial ou aquelas que se desenvolven nos núcleos en edificios de usos mixtos, pois o obxectivo é cuantificar a
demanda daquelas que deberían situarse en ámbitos específicos para eses usos) teriamos outras 23,3 Ha brutas de solo
de parcelas ocupadas e dedicadas a usos comerciais e produtivos (principalmente nos últimos 20 anos,
aproximadamente un 75% delas), o que fai un total desas 23,3 Ha. de parcelas ocupadas e outras 42 Ha. só clasificadas
(en total 65,3 Ha.).
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4.2.2 AS NECESIDADES DE RESERVA DE SOLO PRODUTIVO.
As necesidades de solo produtivo veñen determinadas de xeito primordial polo ritmo do crecemento económico, a
composición sectorial e tecnolóxica do mesmo e por procesos de deslocalización e relocalización de actividades
existentes. A xeografía desas necesidades depende, así mesmo, do patrón territorial da actividade económica e da
marcada tendencia á aglomeración e polarización das actividades produtivas nas últimas décadas, ampliada pola
influencia decisiva dos nós mellor comunicados no marco dunha economía de fluxos. As esixencias medioambientais e
os novos criterios de ordenación do espazo urbano e non urbano inciden e condicionan tamén as pautas de
localización.
As proxeccións de necesidade de solo para actividades económicas son, polo tanto, máis complexas que as que se
van a realizar para o uso residencial, por existir menos referencias estatísticas e por regularse por parámetros difíciles de
cuantificar, pero aínda así utilizaremos os seguintes parámetros:
- As proxeccións de emprego para os próximos anos a partir da súa evolución nos últimos anos.
- A posta no mercado de novas empresas ou solo para actividades empresariais, dende a aprobación das NSM
1988 e o seu nivel de utilización.
Ambos parámetros cuantificáronse no apartado anterior e a dedución de proxeccións de espazo a cualificar imos a
realizala a partir deses datos, porque é doado establecer unha equivalencia entre os postos de traballo que se crearán
e a superficie de uso empresarial necesaria para eses traballadores estimados.
Procédese por tanto a establecer unha primeira aproximación para deducir a proporción de postos que serán
necesarios para actividades loxísticas, produtivas e de almacenaxe (que serán as que precisen de novo solo
especializado), para o que podemos considerar unha porcentaxe do 45%, e logo unha estimación cuantitativa para o
parámetro de superficie de solo neto de parcela necesaria. Para cuantificar os postos de traballo que se poden xerar
establécese o seu consumo de superficie por posto de traballo en función dos distintos tipos de actividade xeral que se
poderán desenvolver aquí, podendo establecer un parámetro duns 150 m2/traballador.
Este parámetro de parcela neta deberá transformarse en solo bruto de ámbito (incluíndo as cesións para dotacións,
viario, aparcadoiros, etc) a desenvolver e urbanizar (que será o parámetro que mida a necesidade de solo a clasificar
no PXOM). A aplicación dos parámetros anteriormente descritos recóllese sucesivamente no cadro seguinte:
Data

2001

Total de empregados

2.447

2008

2016

2024

2034

2.857

3.411

4.072

5.081

Incrementos medios anuais dende 2001

2,24%

2,24%

2,24%

2,24%

Aumento de empregados dende 2001

410

964

1.625

2.634

45,00%

185

434

731

1.185

parcela / posto traballo

150

27.690

65.063

109.679

177.796

% parcela neta / bruto ámbito

65,00%

42.600

100.097

168.736

273.532

% Usos específicos con demanda solo
m2

Ademais, temos como parámetro complementario de referencia o solo realmente destinado a estes usos nos últimos
tempos (principalmente nos últimos 20 anos), que como vimos eran de 23,3 Ha. brutas de parcela ocupada.
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4.2.3 AS PREVISIÓNS DE SOLO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS NO PLAN
As reservas que o plan vai a dedicar a uso empresarial en solo urbanizable recóllense no cadro seguinte:

CLAVE

PARROQUIA

SUPERFICIE
[m2]

UDI-3

Santo André de Figueirido

48.110

Totais

48.110

A reserva no PXOM para usos industriais-comerciais en solo urbano é dunhas 21,62 Ha. (aínda que está ocupado xa na
súa meirande parte, quedando só en torno a un 24% dispoñible para novas actividades) e, como se pode ver no cadro
anterior, de unhas 4,81 Ha. de solo urbanizable, dos cales na súa totalidade se corresponden con solo urbanizable
delimitado, que conforman unha oferta total bruta de 26,43 Ha (9,99 Ha vacantes), que se entenden suficientes na
actual coxuntura económica para cubrir tanto as reservas do plan vixente como as estimacións de demanda
realizadas a partir da proxección de empregos realizadas mesmo para o ano 2038 (horizonte folgado de vixencia do
PXOM). Por tanto enténdese garantida a suficiencia do solo destinado a usos produtivos que demanda a Lei do solo
estatal.

4.2.4 PROXECCIÓNS DE EMPREGO CO PXOM EN MARCHA
As expectativas de oferta de emprego están directamente vinculadas ao solo dispoñible para actividades produtivas,
no previsible desenvolvemento e posterior urbanización de solo clasificado para esas actividades ou solo vacante xa
clasificado e cualificado e directamente edificable (e nalgúns casos xa edificado pero baleiro de actividade), a partir
das demandas de solo de uso produtivo ou industrial (das case 10 Ha. que se reservan para este uso no PXOM, 21,62
delas como solo urbano, con 5,18 Ha. vacantes, que será a zona preferente de desenvolvemento, e as 4,81 Ha. brutas
restantes como solo urbanizable, co 100% do solo vacante). Aos efectos do desenvolvemento do solo, tense
considerado a estes efectos só a parte dos terreos clasificados que poidan estar dispoñibles para novas actividades,
excluíndo por tanto aqueles terreos que teñen xa actividades en funcionamento, e para iso tense estimado con
precisión o % de solo vacante, e por tanto dispoñible neses ámbitos, que se recolle no cadro seguinte:

Clase e/ou categoría de solo

Superficie bruta

Factor disposición

Superficie dispoñible

Solo urbano consolidado

216.208

24,00%

51.889

Solo urbanizable delimitado

48.110

100,00%

48.110

No caso das actividades que se desenvolvan xa directamente no solo actualmente urbanizado, poderán ocupar eses
espazos vacantes xa dende os primeiros cuadrienios (2019 en diante). No caso do urbanizable deberanse xestionar e
urbanizar integramente os ámbitos correspondentes tamén dende o primeiro cuadrienio (de 2023 en diante), e
poderanse ocupar con novas actividades nos cuadrienios seguintes, e contando que nesas zonas dispoñibles
iniciaranse actividades entre o 70% e o 100% do solo proporcional urbanizado no cuadrienio anterior -no caso do
urbanizable-), todo iso, segundo o esquema que se achega:

SOLO URBANO EMPRESARIAL

TOTAIS

% SUCO INDUSTRIAL
PARCELAS EN ACTIVIDADE URBANO

51.889

2019-2022 2023-2026 2027-2030 Resto PXOM
40%

40%

20%

0%

20.756

20.756

10.377

0
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SOLO URBANIZABLE EMPRESARIAL

TOTAIS

2019-2022 2023-2026 2027-2030 Resto PXOM
30%

30%

40%

0%

100%

48.110

14.433

14.433

19.244

0

48.110

Total solo urbanizado

48.110

14.433

14.433

19.244

0

48.110

PARCELAS DISPOÑIBLES EN
ACTIVIDADE (m2 brutos de solo)

48.110

14.433

14.433

19.244

48.110

Urbanización solo
delimitado UDI

% execución

Total
executado

(m2 brutos de
solo)

TOTAIS

TOTAL SOLO EMPRESARIAL
PARCELAS

EN

2019-2022 2023-2026 2027-2030 Resto PXOM

Total
executado

ACTIVIDADE
48.110

URBANIZABLE
PARCELAS EN ACTIVIDADE URBANO

14.433

14.433

19.244

48.110

51.889

20.756

20.756

10.377

0

51.889

99.999

20.756

35.189

24.810

19.244

99.999

PARCELAS EN ACTIVIDADE TOTAL
(m2 brutos de solo)

Estes prazos temporais correspóndense co horizonte teórico previsto para o desenvolvemento do presente PXOM.
É doado establecer unha equivalencia entre a superficie de uso empresarial e os postos de traballo que serán precisos
para atender esas actividades, que serán basicamente postos de nova creación, maioritariamente de novas empresas
para as que xa existe demanda non cuberta (aínda que nalgúns casos poidan realizarse meros traslados de
actividades que agora se realizan en precario ou en espazos non permitidos).
Procédese por tanto a establecer unha estimación cuantitativa para o parámetro de solo industrial a desenvolver e
urbanizar (que será o parámetro que mida a oferta de novo emprego), que se adapta para as actuacións que se van
a desenvolver no territorio do concello de Vilaboa, ou que terán influencia directa noutras actuacións a desenvolver
neste concello. Para cuantificar os postos de traballo que se poden xerar ao longo de cada prazo temporal
establécese o seu consumo de superficie por posto de traballo en función dos distintos tipos de actividade xeral que se
poderán desenvolver aquí, podendo establecer os seguintes graos de ocupación por parcela neta de actividade
(engádese tamén a superficie equivalente de ámbito bruto, estimando que as parcelas netas ocuparán unha media
do 60% do solo en cada ámbito de planeamento).

m2/traballador

Parcela neta

Sup bruta ámbito

Actividades loxísticas

150

250

Industria extensiva

100

167

Actividades de oficina

50

83

Dado que o tipo de empresas que se deberán establecer aquí serán de tipo industrial mixto basicamente, e tamén
loxístico e de almacenaxe secundariamente, establecerase unha superficie media duns 167 m2 de ámbito bruto por
posto de traballo, que nos dará a seguinte previsión de traballadores estimados no territorio de Vilaboa que se recollen
no cadro seguinte:

2017-2020
PARCELAS EN ACTIVIDADE (m2 brutos de solo)
Novos traballadores (167

m2 /traballador)

2021-2024 2025-2028

Resto PXOM

TOTAL

20.756

35.189

24.810

19.244

99.999

125

211

149

115

600
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4.3 A POBOACIÓN.

4.3.1 PROGNOSE E PROXECCIÓNS DE POBOACIÓN.
O concello de Vilaboa medra demograficamente ao longo de todo o século XX. Se ben experimenta breves períodos
de descenso nas décadas dos 40, 80 e 90, nun século pasa de 4.179 residentes a ter 6.015.

Ano

1960

1970

1981

1991

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Habitantes

5061

5394

6001

5785

5755

5756

5839

5853

5947

6030

6015

5935

5.978

222

333

607

-216

-30

1

83

14

94

83

-15

-80

43

Diferenza anterior

Nun primeiro lugar, a evolución demográfica reflicte a dinámica socioeconómica de cada lugar; polo que resulta máis
realista partir da base de que a dinámica futura sexa máis parecida á dinámica recente que a dinámicas máis
remotas, como a da década dos 80. Polo tanto, se non hai grandes rupturas históricas, cabe esperar que a evolución
socioeconómica do concello de Vilaboa e o seu contexto máis amplo se manteña, nos próximos anos, esencialmente
similar á experimentada nos últimos anos.

Así pois, a evolución da poboación observada nos últimos anos, dende 2001, é de crecemento moi suave e irregular,
con flutuacións. Trátase dun crecemento medio anual do 0,5 %, entre 2001 e 2009. Polo tanto, unha evolución desta
índole, sostido e de baixa intensidade, semella un patrón razoable e conservador para ensaiar un razoamento
prospectivo da dinámica demográfica de Vilaboa nos próximos anos (ver Gráfico I).

Gráfico I

Evolución 1900-2009
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2009
Fonte: INE, Padrón Municipal de Habitantes 1900-2009.

Como xa se ten dito noutros apartados da memoria, as proxeccións de poboación, a partires dos datos do pasado
(sobre todo o recente), poden ser realistas aquí, pois eses datos son esperanzadores, e tense demostrado nos últimos
vinte anos que a tendencia de crecemento pode ser aquí unha realidade, polo tanto, as perspectivas poboacionais
de futuro, temos que analizalas en función do acontecido nestes anos (aínda contando coa debilidade de non ter
podido utilizar ata o momento todas as estratexias territoriais que co PXOM si se poden utilizar, polo tanto, aínda
quedan moitos recursos por empregar para acadar aínda mellores resultados) en que o saldo poboacional é positivo
en xeral, e que compensa totalmente o negativo crecemento vexetativo, segundo se pode apreciar no cadro que se
axunta, e que pode servir de base a unha proxección de poboación que teña en conta a posta en marcha dos
parques empresariais ou a reutilización de espazos produtivos en desuso, polo tanto, unha proxección realista de
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poboación pode marcar unha senda de sustentabilidade poboacional que se poderá ratificar nos próximos anos,
como aglutinante das dinámicas locais.
Así pois, manexaremos unha hipótese continuísta de crecemento poboacional a respecto da evolución das ultimas
décadas, e contando cunha hipotética entrada en vigor do plan en 2019 e un período de estratexia de tres
cuadrienios e un horizonte total de vixencia de cinco cuadrienios, precisamos unha proxección que chegue a 2038.
INICIAL

Proxección
acumulativa

Proxeccións

FINAL
2.001

2.011

5.755

6.024

Habitantes totais
Novos habitantes período

2.019

2.022

2.026

2.030

2.038

6.078

6.162

6.274

6390

6.627

55

139

251

367

604

Prognoses de poboación a partir da xeración de emprego co PXOM.
De toda a masa salarial estimada no apartado de proxección de emprego, podemos deducir que unha porcentaxe
deles podían xa vivir aquí, sobre todo no caso de traslado de actividades dentro do termo municipal, pero outra parte
importante poden ser novos traballadores, e unha parte deles poidan establecer aquí a súa residencia, e que veñan
coa súa familia ou a conformen aquí (contando con que unha media de 1,25 membros da familia traballen nestas
empresas), e deste xeito poderemos estimar dunha banda o número de novas familias e por outra o número de
vivendas necesarias para estes novos habitantes procedentes destas ofertas de traballo.
Partiremos por tanto da hipótese de que unha proporción deste conxunto de novos asalariados (que estimamos como
un 90 % dos que se sitúen nesta zona empresarial de Vilaboa) poderá optar por vivir nesta zona aproveitando as
promocións residenciais que levará adiante a iniciativa privada e o Concello (posiblemente en colaboración co
Instituto Galego de Vivenda e Solo) no escaso solo urbano, pero sobre todo ao principio nos núcleos rurais (dado que é
neste tipo de solo onde se poderán acadar ofertas de vivenda xa dende a aprobación do plan e a prezo razoable
para os novos traballadores).

Para a nova poboación que provirá da actividade económica e empregos do apartado anterior podemos deducir así
mesmo unha proxección de poboación adaptada a esa nova oferta de traballo, tendo en conta a composición
familiar que se vén dando nesta zona territorial, da que se deduce ao longo dos tres últimos censos de poboación, que
como sucede no resto do territorio o número de membros da familia estase a reducir drasticamente, en función dos
novos hábitos residenciais e sociais trasladados de ámbitos máis netamente urbanos ou provenientes do
avellentamento de poboación que se vai quedando soa cando emigran ou marchan os membros máis novos das
familias. Deste xeito podemos prognosticar para os próximos anos composicións familiares de menos de 3 persoas de
media por vivenda (estimamos en 2,1 para estas novas familias, en consonancia cos rateos que para as familias xa
asentadas aquí temos estimado noutros apartados, segundo a evolución previsible da composición familiar nos censos,
que recordamos no cadro que se axunta), proporción que utilizaremos nas prognoses de vivenda ou de interrelación
habitantes-vivendas.

1981

1991

2001

2011

Vivendas ocupadas

1.432

1.580

1.773

2.555

Habitantes

6.001

5.785

5.755

6.024

HAB/VIVENDA

4,19

3,66

3,25

2,36

Segundo os datos anteriormente expostos a partir dos traballadores denantes estimados deducimos primeiro
traballadores residentes, logo familias e finalmente habitantes, que pasarán a engrosar as proxeccións de poboación, e
todos estes datos se recollen no cadro seguinte:
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Factor corrector

2019-2022 2023-2026 2027-2030 Resto PXOM

Novos traballadores totais
Novos traballadores residentes
en Vilaboa
Familias-Vivendas equivalentes
Habitantes por razón de traballo

90%
(1,25 traball. por
familia)
2,1 Habitantes/
Vivenda

TOTAL

125

211

149

115

600

112

190

134

104

540

90

152

107

83

432

188

319

225

174

906

Aplicando os datos de proxección de empregos barallados por cada período cuadrianual (ou cada 8-12 anos nos
máis afastados) teríamos a proxección neta:
Proxección de novos empregos
Aumento neto anual
Aumento acumulado
0
0
0
47
47
47
94
47
141
47
188
80
268
80
348
80
428
80
508
56
564
56
620
56
676
56
732
22
754
22
776
22
798
22
820
22
842
22
864
22
886
22
908

ANO
2017 (real)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038

Proxeccións compostas de poboación.
A proxección anual de poboación residente permanente realízase a partir dos datos anteriores sobre estimación de
empregos, mais os datos de evolución natural que se vén manifestando nos censos oficiais, na que se observa un
estancamento do decrecemento que xa vén experimentando este concello, segundo os datos de proxección
vexetativa e de dinámica propia que se teñen calculado en apartados anteriores e que aquí reproducimos para
sumalos aos desta proxección de novos empregos, resultando unha proxección composta desagregada como a que
segue ata o ano 2036, que é polo tanto un resultado sumatorio da evolución prevista no concello durante os próximos
cuadrienios. A modo de resumo reproducimos aquí a proxección composta de poboación, que tomaremos como
punto de partida para as previsións de ordenación.
ANO
2017 (real)
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Proxección de novos empregos
Aumento neto anual
Aumento acumulado
0
47
47
47
47
80
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0
47
94
141
188
268

Dinámica propia

TOTAL

27
28
28
28
28
28

6.023
6.050
6.125
6.200
6.275
6.350
6.458

96
Calixto Escariz, S.L.U.

ANO
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038

Proxección de novos empregos
Aumento neto anual
Aumento acumulado
80
348
80
428
80
508
56
564
56
620
56
676
56
732
22
754
22
776
22
798
22
820
22
842
22
864
22
886
22
908

Dinámica propia

TOTAL

28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30

6.566
6.674
6.783
6.867
6.952
7.037
7.122
7.173
7.225
7.276
7.327
7.379
7.431
7.483
7.535

Ademais hai que ter en conta a existencia durante diversas épocas do ano de residentes temporais ou estacionais que
regresan ás súas vivendas dende a emigración ou dende outras residencias permanentes afastadas de Vilaboa, polo
tanto aos efectos de cálculos residenciais e de vivenda debéranse ter en conta (neste caso estimaremos que existen
uns 300 residentes temporais deste tipo ao longo do ano).

4.4 A VIVENDA E O SOLO RESIDENCIAL.
4.4.1 PREVISIÓNS DAS NECESIDADES DE VIVENDA SEGUNDO A EVOLUCIÓN RECENTE.
A cuantificación da evolución recente da construción de vivendas (aparte dos censos oficiais, sendo o último de 2011)
pódese realizar a partir de diversas fontes documentais (licenzas municipais, estatísticas anuais de vivenda e visados do
Colexio de Arquitectos), que se confrontan coa realidade para verificar a súa veracidade, polo tanto serán os que
empregaremos para as proxeccións.
Para actualizar os datos do número de vivendas a mediados de 2014, se escollemos de entre as citadas no paragrafo
anterior as estatísticas medias destes ultimos anos posteriores ao ultimo censo, e se suman ás cifras do censo do INE
2001, obtemos un total de 3.017 vivendas a mediados de 2014.

CENSOS INE
TOTAL VIVENDAS

1960

1970

1981

1991

2001

2011

1.200

1.294

1.590

1.938

2.077

2.972

Fonte: Censos de Poboación e Vivendas. INE.

Porén, se asumimos como válidos ditos datos, decatámonos de que o crecemento total experimentado nos últimos 14
anos (2001-2015), sería do 45,25%, o que corresponde a unha porcentaxe acumulativa anual do 3,23%; con estas
estimacións, e por outra banda, facendo unha proxección lineal mantendo ese ritmo de crecemento (correspondería
a unha cantidade acumulativa anual media de 50 vivendas), e con estes dous tipos de estimacións ou proxeccións, o
número de vivendas previsto por prorrateo para os vindeiros anos (para o período da estratexia 2019-2038) sería o
seguinte:

Stock 2001
Total
vivendas
Proxección
acumulativa
Proxección
lineal

2.077

Crecemento Stock 2015
Anual 20012015

Total
vivendas

Proxeccións
2.018

2.022

2.026

2.030

2.038

3,23%

3.017

3.310

3.738

4.223

4.769

5.646

Novas vivendas a orixe

940

293

721

1.206

1.752

2.629

67

3.017

3.285

3.553

3.821

4.089

4.625

Novas vivendas a orixe

940

201

469

737

1.005

1.541

2.077
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Como se pode observar, se proxectamos cara ao futuro (considerando os 20 anos de horizonte do plan) os
crecementos no número de vivendas dos pasados tres lustros, teriamos unha demanda previsible de vivenda que
podería atoparse nun rango entre as 1.500 e os 2.700 novas edificacións residenciais. Por outra parte o momento actual
é notablemente diferente, no que as vivendas se refire, á situación que se vivía tan só hai uns poucos anos, cunha
caída na demanda e unha situación económica, se ben mellor que no período duro da crise, aínda con certas
incertezas de cara ao curto e medio prazo. É por elo que logo da emisión do informe de denegación da aprobación
definitiva do PXOM, e como consecuencia en parte das determinacións nel recollidas, lévase a cabo unha redución
da capacidade residencial do plan, en especial no referido ao solo urbanizable, coa eliminación de varios sectores, e
do solo de núcleo rural, parte dos cales terán nesta última fase algo menos de superficie edificable. Deste xeito ao
tempo que se dá cumprimento á protección do medio ambiente e da paisaxe, diminuíndo a afección que as novas
actividades a desenvolver sobre o territorio van a ter, tamén se inducen crecementos máis racionais e que non só
perseguen a colonización de novo espazo aínda non antropizado, senón que posibilitan que tanto a rehabilitación
como a ocupación de vivenda a día de hoxe baleira xoguen un papel fundamental no desenvolvemento do PXOM de
Vilaboa. Así pois o plan, en liña coas novas esixencias ambientais e coa propia coxuntura social económica, aposta
por propor unha posibilidade de crecemento moderado, cun número de novas vivendas de en torno a 820 unidades,
aspecto que poderá ser modificado a través da modificación puntual do PXOM, se as necesidades ou circunstancias
mudaran de xeito relevante.

4.4.2 A DEMANDA ESTIMADA DE VIVENDA PROTEXIDA.
Deberase ter en conta que as 78 solicitudes de vivenda protexida VPA mais as 64 solicitudes de vivenda protexida VPP
(para un total de 79 demandantes distintos) en Vilaboa realizadas ata o 20 de xaneiro de 2009 no “Rexistro de
Demandantes de Vivenda Protexida de Galicia”, téñense reducido a 8 solicitudes totais no novo “Rexistro Único de
Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia” (ata o 13/10/2018), pero as novas demandas que
se esperan co desenvolvemento do PXOM e os estándares da lexislación son moi superiores, de xeito que as demandas
futuras poderán satisfacerse sobradamente coa reserva que establecerá o PXOM. Ademais temos que ter en conta
que o PXOM contempla como base estratéxica unha importante oferta de traballo como punto de atracción de novos
habitantes, que precisarán dunha oferta de vivenda a prezo competitivo, por tanto van a demandar preferentemente
vivenda protexida, polo tanto non sería aventurado estimar unha demanda total de preto de 50 vivendas protexidas).

4.4.3 CONTEXTUALIZACIÓN DAS PREVISIÓNS DE SOLO RESIDENCIAL E VIVENDA.
As expectativas de demanda de vivenda neste caso están directamente vinculadas a datos cuantitativos do previsible
desenvolvemento de solo para actividades produtivas denantes citado, como factor determinante cuantitativamente
nas previsións de vivenda para as próximas décadas, mais tamén nunha serie de circunstancias que veñen regulando
a actividade residencial nas últimas décadas, e que son as que teñen mantido a actividade construtiva neste concello
a pesar da perda poboacional, entre as que podemos salientar as seguintes:
-

A independencia dos fillos dos residentes que constrúen nova vivenda separándose da unidade familiar.

-

O investimento en nova vivenda ou rehabilitación das existentes da súa propiedade por parte dos emigrados
noutros países ou neste mesmo, que non engrosan os datos censuais pero que si invisten en vivenda.

-

A compra de vivenda por meras razóns especulativas ou de reserva de investimento de excedentes
monetarios, en ausencia de competitividade na rendibilidade doutros produtos monetarios ou de
investimento.

-

A progresiva redución do número de membros da unidade familiar, que provoca unha maior necesidade de
número de vivendas para os mesmos habitantes.
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-

A segunda residencia, sendo esta unha opción cada vez máis representativa aquí, mais tamén englobable ou
sumada a outros apartados como os emigrados a outras zonas de Galicia que veñen a pasar aquí tempadas
variables ou fins de semana.

-

A existencia de moitas vivendas que se atopan baleiras e bloqueadas para o seu uso ou para a súa entrada
no mercado por pertencer a herdanzas múltiples que non están repartidas (ou mesmo que se teñen
esquecido ou desentendido delas), o que se agrava cando os herdeiros se reparten por varios países.

-

A existencia de poboación flotante en determinadas épocas do ano, por cuestións de traballo, ensino,
traballos estacionais ou de tempada, etc.

-

A existencia dunha importante proporción de vivenda baleira ou desocupada e en ruínas.

A confluencia destes factores e as súas previsións deducidas dos datos contrastados ou de evolución referencial nas
últimas décadas expóñense agrupadas ou por períodos, segundo as previsións do PXOM para o territorio de Vilaboa.
Dende a metodoloxía do Plan, coincidente coa empregada decote nas prognoses de todas as entidades públicas e
privadas, no que atinxe ás prognoses de futuro, porque constitúen unha ferramenta de inmensa axuda para calquera
planificación que teña en conta as posibilidades do mercado como axente produtor dese ben que é a vivenda, ben
que, non por ser social (isto é, ten que debe estar garantido polos poderes públicos), deixa de ser produtivo e, polo
mesmo, sometido ás capacidades dunha determinada estrutura produtiva empresarial. Por iso, a capacidade de
produción de vivenda é un dato de enorme importancia á hora de fixar as lindes do planeamento, xunto, claro está, ás
previsións de crecemento poboacional, do emprego e dos sectores produtivos.
A fin de cuantificar uns datos operativos de necesidade de vivenda, os datos de proxección das prognoses de vivenda
baseada na evolución da década previa, ofrecían unha necesidade de previsión dunhas 1.500 e 2.600 novas vivendas
nos próximos 20 anos, máis se temos en conta a actual fase de crise inmobiliaria, así como a necesidade de fomentar a
rehabilitación da edificación residencial existente así como de ocupación de vivenda a día de hoxe baleira, e tendo
en conta que a estratexia principal do plan se realiza a 12 anos e que se necesitarían outros seis-oito para iniciar e
completar un proceso completo de revisión ou redacción dun novo plan, non sería excesivo establecer unhas
necesidades reais que deberán ser algo máis baixas aos rangos desta proxección se temos en conta as necesidades
estimadas e a conxunción entre elas que se ten realizado, por tanto estaríamos a falar dunhas previsións razoables
dunhas 700-800 vivendas novas para un esgotamento total do presente plan nuns 20 anos.

4.4.4 AS PREVISIÓNS DE VIVENDA NO PLAN.
Tendo en conta as proxeccións e deducións anteriores, e que o mercado non se pode esgotar polas nefastas
consecuencias que sabemos que leva esta situación, e ademais que cómpre ter en conta tamén unha certa marxe de
manobra para o período de exposición pública, no que se acostuman a producir novas peticións de edificabilidade e
axustes da xa establecida, na actual versión do PXOM barállanse ata pouco máis de 800 novas vivendas, que é unha
proporción moi razoable para a demanda esperada e para preservar a marxe razoable de esgotamento, é á vez tendo
en conta o efecto da crise neste sector inmobiliario.
As previsións realizaranse sobre os datos superficiais dos diferentes tipos de ámbitos susceptibles de albergar edificación
de uso residencial, con estimacións das edificabilidades realmente utilizables con este uso (de entre todos os usos
posibles e lóxicos no ámbito correspondente) de xeito que poidamos dispor de magnitudes para valorar a oferta do
plan.
O obxectivo é poder determinar que as previsións son razoables na súa comparación coas prognoses de crecemento
ou proxeccións a respecto da evolución do uso residencial e das demandas baseadas nas ofertas reais dos últimos
anos, tendo en conta por separado as diferentes faccións ou ámbitos de actuación que son diferentes, a respecto da
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súa xestión ou da maior ou menor dificultade para entrar no mercado inmobiliario: dunha banda as actuacións propias
do solo urbano e urbanizable e doutra as dos núcleos rurais (que se rexen por outras regras de mercado).
Aínda que se observamos a evolución do período 2001-2015 non podemos deixar de constatar a forte demanda de
vivenda que se ten producido no concello de Vilaboa, non é menos certo que ese incremento no parque de vivendas
se levou a cabo baixo unhas circunstancias moi concretas (burbulla inmobiliaria, fase expansiva da economía apoiada
na facilidade para a obtención de crédito, etc.), as cales non é previsible que se vaian a reproducir no curto ou medio
prazo. Ademais do anterior faise preciso que o plan formule un crecemento razoable e sostible, máis baseado na
densificación dos tecidos existentes, na rehabilitación e recuperación do parque edificatorio e a ocupación das
vivendas baleiras que na urbanización indiscriminadas de solo. Así pois, e consecuentemente con estes obxectivos, a
proposta que formula o PXOM nesta fase na que se propón unha poribilidade residencial de vivenda nova de en torno
a 800 vivendas considérase en liña coa racionalidade no emprego dos recursos e coa protección do medio ambiente
a paisaxe e o patrimonio cultura.
Como xa temos comentado o dimensionado da capacidade realízase sobre a contabilización superficial dos ámbitos
de planeamento estimando edificabilidades concretas ou medias e porcentaxes de uso residencial agrupando
sinteticamente as zonas de características semellantes aos efectos deses parámetros simplificados. O resumo da
clasificación do solo e ámbitos que son susceptibles de nova edificación residencial recóllese no cadro axunto, cunha
estimación de edificabilidade residencial por cada tipo de solo no que se poida construír nova vivenda en solo
vacante. Para completar os datos anteriores ata chegar ao número de vivendas existentes en base ao recollido no INE
e das licenzas nos últimos anos se recolle a estimación das edificacións residenciais existentes que en base á
ordenación proposta na presente fase quedarían fóra das zonas nas que o plan permite edificar ben de forma directa,
ben a través de planeamento de desenvolvemento previo.
CAPACIDADE MÁXIMA RESIDENCIAL
SOLO URBANO CONSOLIDADO
SOLO URBANO NON CONSOLIDADO
SOLO NÚCLEO RURAL
SOLO URBANIZABLE DELIMITADO
VIVENDAS EN SOLO RÚSTICO
Totais

M2 RESIDENCIAL
30.201
12.439
776.840
25.415
844.895
-

Nº DE VIVENDAS
NOVAS ESTIMADAS
98
82
472
167
820
-

VIVENDAS
EXISTENTES
103
1
2.842
2
2.948
69
3.017

TOTAL
201
83
3.314
169
3.768
69
3.838

Segundo temos determinado, a evolución residencial nesta última década foi moi significativa con máis de 50 vivendas
anuais no período 2001-2009, con todo as actuais demandas de vivenda son en xeral baixas e probablemente a
recuperación que chegue virá de xeito moito máis paseniño que o acontecido na década precedente,
nomeadamente ata o ano 2009. Aínda así para o período de estratexia do plan (20 anos) contémplase a posibilidade
de creación de 41 vivendas novas ao ano, o cal é bastante razoable se consideramos tanto a situación actual como a
previsible para os vindeiros anos, polo tanto o dimensionado realizado que establece o PXOM e a súa relación coa
evolución residencial real de nova vivenda e a estimación desa evolución para os próximos anos pódese considerar un
parámetro razoable e perfectamente xustificable. Con todo, e se as circunstancias na evolución da demanda
residencial fosen moi distintas das previstas, poderíase acometer a modificación puntual do plan para adaptalo a esa
eventual nova realidade, xa que o planeamento municipal ha de ser un instrumento vivo que poda dar resposta en
cada momento ás demandas que lle fai a sociedade á que vai dirixido.
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4.4.5 A XUSTIFICACIÓN DA OFERTA DE SOLO RESIDENCIAL.
O solo que o presente Plan ordena é aquel mínimo preciso para poder garantir e facer efectiva (e a medida que se van
precisando ou demandando) tanto a dispoñibilidade dos terreos e/ou (no seu caso) a execución de todos os sistemas
(sobre todo os xerais, que son os que garanten que o plan poida acadar a funcionalidade prevista na súa dimensión
en cada momento e co nivel de servizo demandado polos estándares) e as propostas estratéxicas que están
vinculadas ao desenvolvemento dos ámbitos (Polígonos ou Áreas de Reparto en SUNC e Sectores en solo urbanizable)
como a construción das vivendas que demandará Vilaboa nos próximos 12 anos nos que se programan as actuacións
principais do PXOM, mais os 8 anos contemplados para o remate das previsións. Como é preceptivo na lexislación
urbanística vixente, os solos cuxos desenvolvementos se programan por un plan xeral, teñen que ter fixada na propia
normativa do mesmo os prazos para desenvolver cada unha das fases básicas de todo desenvolvemento urbanístico,
que convén recordar:
a)

Elaboración e aprobación do planeamento de desenvolvemento: plans especiais de reforma interior, plans
parciais, ou outras figuras complementarias destes.

b)

Elaboración e aprobación dos instrumentos de equidistribución das cargas e beneficios do planeamento,
así como o(s) proxecto(s) de urbanización correspondentes.

c)

Desenvolvemento efectivo das obras da completa urbanización interna e conexión cos sistemas xerais
correspondentes (de comunicación, de servizos de abastecemento de auga, de saneamento, de
telecomunicacións, no seu caso, de transporte público, etc.).

d)

A construción da edificación a inzar conforme ás determinacións dos correspondentes plans de
desenvolvemento.

Como é doado comprender todo este proceso non se pode completar antes de transcorridos entre uns seis e uns oito
anos, como hipóteses abondo optimistas. Por conseguinte, a disposición e programación de solo para unha concreta
necesidade de vivenda tirada das correspondentes prognoses da demanda para un tempo dado, necesita facerse
coa folgura precisa de xeito que non se atore, atranque ou estrangule a oferta.
A respecto do dimensionado do solo residencial, o presente PXOM ten moi en conta a xa clásica dobre esixencia
dunha correcta planificación urbanística:
a.

Ofertando solo en cantidades maiores ás que serán precisas, para non estrangular a capacidade do
mercado.

b.

Non sobredimensionar a capacidade, porque tal acción, amais de resultar insostible medioambiental e
economicamente, pode provocar igualmente procesos especulativos como consecuencia de conferir a
inadecuada

clasificación

de

solos

urbanizables

a

solos

rústicos,

xerando

así

expectativas

de

desenvolvemento sen base nin fundamento.
- DISTRIBUCIÓN PORMENORIZADA EN FUNCIÓN DAS POSIBILIDADES DE MATERIALIZACIÓN.

Unha vez se produza a aprobación do PXOM de Vilaboa, será preciso un certo período de tempo para que a
posibilidade de implantación de novas actividades sobre o territorio se materialice, xa que logo no primeiro cuadrienio
do plan serán tanto o solo de núcleo rural como o urbano consolidado os que acubillen a localización das novas
vivendas que se executen, unidas á rehabilitación nestes mesmos ámbitos doutras construcións xa existentes. Unha vez
que as novas actividades se asentes sobre o territorio e se produza un incremento poboacional non debido tan só á
dinámica propia de crecemento senón á chegada dun significativo número de novos traballadores, será cando se
poña en marcha o desenvolvemento dos solos de xestión, tanto do solo urbano non consolidado en primeiro termo
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como do solo urbanizable delimitado residencial, en tanto se manteñen os crecementos e recuperación dos solos de
licenza directa. A seguinte táboa amosa a programación estimada da materialización das vivendas ata o ano
horizonte do plan.

SOLO DE ORDENACIÓN DIRECTA

VIVENDAS

2019-

2023-

2027-

2031-

Total

TOTAIS

2022

2026

2030

2038

executado

% Execución.
Vivenda nova en Solo Urbano Consolidado
Vivenda nova en Solo de Núcleo Rural

SOLO DE ORDENACIÓN DIFERIDA
Urbanización

solo % Execución

urbano

non (m2 brutos de

consolidado SUNC

solo)

20%

20%

40%

20%

100%

98

20

20

38

20

98

472

94

94

190

94

472

TOTAIS

2019-

2023-

2027-

2031-

Total

m2 solo

2022

2026

2030

2038

executado

26,12%

73,88%

0%

0%

8.116

22.982

0

0

21

61

0

82

0%

0%

50%

50%

100%

79.421

0

0

39.710,5

39.710,5

79.421

167

0

0

84

83

167

31.068

Vivenda nova en SUNC

82

% Execución
Urbanización

solo (m2 brutos de

non delimitado UDR

solo)

Vivenda nova en UDR

VIVENDAS

2019-2022

2023-2026

2027-2030

100%

31.068

2031-2038

TOTAIS

20

20

38

20

98

0

21

61

0

82

94

94

190

94

472

Vivenda nova en UDR

0

0

84

83

167

Rehabilitación en núcleos urbanos

1

1

1

1

4

34

34

50

50

168

149

170

424

248

991

Vivenda nova en urbano consolidado
Vivenda

nova

en

urbano

consolidado SUNC
Vivenda nova en núcleos rurais

Rehabilitación en núcleos rurais
Totais vivendas habilitadas

non

- DIMENSIONADO DA CAPACIDADE RESIDENCIAL PROGRAMADA.

O Plan Xeral ten dimensionado a súa capacidade residencial programada tendo en conta a demanda previsible de
nova vivenda estimada noutros apartados da presente memoria.

A modo de resumo, e valorando tamén (ademais das proxeccións de emprego e poboación que recollemos noutros
apartados) as circunstancias complementarias que temos indicado como relevantes na evolución da vivenda neste
concello nas ultimas décadas, e que se van a seguir dando aínda que probablemente dun xeito máis moderado nas
seguintes, podemos sintetizar todos os datos agrupados no seguinte cadro:
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Unidades
Unidades

anuais

totais
Habitantes Totais (ano horizonte 2038)

medias

7.835

Habitantes/Vivenda estimados no horizonte do plan

2,1

Vivendas totais necesarias

3.730

Vivendas actuais ocupadas (estimación)

2.500

Novas Vivendas necesarias por poboación total

1.230

61,5

820

41

0

0,0

-410

-20,50

Novas Vivendas programadas
Exceso de Novas Vivendas necesarias por outras circunstancias
Déficits de Nova Vivenda
Necesidade residencia permanente a cubrir con rehabilitación

172

8,6

Necesidade residencia permanente a cubrir con vivenda baleira

238

11,90

0

0,0

991

49,55

Resto de necesidade estimada de vivenda rehabilitada
TOTAL NOVA VIVENDA HABILITADA PROGRAMADA

O obxectivo é poder determinar que as previsións son razoables na súa comparación coas prognoses de crecemento
ou proxeccións a respecto da evolución do uso residencial e das demandas baseadas nas ofertas reais dos últimos
anos, tendo en conta por separado as diferentes faccións ou ámbitos de actuación que son diferentes, a respecto da
súa xestión ou da maior ou menor dificultade para entrar no mercado inmobiliario: dunha banda as actuacións propias
do solo urbano e urbanizable e doutra as dos núcleos rurais (que se rexen por outras regras de mercado).

Deste xeito as previsións de desenvolvemento racional da nova vivenda do PXOM recóllense na seguinte táboa:

2019-2022

2023-2026

2027-2030

2031-2038

TOTAIS

20

20

38

20

98

0

21

61

0

82

94

94

190

94

472

0

0

84

83

167

Total vivenda nova

114

135

373

197

820

Novos Habitantes

327

432

340

413

1.512

6.350

6.783

7.122

7.535

7.535

300

300

300

300

300

6.650

7.083

7.422

7.835

7.835

Vivenda nova en urbano consolidado
Vivenda nova en urbano non consolidado
Vivenda nova en núcleos rurais
Vivenda nova en urbanizable

Habitantes permanentes Totais
Habitantes flotantes anuais
Habitantes Totais

Ademais deberanse ter en conta as reservas de vivenda protexida que realiza o PXOM no solo urbano non
consolidado e urbanizable de uso residencial, cun total dunhas 76 vivendas totais protexidas previstas, que van a
permitir diversificar as posibilidades de oferta a unha maior variedade de usuarios e a prezos alcanzables, o que é
fundamental nun momento onde aínda son patentes os efectos da recente crise inmobiliaria, sendo este da vivenda
protexida o sector que pode iniciar a senda da recuperación ou o mantemento das posibilidades de venda de
vivenda nesta situación particular.
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- XUSTIFICACIÓN DAS PREVISIÓNS GLOBAIS.

A razoabilidade global da estratexia pode observarse no cadro seguinte no que se sintetizan os diversos parámetros de
actividade de emprego, poboacionais e de vivenda para un período que está formado polos cinco cuadrienios da
estratexia básica, abranguendo polo tanto un período de 20 anos (2019-2038) que encaixan co que se sinalaba como
horizonte razoable de vixencia para o presente PXOM, contando coa folgura necesaria para a redacción e
aprobación dun novo Plan Xeral preto do ano horizonte do plan.

2019-2022
VIVENDA REHABILITADA

2023-2026

2027-2030

2031-2038

TOTAIS

35

35

51

51

172

VIVENDA NOVA

114

135

373

197

820

Novos traballadores

125

211

149

115

600

Novos traballadores residentes

112

190

134

104

540

90

152

107

83

432

Novos Habitantes (por actividade)

188

320

225

175

908

Novos Habitantes (dinámica propia)

139

112

116

237

604

6.350

6.783

7.122

7.535

7.535

Novas Familias

Habitantes permanentes Totais
Habitantes flotantes anuais
Habitantes Totais

300

300

300

300

300

6.850

7.083

7.422

7.835

7.835

Podemos observar que o encaixe das diferentes estratexias e parámetros é razoablemente axustado aos parámetros
de ordenación do PXOM e a súa coherencia global permite unha certa elasticidade, tanto das previsións de
desenvolvemento das distintas actuacións como da posible evolución da oferta e demanda de emprego e vivenda,
permitindo incluír tamén a resolución de cuestións importantes como a disposición de vivenda protexida a prezo
alcanzable para as rendas máis baixas, a rehabilitación para a reutilización do parque xa edificado (enfócase como
estratexia a contención da vivenda nova -mantense case ao mesmo nivel que nos últimos anos cando se estima un
notable aumento da demanda real- para pular a reutilización de vivenda baleira ou non habitable por mal estado,
aínda que sabemos que non é doado neste eido loitar contra os problemas estruturais que sustentan o fenómeno da
vivenda baleira, e en moitos casos son en realidade vivendas de utilización periódica) e a rehabilitación da vivenda
ruinosa (a este respecto contémplase a previsión de rehabilitar no horizonte do PXOM o 100 % das vivendas ruinosas ou
en mal estado existentes, polo tanto poderán resolverse (ou polo menos diminuír significativamente) tamén en boa
medida os problemas das vivendas baleiras por unha banda e das ruinosas por outra (tal e como se recolle no cadro
que se axunta.

PXOM
OBXECTIVOS (estratexia)
Vivendas totais

Actual

3.768

Vivenda baleira (INE 2011)
% Vivenda baleira
Vivenda en ruína ou mal estado
% Vivenda en ruína ou mal estado

2.9482

DIFERENZA
820

177

415

-237

4,69%

14,07%

-9,35%

0

172

-172

0,00%

5,83 %

-5,83%

2 Neste caso estanse a considerar as vivendas existentes dentro dos ámbitos que permiten a edificación segundo a
ordenación proposta polo PXOM, ben por licenza directa (Solo urbano consolidado e solo de núcleo rural) ben a través
de planeamento de desenvolvemento (solo urbano non consolidado e solo urbanizable delimitado residencial) para as
cales se realiza o cálculo da capacidade máxima residencial. Estímase que existirían outras 69 edificacións residenciais
en solo rústico que serían as que completarían a cifra das 3.017 vivendas actuais dentro do termo municipal.
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4.5 AS DIMENSIÓNS TOTAIS DO PLAN.
A distribución dos datos dimensionais do PXOM por clases e categorías de solo, recóllese detalladamente nun informe
individualizado ao final da presente memoria.
No caso da clasificación dos solos rústicos, a lei contempla a posibilidade de superpor varias categorías de solo,
sempre e cando non haxa incompatibilidades entre elas. Neste caso esta superposición dáse en varios casos como se
grafitan nos planos de ordenación e recóllense na citada listaxe detallada.
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5. XUSTIFICACIÓN DAS DETERMINACIÓNS DO
PXOM. CRITERIOS XERAIS ADOPTADOS PARA AS
DETERMINACIÓNS DO PRESENTE PLAN XERAL.
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5.1 USOS GLOBAIS DO SOLO
Os usos globais contemplados na presente ordenación son os seguintes:

1

Residencial.

2

Industrial.

3

Comercial.

4

Turístico.

5

Agrogandeiro.

6

Forestal.

7

Dotacional.

8

Portuario.

Estes usos considéranse coma predominantes, fuxindo de formulación de usos compostos; non porque non se dean
estes ou porque non se vaian seguir dando en Vilaboa, senón porque, de certo, sempre hai algún uso que é
predominante. Así, poñamos por caso, na zona norte do concello cerca do límite con Pontevedra e arredor da estrada
N-550, a meirande parte das edificacións están dedicadas a usos comerciais -industriais ou de servizos, pero o certo é
que non existe coma tal uso unha zona de usos terciarios, aínda que no caso dos usos industriais, como xa se ten
sinalado, si cómpre ofertar zonas axeitadas e coutadas territorialmente que impidan a progresión do espallamento de
naves voluminosas ou con usos que producen impactos no seu contorno, cuxo asentamento vén consensuándose a
nivel político e veciñal nos últimos anos, entre todas as partes implicadas nun proceso e nunha especialización deste
tipo, esperando acadar os acordos para o seu desenvolvemento efectivo precisos nas próximas fases do planeamento,
denantes da súa aprobación definitiva.
Xa que logo, nos núcleos urbanos, rurais e nas zonas susceptibles de ser urbanizadas o feito de que apareza coma uso
global o residencial só quere dicir que a residencia das persoas será o uso predominante.
Feita a aclaración pasamos a ver cada uso global contemplado.
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Este uso vén definido polos lindeiros do solo urbano de todas as categorías
establecidas na presente ordenación, así coma tamén polo solo dos núcleos rurais
tradicionais.
Tamén abranguerá este uso global aos terreos clasificados como solo urbanizable
que se prevén como posibilidade no arredor dos núcleos e dos principais viarios de
comunicación nas zonas de atractivo turístico residencial e/ou comercial-industrial
situadas predominantemente na zona norte do concello.
No que fai ás intensidades dos núcleos de poboación parece necesario distinguir
entre as partes máis densificadas (que por regra xeral correspóndense coas zonas
orixinarias dos núcleos tradicionais) que xa están consolidadas con parcelas
edificadas de dimensión máis pequena que nas zonas de posterior expansión, para
corrixir a distribución volumétrica desas zonas de bordo ou expansión, de xeito que
será máis intensivo o uso residencial nas zonas centrais (máis densas) que nas zonas
periféricas, gradando a intensidade de ocupación cunha tipoloxía de edificación
extensiva en parcela máis grande nesas zonas de bordo que permitan axustar as
densidades cunha doada transición dos núcleos rurais ao solo rústico.
Dentro das primeiras seguirase o criterio de aplicar condicións de volume
(independentemente do número de plantas da edificación) conforme ás seguintes
condicións:

1

Residencial.

1.1

Os condicionantes da edificación xa existente no contorno inmediato.

1.2

A maior ou menor proximidade ao centro da vila.

1.3

A anchura das rúas onde se asente a edificación.

1.4

As condicións paisaxísticas (valores a protexer, realce de escenas urbanas),
ou a proximidade a valores integrantes do patrimonio histórico-artístico ou
natural.

1.5

A topografía.

1.6

A contía de cesións.

1.7

A existencia de parcelamentos previos.

A ordenanza da edificación semiintensiva pretende harmonizar as edificacións de
distinta intensidade, existentes en zonas cunha expansión máis desordenada.
Dentro da ordenanza de edificación extensiva non se prevén máis diferenzas de
intensidade que as que poidan vir pola elección de quen as promova, en función de
parámetros tales coma o tamaño da parcela, o destino da vivenda, etc. O nivel de
aproveitamento desa intensidade (carácter exento ou acaroado da edificación) non
se fixa de antemán, senón que fica ao arbitrio dos propios propietarios do solo ou
promotores desa edificación residencial. Coma é lóxico, a elección dunha tipoloxía
edificatoria ou doutra suporá obrigas distintas e esixencias de ordenación dos
volumes tamén diferentes.
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Independentemente das industrias de certo porte xa existentes que se permitirán nas
súas localizacións actuais, estudadas caso a caso e coas condicións que se estimen
convenientes, mantense a previsión de localizar unha zona de uso global comercialindustrial nas zonas de influencia inmediata dos tres viarios de comunicación principal
(A-9, N-550 e ferrocarril), en razón do que xa se viu na Memoria Informativa e no
Diagnóstico, e basicamente nesta fase nunha única localización:
Arredor da conexión de acceso á autoestrada A-9 e preto tamén da estrada
nacional N-550.
2

Uso Industrial.

3

Comercial.

4

5

Turístico.

Uso agrícola e
gandeiro.

6

Forestal.

7

Dotacionais.

De calquera xeito, mentres non se desenvolvan este sectore de solo industrial, prevese
a posibilidade de instalación de industrias relacionadas cos recursos da zona
(imputs/ouputs) en tódolos terreos que non teñan protección especial de carácter
medioambiental e sempre que cumpran coas esixencias do Regulamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, as condicións da LOUG e as
que se fixen na Normativa do PXOM. Tamén se permitirán certo tipo de usos
cualificados como industriais no resto do concello, pero cun abano de usos e
intensidades moi limitado, debéndose situar nas zonas industriais específicas o resto
de usos industriais non contemplados nas dúas excepcións anteriores.

Comprendido o uso mixto comercial-residencial dentro deste último, o uso exclusivo
comercial actual quedará reducido á lonxa de Santa Cristina de Cobres, podendo
existir novas zonas comerciais nos solos urbanizables previstos para usos industriaiscomerciais.
O uso turístico aparece aquí en Vilaboa coma un dos usos a pular no futuro. Prevense
cotas discretas de usos hoteleiros nos solos urbanizables e permítese o uso hoteleiro en
todas as ordenanzas de solo urbano residencial, e en certa medida tamén será
posible nos núcleos rurais. Pero coma uso global turístico non se prevé, polo menos no
presente momento da tramitación, un espazo determinado.

Un dos dous usos maioritarios contemplados é o agrogandeiro. Dada a relativa
dispersión poboacional, o tradicional fenómeno da actividade agraria para o
autoconsumo, mais tamén o esforzo debrocado na mellora da calidade da
produción (sobre todo do viñedo nos últimos anos), coidamos que resulta evidente a
necesidade de que a utilización agrícola e gandeira do solo teña que seguir tendo
importancia na ordenación municipal.
Delimítanse, xa que logo, coma uso global agrícola e gandeiro a inmensa maioría dos
terreos que soportan actividade agraria do concello. O criterio para o seu tratamento
normativo coidamos que non debe ser outro que o de clasificar estes solos coma solo
rústico de especial protección en función do seu valor produtivo ou da súa
localización, xustamente para pular polo uso que xa teñen eses terreos na
actualidade.
Inclúense neste uso global os terreos dedicados a monte. É este o uso global previsto
no solo rústico especialmente protexido de aproveitamento forestal, que abarca máis
da metade do territorio do T.M. Dada a configuración topográfica deste concello e a
súa situación xeográfica, unha parte importante do monte dedicase a matogueiras,
aproveitados en parte pola gandería local que pasta en liberdade polo monte
(équidos) ou semiliberdade (bovino, ovino e caprino).
De calquera xeito, a utilización masiva do eucalipto na repoboación do monte para
acadar un teórico beneficio máis rápido que outras especies máis axeitadas como o
piñeiro está a estragar a capacidade produtiva do solo e por outra banda, a
proliferación de incendios nos montes, con ausencia de labores posteriores de nova
posta en uso (mediante tala, rareo ou eliminación das especies queimadas, sobre
todo no caso de arborado cativo) están producindo a mutación do eucalipto en
especie arbustiva de pés múltiples e baixa altura que imposibilita tamén o seu teórico
rendemento económico.
Quérese dicir con isto que urxe un programa de racionalización dos aproveitamentos
forestais mediante a selección de especies axeitadas para repoboar, tarefa que
debe pularse dende o concello a través das Asociacións de Montes e veciños.
Inclúense aquí tódolos espazos xa dedicados a usos equipamentais e espazos libres e
zonas verdes, así coma os que para este fin se prevén no presente planeamento, que
pola súa importancia sexan predominantes.
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5.2 CLASIFICACIÓN DO SOLO
Os criterios aplicados polo presente PXOM para a clasificación do solo non poden ser outros que os dimanantes da
LOUG.
A Exposición de Motivos da dita Lei di de si mesma que se integra “... dun xeito natural na concepción estatutaria do
dereito de propiedade formulada pola xurisprudencia e a doutrina especializada a teor das distintas clases básicas de
solo, e onde nin a clasificación nin a cualificación ou asignación pormenorizada de usos e intensidades produce
dereito a indemnización ningunha, por entender que a urbanización e transformación xurídica do solo é unha
facultade esóxena ao dereito de propiedade, que só se pode efectuar naquelas zonas ou teñen que gozar
previamente da clasificación adecuada”.
Posta a énfase no carácter estatutario do dereito de propiedade e que, polo mesmo, todo depende da clasificación –
mais da categorización, pois hai categorías para cada clase de solo- que se lle dá aos terreos, xa que logo devén en
cuestión fundamental a análise dos criterios de orde legal aplicables para determinar de cada terreo a súa
clasificación urbanística, porque é baixo ese prisma que os propietarios poden exercer unhas ou outras facultades no
que atinxe a urbanizar e/ou edificar.
Ben entendido que esta proposta é a que se fai por parte do Equipo Redactor ao concello nun documento no que,
con sometemento ás esixencias legais regulamentarias de todo tipo aplicables, se recolleron as distintas suxestións
efectuadas durante as reunións técnicas realizadas no concello cos técnicos e responsables do departamento
municipal de urbanismo, documento redactado con todas as determinacións esixibles pola lexislación urbanística e a
sectorial; de xeito que de lle prestar conformidade, pode encetar xa o camiño da súa tramitación co envío por parte
do concello á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (CMATI) para a emisión de preceptivo Informe
previo. Mais tamén cabe que, unha vez sometido a estudo por parte do órgano do concello que proceda se sinalen
aquelas cuestións que, polos motivos que sexan, se entenda que deban de se matizar, suprimir, engadir, axustar, etc.,
En todo caso, xa avanzamos que mentres se somete este primeiro documento completo á consideración do concello,
por parte do propio equipo vaise someter o documento a unha exhaustiva revisión, sempre conveniente en todo
documento que como este ten unha extraordinaria complexidade.
De tódolos xeitos, convén lembrar que a remisión do documento para Informe Previo supuxo a necesidade de
introducir algúns cambios. E, con posterioridade á aprobación inicial o propio período de exposición pública tamén
ocasionou a introdución de matices, ou mesmo cambios non substanciais.
Feitas as anteriores precisións, éntrase xa na descrición e xustificación de cada clase de solo.

5.3 SOLO URBANO.
Para a clasificación dun terreo como urbano, a LOUG sinala dous criterios:
-

A disposición dos servizos básicos: acceso rodado por vial de dominio público, abastecemento de augas,
evacuación de augas residuais e subministración de enerxía eléctrica.

-

A consolidación pola edificación, polo menos nas dúas terceiras partes do perímetro delimitado, segundo a
ordenación que o Plan estableza.

Ata aquí non hai diferenzas acusadas sobre o disposto en lexislacións anteriores ou na regulamentación vixente ao
respecto. Como se pode apreciar polos planos de servizos e/ou pola consolidación edificatoria o solo urbano está
obxectivamente definido. Igualmente todo solo urbano acadará a categoría de consolidado, se dispón de servizos
e/ou está consolidado pola edificación, polo menos nas dúas terceiras partes.
Como se pode apreciar polos planos de servizos e/ou pola consolidación edificatoria o solo urbano está
obxectivamente definido. Igualmente todo solo urbano acadará a categoría de consolidado se dispón de servizos
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e/ou está consolidado pola edificación polo menos nas dúas terceiras partes. Para comprobar basta botar unha ollada
aos planos que se xuntan aquí, onde a superficie entre redes de servizos e clasificación son abondo ilustrativos.
Pero a lei introduce algunha novidade substantiva, e que incide na insuficiencia do criterio anterior, xa que non
abonda con que un terreo dispoña de servizos urbanísticos, senón que é preciso que eses servizos se presten por redes
públicas e se axusten ás características acaídas para servir á edificación que sustentada nelas exista ou se teña que
construír (esixencia xa contemplada no artigo 21 do Regulamento de Planeamento. Fai falla, adicionalmente –e isto si
que é unha novidade en Galicia- que ese terreo estea “integrado na malla urbana existente”.
En consecuencia, semella ser cuestión cardinal a de definir ese concepto de “malla urbana” e que como se vén de
referir no apartado 3.1.1 a propia lei aclara algo máis cando sinala (Artigo 11.2 LOUG) que “Para os efectos desta Lei
considéranse incluídos na malla urbana os terreos dos núcleos de poboación que dispoñan dunha urbanización
básica, constituída por unhas vías perimetrais e unhas redes de servizos das que poidan servirse os terreos e que estes,
pola súa situación non estean desligados do urdido urbanístico xa existente”. Pero non chega a definir propiamente o
concepto de malla urbana.
Pola contra, a lei semella distinguir entre malla urbana e trama urbana, por canto (artigo 46.1, parágrafo segundo),
utiliza o concepto de “trama urbana existente” para referirse ao solo urbano consolidado para o que, segundo a lei, o
plan debe ter como obxectivo favorecer a “conservación e recuperación do patrimonio construído dos espazos
urbanos relevantes, dos elementos e tipos arquitectónicos singulares, das formas tradicionais de ocupación... e mantela
trama urbana existente...”.
Á vista do anterior parece que o lexislador quixo facer a distinción entre o concepto de trama urbana –referíndoa
claramente ao tecido acabado, aquel que forma o entramado de rúas e prazas, de parques e xardíns, que vén ser a
retícula na que se insire a edificación –fronte ao de malla que é preciso aclarar de xeito positivo.
No que atinxe ás categorías que a lei establece e que o Plan Xeral recolle, hai que falar de:
a)

Solo urbano consolidado, que integran os terreos que xa adquiriron a condición de soar ou as parcelas que,
polo seu grao de urbanización efectiva e asumida polo planeamento urbanístico, poidan adquirir esa
condición de soar mercé a obras accesorias e de cativa entidade que poidan executarse ao mesmo tempo
que as de edificación ou construción.
Por máis que legalmente non se esplicite a identidade, cabe dicir que, dadas as condicións xurídicas que
distinguen a categorización de solo urbano consolidado, esta é a categoría que decote aparece no tramado
compacto, mais tamén en todas as pezas da extensa cidade espallada que completaron a súa urbanización
efectiva conforme aos criterios do presente Plan.

b)

Solo urbano non consolidado. A lei confírelle ao solo urbano non consolidado, como mínimo inicialmente, un
carácter residual (a restante superficie de solo urbano), pero tanto polo que ofrenda a realidade como polos
numerosos supostos que se citan para esta categoría de solo no propio corpo legal, temos que afirmar que o
concepto de residual non é sinónimo de escaso. A lei di que integrarán o solo urbano non consolidado:
-

Os terreos nos que sexan necesarios procesos de urbanización.

-

Os terreos onde sexan precisas operacións de reforma interior, renovación urbana ou obtención de
dotacións urbanísticas con distribución equitativa de beneficios e cargas.

-

Os terreos para os que o Plan Xeral prevexa unha ordenación substancialmente diferente da
realmente existente.

-

As áreas de recente urbanización xurdidas á marxe do planeamento.

Destes catro supostos da categorización pódese dicir que en Vilaboa, en termos estritos non hai casos de urbanizacións
xurdidas á marxe do planeamento. Porén, dentro dos outros dous supostos aparecen todo tipo de tipoloxías de solos
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non consolidados, isto é en terreos nos que son necesarios procesos de urbanización integral, que esixen apertura de
rúas, reacondicionamento fondo de vías existentes, ou de completar ou substituír redes de servizos etc. ; e tamén áreas
nas que son precisas operacións de reforma interior, ben porque necesitan maiores e mellores dotacións, ben porque
se trata de áreas marxinais, deterioradas, etc. que é preciso rexenerar, ben porque é o propio Plan Xeral o que entende
que nesas áreas acae mellor cos obxectivos e criterios xerais establecidos, unha ordenación substancialmente
diferente da realmente existente.
Unha circunstancia, con todo, está presente na práctica totalidade destes casos: a necesidade de obter dotacións
urbanísticas (equipamento e/ou espazos libres e zonas verdes, aparcadoiros, etc), que demanda a distribución
equitativa de cargas e beneficios.
Partindo do convencemento de que os conceptos de trama urbana e malla urbana son os máis axeitados para definir,
precisamente, as dúas realidades urbanas significativas de Vilaboa:
Clasifícase como solo urbano o núcleo do Toural, dada a especialización de usos a que se viu sometido como capital
municipal (concentración de equipamentos e carácter xeral, usos especializados a nivel municipal, sede dos principais
servizos municipais, etc.) resultando a aparición de certas tipoloxías edificatorias máis propias dos núcleos urbanos.
Deste xeito pódese e quérese reforzar a súa función da capitalidade, consolidando eses usos e tipoloxías incipientes, e
para servir de punto de apoio a outros usos que se poidan desenvolver no seu contorno, caracterizado por unha
magnífica cota de accesibilidade mediante calquera medio de transporte.
Como se sinalaba en apartados anteriores Vilaboa é un dos concellos que está a captar poboación nova, ten moitas
posibilidades de manter un crecemento vexetativo positivo. Unha importante eiva do Toural é a súa cativa dimensión
actual como núcleo, pero isto se pode compensar, e de feito así se determina estratexicamente no PXOM coa
posibilidade de acadar o desenvolvemento de ámbitos estratéxicos e inmediatos de solo urbanizable residencial (UDR1 e 5) con grandes perspectivas de execución real no contorno inmediato do núcleo actual (mais tamén as sinerxías de
oferta de emprego nos solos de uso comercial e industrial próximos, como o UDI-3), dada a posibilidade de acadar
importantes resultados conxuntos (na creación de novos espazos urbanizados, dotacións equipamentais, espazos libres
e parques, zonas de aparcadoiro, cesións de aproveitamento urbanístico, significativas proporcións de vivenda
protexida e outras posibles contraprestacións, tanto en solo urbano non consolidado como en solo urbanizable) que
poden reforzar a función de capitalidade real e urbana que se pretende para O Toural.
Todo isto pode permitir acadar unha importantísima rede dotacional e de espazos libres de grande significación que
poden axudar a consolidar ao Toural (e por extensión a Vilaboa) como un centro de prestación de servizos dotacionais
que mesmo poida exceder o nivel municipal, reforzando así o valor deste núcleo como centro focal de referencia.
Procédese tamén a reestruturar o viario urbano básico, para resolver distintas disfuncións de comunicación, acceso,
aparcadoiro, etc. establecéndose trazados indicativos naquelas zonas de solo urbano non consolidado que non se
ordenan detalladamente, aos efectos de garantir o funcionamento desa rede básica de comunicacións.
En resumo, trátase de crear un punto de centralidade que poida ser un punto de atracción para novos usos
residenciais e comerciais a nivel municipal
Para a clasificación como solo urbano do núcleo de Larache o criterio é evidentemente distinto. O P.X.O.M recolle na
delimitación exclusivamente aqueles terreos xa consolidados pola edificación 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, e para as que a única saída urbanística que ao noso entender lle queda a esta realidade
permitida polo planeamento anterior a vixente Lei de Costas e materializada en boa medida incluso denantes da
entrada en vigor desa lei, pois neste caso nin sequera poden aplicarse as novas posibilidades que ofrece a nova Lei
galega de Vivenda, porque non é este un núcleo rural tradicional.
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Para a clasificación como solo urbano do núcleo de Filgueira- A Ramallosa o criterio é tamén distinto. O P.X.O.M recolle
na delimitación exclusivamente aqueles terreos xa consolidados pola edificación (maioritaria ou basicamente
dedicada a usos comerciais) 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 maioritariamente
como núcleo de poboación, e para as que a mellor saída urbanística que ao noso entender lle queda a esta realidade
permitida polo planeamento anterior e materializada en boa medida sobre todo denantes da entrada en vigor da
LOUG (que non permite a tipoloxía de naves nos núcleos rurais, sendo esta a tipoloxía da inmensa maioría das
edificacións existentes nesta zona).
Clasifícase como solo urbano o API-01 CONNORSA, correspondente a un solo industrial vinculado ás conservas que
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.
O Plan Xeral, no que atinxe ás áreas de solo urbano non consolidado cuxos ámbitos responden ás súas propias
determinacións, non ten, pois máis criterios de categorización que os expresados pola normativa legal vixente a
respecto dos diferentes supostos enumerados no Artigo 12.b LOUG, comentados.
A tal efecto axúntanse uns planos explicativos das razóns que avalan esta clasificación nos dous núcleos clasificados,
nos que se expresan os trazados da rede viaria ou trama urbana existente e os trazados das redes de servizos de
abastecemento de auga e saneamento.
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5.4 SOLO DE NÚCLEO RURAL
A LOUG suscitaba ata agora certas incongruencias na definición urbanística e nas condicións de clasificación dos
núcleos rurais, pois baseaba a súa existencia no mantemento de edificacións tradicionais, que non sempre se teñen
conservado ata hoxe e que, aínda no caso de existir, desvirtuáronse ata perder tal condición por mor de obras de
reforma e/ou ampliación, pero os núcleos responden, na realidade, a outro tipo de regras de evolución.
Segundo a lei vixente logo da modificación de 2010, constitúen solo de núcleo rural as áreas do territorio que serven de
soporte a un asentamento de poboación singularizado identificable e diferenciado administrativamente, tendo en
conta as edificacións, consolidación, tipoloxía, etc.
A delimitación dos núcleos rurais que o PXOM establece virá referida a un dos seguintes tipos;
-

O tipo a), de Núcleo Histórico Tradicional de orixe tradicional, deberá cumprir unha consolidación de como
mínimo o 50% de acordo coa ordenación proposta e a súa delimitación non poderá superar os 50 metros de
distancia ás edificacións tradicionais.

-

Dentro dos núcleos rurais existentes, os de recente formación, normalmente sen excesivos vínculos co medio
rural que os rodea, clasificaranse, segundo a última modificación da lei, como o tipo b): Núcleo Rural Común
que deberá cumprir unha consolidación superior ao terzo da súa superficie.

-

Se concorresen no mesmo asentamento de poboación un núcleo histórico tradicional e un común estaríamos
no tipo c); Núcleo Rural Complexo no que se deberá diferenciar o correspondente ao tipo a).

O achegamento ao medio rural de Vilaboa tentouse dende dúas vertentes, unha que partía do recoñecemento
positivo dos espazos onde teñen asentamento os núcleos de poboación deste carácter –os núcleos rurais-, e a outra
correspondente ao espazo no que se producen os recursos que deron orixe a ese tipo de asentamentos: recursos de
carácter agrario (agrícola e pecuario forestal), ecosistemas que son quen de rexenerar eses recursos, hábitat onde se
acubillan os artificios de carácter tradicional cos que as comunidades rurais foron quen de construír o seu territorio:
camiños, socalcos, vedacións de todo tipo, alboios, alpendres, regos, presas, canles, muíños, pontellas, pasais, xerando
esa paisaxe característica dos medios rurais de Galicia.
Ademais dos casos particulares comentados no apartado de solo urbano, clasifícanse como solo de núcleo rural os
terreos que se inclúen no ámbito dos núcleos desta natureza que delimitaba o plan vixente e que ratifica o propio Plan
Xeral por cumprir as condicións da LOUGA, partindo daquela delimitación básica contemplada no citado plan, e
ampliando a súa extensión naquelas zonas que se consolidaron harmonicamente con edificacións ou servizos que se
poden incluír nun conxunto integrado ou en previsión da súa expansión racional e sustentable, segundo establece a
propia LOUG.
En calquera caso o criterio fundamental para a delimitación dos núcleos, atendendo aos lazos de proximidade entre
edificacións e a relación espacial entre asentamentos, foi o de reservar o terreo mínimo necesario (dentro dos límites
legais establecidos, sen poñer en perigo a sustentabilidade cun consumo excesivo de solo) para permitir a preservación
de usos edificatorios naquelas zonas onde aínda non se ten edificado, terreos que son aproveitados para outros usos
produtivos (agrícolas, forestais, etc.), ou naturais, infraestruturais, etc.
Deste xeito, o PXOM o que persegue é fomentar a compactación e agrupación fronte á diseminación dos
asentamentos, preténdense rendibilizar os servizos urbanísticos e de todo tipo que se prestan aos núcleos, limitando ou
eliminando á súa vez os impactos ambientais producidos polo espallamento indiscriminado de edificacións, cuestión
esta que xa regulan con notable rigorosidade, tanto a nova lexislación galega (LOUG) como a nova Lei 9/2006 de
avaliación ambiental de plans e programas.
Ademais, a clasificación, e tamén a xestión do solo, ten que empregarse para resolver unha serie de problemas que
nalgúns casos xa son endémicos dos núcleos rurais, como a falla de dotacións urbanísticas, infraestrutura viaria e
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aparcadoiros suficientes para a densidade neles prevista. Nos núcleos rurais se tentarán introducir os elementos de
xestión necesarios (actuacións de carácter integral ou Plans Especiais de ordenación de núcleo rural), para superar
déficits de solo preciso para o viario –ancheamentos, desdobramentos, aparcadoiros- ou as dotacións necesarias,
segundo a densidade e a ordenación proposta, e que permitirá tamén un axeitado reparto de cargas e beneficios, e
mesmo completar a urbanización e bos servizos urbanísticos.

5.4.1.1 Criterios de delimitación dos núcleos rurais.
No tocante á delimitación dos núcleos rurais, estas fixéronse atendendo aos parámetros que esixe a lei de ordenación
do solo de Galicia, basicamente no seu artigo 13, ademais dun pormenorizado traballo de campo onde se
caracterizaron as vivendas de diverso xeito e tipoloxía en función dos parámetros que se determinaron por lei. A
metodoloxía seguida para o proceso de delimitación de núcleos, foi a seguinte:
1.

Comprobación a través de traballo de campo da súa situación urbanística e o seu estado coa precisión e
detalle da cartografía utilizada, corrixindo nos casos necesarios as deficiencias observadas e actualizándoa
na medida do preciso.

2.

Recollida de tódalas dotacións existentes nos núcleos do concello, así como a verificación dos servizos
existentes.

3.

Recollida exhaustiva dos datos referentes á edificación, codificando nun formato XIS tódolos datos e
valorando o estado da edificación, a súa tipoloxía, o seu carácter tradicional ou recente, e mesmo
diferenciando aquelas destinadas ao uso de vivenda propiamente daquelas outras destinadas a outro tipo de
uso.

4.

Delimitación, en base aos datos recadados, dos núcleos de carácter Histórico-tradicional conformados pola
edificación de carácter tradicional. Neste senso o traballo de campo, complementouse coa axuda do
seguinte material técnico: foto aérea do voo americano de 1956 e datos dispoñibles da Oficina Virtual do
Catastro, sobre todo no que se refire á data de construción da vivenda.

5.

Delimitación das zonas non tradicionais dos núcleos (zonas comúns), é dicir, aquelas zonas que polas súas
condicións urbanísticas xa se foron consolidando con edificacións máis recentes, e son susceptibles de servir
de base ao crecemento do núcleo orixinario, tendo en conta tamén a propia dinámica de crecemento
observada en cada un dos núcleos nos últimos anos e atendendo a unha estratexia xeral de aforro na
ocupación de solo, e atendendo especialmente ao cálculo do seu grao de consolidación esixible, segundo a
LOUG.

6.

Previsión de mecanismos para conseguir a dotación precisa dos núcleos, que sirva para garantir un axeitado
índice de cohesión social e mellora da calidade de vida no ámbito rural.

7.

Determinación, para cada núcleo, dos indicadores necesarios para a redacción dos Plans Especiais de
ordenación de núcleo rural –e no seu caso - da necesidade de establecer figuras concretas ou illadas de
planeamento (actuacións de carácter integral ou ) para que o seu desenvolvemento se execute dun modo
racional coas súas necesidades e oportunidades, cos recursos naturais e co modelo de cohesión social e
ambiental que o plan determine.

5.4.2.1 Cálculo da consolidación edificatoria nos núcleos rurais.
O cálculo da consolidación edificatoria da edificación existente nos núcleos rurais (para cada un dos tipos previstos –
tradicionais, comúns e complexos-) ten para a súa definición o enunciado contido na reforma da lexislación aplicable
(basicamente no art. 13 da LOUG, da Reforma de 23 de marzo de 2010, onde se fala exclusivamente de calculalo “de
acordo coa ordenación proposta” e que se terá que expresar en unidades porcentuais e que se aplicará en termos de
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superficie), e, máis recentemente as achegas da “Instrución 4/2011, do 12 de abril, sobre a metodoloxía de cálculo do
grao de consolidación edificatoria na delimitación do solo de núcleo rural, ao abeiro do disposto na Lei 2/2010” (así
como as xornadas explicativas da citada Instrución que ten organizado a propia CMATI para a súa divulgación, cunha
exposición de criterios e métodos que foi bastante definitoria dos modelos pretendidos de cálculo), que xa especifica
dous sistemas de cálculo, pero en calquera caso a efectos do presente PXOM (e tendo moi en conta o establecido na
citada Instrución 4/2011), resulta imperiosa a necesidade de concretar estas esixencias, para convertelas nun
procedemento de cálculo materializable e aplicable en cada PXOM (cada un coas súas circunstancias concretas), e
xa que logo, obxectivable.
Aos efectos dos cálculos a realizar partirase da Lei e da Instrución, así como das charlas divulgativas impartidas pola
propia Consellería (CMATI) aos efectos de explicar en detalle tanto os procedementos e análises efectuadas
previamente sobre os parámetros incidentes no cálculo, atendendo as diversas tipoloxías de núcleos (procedementos
que se simplificaron e concretaron na citada Instrución), como a forma de executar o citado cálculo nos casos
concretos que se recollen no estudo realizado por un equipo creado ao efecto, que serve de referencia directa para a
aplicación no PXOM. En calquera caso, deberanse ter en conta tamén as posibles dificultades derivadas de non
contar cun catastro parcelario dixitalizado ou actualizado, ou minimamente aproximado a realidade (condicións estas
moi variables concello a concello, ou mesmo entre núcleos dun mesmo concello), por tanto (e ante as dubidas
suscitadas polo método mixto empregado anteriormente) neste caso utilizouse tanto o método numérico ou
simplificado recollido e definido na Instrución 4/2011, en función dos datos dispoñibles e das características especificas
de cada núcleo.
Tamén imos a achegar aquí literalmente (engadindo as letras empregadas como claves para cada parámetro básico
de entrada de datos –A, B, C- na formulación empregada na táboa resumo dos resultados) as descricións e definicións
dos sistemas de cálculo da “Instrución 4/2011, do 12 de abril, sobre a metodoloxía de cálculo do grao de consolidación
edificatoria na delimitación do solo de núcleo rural, ao abeiro do disposto na Lei 2/2010”, que foron os empregados
exactamente nos cálculos realizados para o presente PXOM.

Definicións.
o

Grao de consolidación: relación entre o número de parcelas edificadas e o número de parcelas
edificables, expresada en porcentaxe, para cada ámbito concreto delimitado de núcleo rural.

o

Superficie bruta do ámbito: superficie total delimitada de cada tipo de núcleo, incluíndo o viario e as
dotacións, medida sobre o terreo, ou sobre a cartografía máis detallada dispoñible.

o

Parcela existente: a recollida no parcelario da cartografía oficial do Catastro.

o

Parcela edificada: parcela en que existe unha edificación destinada ao uso previsto no
planeamento. Non computarán como edificadas as parcelas ocupadas por construcións que non
poidan ter a consideración de edificación, de acordo co artigo 2.2 da Lei 38/1999, do 5 de
novembro, de ordenación da edificación3.

o

Parcela edificable: parcela que, non estando destinada ou prevista a viario ou dotación urbanística,
reúne as condicións mínimas para ser edificada segundo a ordenación proposta polo planeamento,
coa previsión das posibles operacións de parcelamento. O seu número obterase para o ámbito de
cada ordenanza concreta do solo de núcleo rural. Para o seu cálculo, será suficiente con prever as
operacións de segregación posibles aplicables ao parcelario existente coas súas edificacións.

o

Superficie de parcela mínima edificable: a establecida no planeamento para cada ordenanza.

Edificación segundo a Lei 38/1999 de 5 de novembro (LOE): Terán consideración de edificación (...) As obras de
edificación de nova construción, excepto aquelas construcións de escasa entidade construtiva e sinxeleza técnica que
non teñan, de forma eventual ou permanente, carácter residencial nin público e se desenvolvan nunha soa planta (...).

3
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o

Coeficiente corrector: parámetro que reflicte a incidencia do viario, as dotacións e as parcelas non
edificables por razón de forma, tamaño, estrutura da propiedade ou dispoñibilidade de acceso
rodado, de cara ao cómputo da consolidación edificatoria. O seu valor, resultado do estudo dun
número representativo de núcleos rurais, con características diversas en canto á dimensión, forma e
estrutura parcelaria, superficies e frontes de parcela e tipoloxía, queda establecido en 1’75.

Método de cálculo.

Método numérico ou simplificado.

O método numérico ou de cálculo simplificado permite determinar o número total de parcelas edificables aplicando o
coeficiente corrector de 1’75 ás parcelas hipotéticas que resultan de dividir a superficie bruta do ámbito entre a
parcela mínima edificable que o plan estableza. Ten un carácter aproximativo, pero non se observa inconveniente no
seu emprego como instrumento áxil que é, toda vez que do estudo pormenorizado realizado que basea a presente
instrución resulta conservador en relación co método gráfico.
Grao de consolidación (%) (E) = coeficiente corrector 1’75 x [nº parcelas edificadas / nº parcelas edificables] x 100.
Nº de parcelas edificables = superficie bruta do ámbito / superficie de parcela mínima edificable.
Calculáronse por este método numérico ou simplificado a totalidade dos núcleos rurais. Dado que non se poden
comprobar graficamente os cálculos, desagregáronse os datos correspondentes aos diferentes graos aplicables en
cada núcleo, individualizando respectivamente os datos base de partida para cada grao aplicable, e logo para
calcular a consolidación conxunta de cada zona por núcleo sumáronse respectivamente todas as parcelas edificadas
e todas as parcelas edificables resultantes de cada grao do núcleo que se calculaba.
Aos efectos de clarificar a lectura dos resultados decidiuse agrupar en táboas diferentes cada unha das zonas de
calculo con consolidación diferente: por unha parte as zonas comúns e logo as tradicionais, en tanto que as fichas do
núcleo rural conteñen o calculo desagregado por graos e categoría de solo:
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Núcleo Rural Común

Núcleo Rural Tradicional
Núcleo Rural

Parcelas
Edif icadas

Parcelas
edificables

Parcelas
edificables

Consolidación (%)

Consolidación
(%)

NR-01 AMPROA

15

28,3

53,05

25.683,41

NR-02 BÉRTOLA

10

19,2

52,03

10.089,81

34

82,2

41,35

115.115,92

16

32,3

49,57

NR-03 CERQUEIRO

9

14,1

63,96

11.081,15

28.385,12

NR-04 FILGUEIRA

8

11,1

72,11

11.649,38

8

16,5

48,56

17.296,51

NR-05 GANDERÓN

21

36,8

NR-06 O OUTEIRO

16

29,7

57,09

28.967,47

10

12,3

81,12

9.708,14

53,79

23.423,25

10

26,6

37,63

37.208,13

NR-07 PEDROUZO

24

NR-08 RAMALLEIRA

12

45,3

52,95

35.696,44

13

33,0

39,36

57.801,86

17,9

67,03

14.097,68

9

16,8

53,57

NR-09 O RIAL

22.799,59

25

40,9

61,10

42.959,76

12

28,3

42,44

39.582,74

NR-10 RIALIÑA

10

14,7

68,22

7.695,26

3

6,2

48,32

4.889,78

NR-11 SABAXÁNS

6

10,3

58,17

10.829,49

1

2,7

36,70

4.768,91

NR-12 SAXOSA

11

12,6

87,48

17.604,25

24

42,9

55,93

37.894,28

NR-13 SANTA MARTA

27

51,3

52,63

40.408,86

8

22,9

34,95

24.035,86

NR-14 O ALCOUCE

39

57,3

68,08

47.979,81

16

40,3

39,65

56.493,16

NR-15 BALTEIRO

57

105,1

54,22

82.789,37

25

60,5

41,31

59.238,41

NR-16 BERGUNDE

18

28,2

63,83

29.611,73

8

12,2

65,70

12.785,72

NR-17 BORRATEIROS

20

32,2

62,19

45.020,77

5

10,6

47,29

21.830,47

NR-18 A BOULLOSA

9

15,2

59,27

15.943,14

3

7,7

39,20

12.014,47

NR-19 CANAVAL

35

63,5

55,10

55.864,71

26

48,7

53,36

68.221,49

NR-20 CASFALCÓN

14

26,3

53,14

32.264,48

7

17,1

41,01

21.420,88

NR-21 AS CROAS

10

17,6

56,98

12.139,98

17

28,3

60,18

27.010,39

NR-22 O PAZO

14

26,5

52,85

24.689,55

6

14,8

40,48

23.913,45

NR-23 ACUÑA

119

209,5

56,81

147.643,73

39

83,1

46,96

101.380,26

NR-24 A CARBALLEIRA

13

23,5

55,39

36.532,96

NR-25 CASAL DE SANTA

37

61,4

60,30

64.424,19

6

13,7

43,75

14.398,73

NR-26 CASANOVA

8

11,3

70,78

11.861,43

-

NR-27 O CASTENLO

12

18,5

64,90

17.751,10

-

NR-28 CAVADA CHAN

30

51,8

57,97

48.210,13

NR-29 CIMADEVILA

9

13,1

68,80

18.313,78

NR-30 CORUXEIRO

16

28,7

55,76

40.171,65

NR-31 A GRAÑA

Parcelas
Superficie (m2)
Edificadas

-

Superficie
(m2)

-

-

4

5,7

70,05

9.991,88

4

8,8

45,53

12.298,31

14

32,2

43,54

33.764,50

6

14,6

41,00

20.484,33

NR-32 NOVÁS

9

17,7

50,76

24.823,76

NR-33 O OUTEIRO

45

76,7

58,63

80.586,92

NR-34 OUTEIRO DO GATO

16

25,3

63,32

21.689,26

NR-35 PAREDES

219

341,1

64,20

358.188,65

41

112,0

36,59

132.914,81

NR-36 POSTEMIRÓN

25

40,8

61,26

44.700,73

41

94,8

43,26

132.961,84

NR-37 A REGUEIRA

9

13,4

67,28

14.046,69

2

4,0

49,68

3.170,21

NR-38 RÍO

15

24,4

61,53

25.599,39

NR-40 AREEIROS

11

21,5

51,08

22.613,66

25

59,9

41,76

93.188,84

NR-41 BARCIELA

-

-

103

167,9

61,35

132.205,99

20

42,5

47,03

51.325,15

NR-42 A CARBALLEIRA

5

8,3

60,33

6.527,05

8

12,7

63,12

19.223,08

NR-43 AS CERNADAS

11

17,2

63,99

18.050,60

3

4,9

61,78

5.099,31

NR-44 O COSTAL

11

18,4

59,82

19.306,98

19

31,1

61,04

32.685,14

NR-45 MAGARELLA

31

46,7

66,35

36.792,93

1

2,5

39,70

2.644,65

NR-46 MANGUEIRO

7

9,3

75,38

13.000,08

30

56,9

52,74

44.791,88

NR-47 O MUIÑO

66

125,1

52,74

92.037,57

40

83,3

48,04

85.290,34

NR-48 O OUTEIRO

37

61,1

60,51

56.392,94

13

38,0

34,25

44.463,20

NR-49 PARADELLAS

11

18,3

59,96

19.262,45

7

20,3

34,48

24.927,78

NR-50 RIOMAIOR

33

58,8

56,17

46.266,29

13

20,8

62,45

16.392,86

NR-51 A ROTEA

31

46,0

67,40

48.296,17

6

9,6

62,57

13.424,37

NR-52 SEIXAS

27

50,0

54,00

52.505,39

6

15,5

38,78

16.246,56

NR-53 VILAR

12

20,9

57,41

21.949,56

10

21,7

46,15

22.753,59

NR-54 CARDIÑA

59

95,2

61,98

133.265,58

24

47,1

50,94

71.171,37

NR-55 CURRA

32

57,4

55,75

60.265,25

37

73,1

50,64

93.729,23

NR-56 NORES

41

64,9

63,20

51.089,94

47

78,5

59,88

104.356,23

NR-57 PAZOS

65

126,2

51,52

105.521,55

36

84,9

42,42

106.195,37

NR-58 POUSADA

100

171,2

58,43

179.898,24

41

82,8

38,25

98.093,06

NR-59 SANTRADÁN

86

159,4

53,96

125.515,48

4

4,4

91,03

6.151,51

NR-60 SOBREIRA

18

34,0

53,09

28.229,30

5

7,0

70,96

7.398,32

NR-61 UVEIRAS

11

16,3

67,46

17.121,75

17

27,5

61,82

27.484,37

NR-62 CARBALLAL

18

33,6

53,58

37.208,95

4

9,3

42,93

13.045,63
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Pódese deducir do anterior que a esixida consolidación se cumpre sobrada e individualizadamente para cada tipo de
núcleo segundo o procedemento literal da Instrución citada que foi aplicado neste caso.

5.5 SOLO URBANIZABLE.
O solo urbanizable previsto no Plan Xeral correspóndese con todos os terreos do Termo Municipal que o Plan non
clasifica como solo urbano, nin como solo de núcleo rural, nin como solo rústico. En consecuencia, e tal como o
considera o LOUG o solo urbanizable é un solo que, en certa medida, vén ter un carácter residual. É aquel que non é
ningunha das outras clases de solo previstas no ordenamento xurídico vixente, que non acadan o seu estatus xurídico
por mor da vontade discrecional do planeador, senón por razóns obxectivas.
Pero dito isto hai que subliñar que a lexislación aplicable categoriza tamén este tipo de solo. O presente Plan Xeral
recolle algunha desas categorizacións. Aínda que, en teoría son dúas as categorías establecidas legalmente: o solo
urbanizable delimitado e o solo urbanizable non delimitado, na práctica case se pode dicir que, conforme se dispón na
LOUG veñen ser tres as categorías de solo urbanizable, porque dentro do delimitado a lei prevé:
-

O solo urbanizable delimitado xa ordenado, ou sexa o que a través do propio Plan Xeral obtén non só os
parámetros elementais ou básicos que se establecen para o seu posterior desenvolvemento, senón a
completa ordenación, incluíndo a detallada, ata o punto de facer innecesaria a redacción de planeamento
secundario posterior (Plans Parciais), e que polo mesmo, xa está pronto para a súa transformación, logo da
entrada en vigor do Plan Xeral.

-

O solo urbanizable delimitado non ordenado, que contén igualmente os parámetros básicos que
condicionarán a súa posterior ordenación detallada, mediante a aprobación dos correspondentes Plans
Parciais e a súa ulterior transformación.

-

A LOUG contempla igualmente a existencia do solo urbanizable non delimitado, que é o que integrarían
todos os solos urbanizables para os que o Plan non sinalará sistematicamente os parámetros de ordenación e
prazos de execución dun xeito similar ao esixido no urbanizable delimitado, correspondendo ese labor aos
Plans de Sectorización.

En concordancia coa letra e co espírito da LOUG, o Plan entende que é co desenvolvemento do solo urbanizable
como se pode garantir un desenvolvemento sostible e a calidade de vida dos seus cidadáns (artigos 46 e 47 da LOUG).
E, xa que logo, o PXOM utilizando os diversos mecanismos que o ordenamento xurídico lle confire, garante a
consecución dos novos sistemas xerais (de equipamentos e de espazos libres) que se precisan e os usos estratéxicos xa
apuntados para facer realidade eses fins que a lei lle atribúe ao planeamento.
Na lexislación aplicable categorízase este tipo de solo. Aínda que, en teoría a lei establece dúas categorías de solo
urbanizable, o delimitado e o non delimitado, na práctica pódese dicir que conforme se dispón na LOUG veñen a ser
tres as categorías de solo urbanizable, porque dentro do delimitado a lei prevé –e isto constitúe unha nova importanteo urbanizable delimitado xa ordenado, así falamos de:
1.

Urbanizable delimitado xa ordenado, ou sexa o que a través do propio Plan Xeral obtén, non só os parámetros
elementais ou básicos que se establecen para o seu posterior desenvolvemento, senón a completa ordenación,
incluíndo a detallada, ata o punto de facer innecesaria a redacción de planeamento secundario posterior
(Plans Parciais), e que polo mesmo, xa está listo para a súa transformación, logo da entrada en vigor do Plan
Xeral.

2.

Urbanizable delimitado non ordenado, que contén igualmente os parámetros básicos que condicionarán á súa
posterior ordenación detallada mediante a aprobación dos correspondentes plans parciais.
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Urbanizable non delimitado ou non sectorizado, que é o que integrarían todos os solos urbanizables para os que

3.

o plan non sinalará ningún parámetro de ordenación, correspondendo ese labor aos plans de sectorización.
Para a clasificación do solo urbanizable e conforme ao disposto no artigo 14 da LOUG seguiranse, de primeiras tres criterios:
a)

Completar o crecemento ordenado do solo urbano existente.

b)

O da oferta de propietarios para desenvolver este tipo de solo.

c)

O da necesidade de incrementar a oferta de solo para acubillar usos estratéxicos industriais e comerciais.

Cumprindo algunha destas condicións, polo de agora existen varias ofertas derivadas dos procesos de información
pública e do debate dos distintos documentos redactados para o PXOM, complementadas coa intención dos
representantes municipais en sinalar algunhas zonas máis ideais a priori para cumprir os obxectivos do punto b) a fin de
forzar a probabilidade de que no decorrer dos contactos sociais e das exposicións públicas se dean as condicións para
chegar a acordos de desenvolvemento de solos deste tipo, unha vez concretadas as expectativas, de xeito que
(sempre que estean debidamente xustificadas, tanto as demandas como as localizacións solicitados) poidan
proporcionar unha interesante oferta de solo urbanizado para os usos que se pretenden, que ademais incrementarán a
disposición de equipamentos e de espazos libres públicos municipais.
Independentemente das posibles ofertas, a intención dos representantes municipais é a de cubrir nestas etapas do
plan as necesidades que demandará este territorio no decorrer da súa vixencia futura (por tanto nun horizonte que
dende hoxe mesmo abrangue polo menos tres décadas), e a tal efecto (e a partir das prognoses e proxeccións de
necesidades realizadas noutros apartados da presente memoria) tense decidido buscar espazo acaído para unha
previsible futura demanda de solo para usos produtivos industriais-terciarios, por tanto procédese a sinalar algunhas
zonas ideais a priori para cumprir estes obxectivos, e para consolidar tamén nalgúns casos actividades dese tipo xa
existentes nesas zonas.
Mais tamén por outra banda, aínda que con carácter xeral outros usos como os residenciais estímanse ben cubertos
nos núcleos urbanos ou rurais delimitados, existía un interese municipal en concretar e en consolidar un centro urbano e
punto de referencia do desenvolvemento residencial que Vilaboa está obrigada a liderar, dada a súa posición
comarcal estratéxica, concentrando en Toural unha mínima cantidade de espazo urbanizable (neste intre a totalidade
de uso residencial nesta clase de solo, aínda que é unha oferta moi cativa en cantidade) e de reserva para este uso
(pois dada a cativa superficie do núcleo actual do Toural non existe outra solución urbanística para acadar o seu
crecemento racional en condicións de legalidade urbanística e solidez xurídica, co fin de consolidar unha masa crítica
mínima de uso residencial que poida complementar e aproveitar a importante oferta institucional e dotacional
existente nesta zona, para rendibilizar o uso desas dotacións e conformarse como núcleo central residencial de
referencia neste concello, para chegar a conformar unha pequena vila urbana no futuro.
En resumo, a oferta de solo urbanizable é contida e xustificada, pois desbótanse os usos residenciais (agás no
xustificado caso da capitalidade municipal), e o ámbito que se clasifica como solo urbanizable industrial responde a
reserva das necesidades de solo para usos produtivos industriais ou terciarios que serán precisos unha vez esgotada a
posibilidade de implantalos como ata hai uns anos, como potestade de previsión da administración municipal para
non ver estrangulado o seu futuro neste eido (dadas as dificultades ou imposibilidades de reclasificar ámbitos de rústico
protexido –ordinaria ou especialmente- para estes usos no futuro se non se reservan agora no PXOM).
Delimítanse, deste xeito, 3 zonas de características axeitadas para solos urbanizables a desenvolver, 2 delas para usos
preferentes residenciais (UDR-1 e UDR-5) e 1 zona para usos preferentemente industriais-comerciais (UDI-3).
Na seguinte táboa recóllense tódolos urbanizables propostos desde o novo PXOM do concello, cunha pormenorización
de obxectivos que se pretenden acadar con cada un deles:
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URBANIZABLES RESIDENCIAIS DELIMITADOS
SITUACIÓN

CRITERIOS PARA A SÚA
DELIMITACIÓN

O Toural
- Serve como remate axeitado da trama urbana do núcleo, mellorando a súa
imaxe de conxunto, a integración entre zonas desligadas do núcleo e a
transición ao medio rural.
- Ausencia dun especial valor ambiental ou produtivo dos terreos.
- Proximidade ao viario principal de comunicación do concello.
- O desenvolvemento deste sector forma parte da estratexia de expansión do
Toural para a consolidación deste núcleo como centro real municipal,
mediante a extensión da malla urbana e o remate de bordo da súa trama
cara ao solo rústico.

UDR-1

OBXECTIVOS

- Dar continuidade á incipiente trama existente á beira da estrada N-554 e
poder enlazar a trama urbana coa zona do colexio e a gardería e coa zona
das Salinas, estruturando e completando a trama viaria e dotando de máis
aparcadoiros a esta zona equipamental.
- Peche de novos circuítos viarios de carácter xeral e complementarios da trama
existente.
- Previsión de dotacións urbanísticas xerais e complementarias de carácter local,
tendo en conta a proximidade das zonas equipamentais existentes.

SITUACIÓN

O Toural
- Serve como remate axeitado da trama urbana do núcleo, mellorando a súa
imaxe de conxunto e a transición ao medio rural.

CRITERIOS PARA A SÚA
DELIMITACIÓN

- Ausencia dun especial valor ambiental ou produtivo dos terreos.
- Proximidade ao viario principal de comunicación do concello.
- Coa resolución como parque dos espazos de contorno do río Sidral acádase
un importante espazo para o uso público.

UDR-5

OBXECTIVOS

- O desenvolvemento deste sector forma parte da estratexia de expansión do
Toural para a consolidación deste núcleo como centro real municipal,
mediante a extensión da malla urbana e o remate de bordo da súa trama
cara ao solo rústico.
- Peche de novos circuítos viarios de carácter xeral e complementarios da trama
existente.
- Previsión de dotacións urbanísticas xerais e complementarias de carácter local,
tendo en conta a proximidade das zonas equipamentais existentes.

URBANIZABLES EMPRESARIAIS-INDUSTRIAIS
SITUACIÓN

Barbeitas. Figueirido.
- Considérase como unha actuación estratéxica dentro do PXOM para completar
a ordenación racional futura dos usos empresariais demandados no concello.
- Ausencia dun especial valor ambiental ou produtivo dos terreos.

CRITERIOS PARA A SÚA
DELIMITACIÓN

UDI-3

- Boa situación xeográfica na zona central do concello, condicións topográficas
excepcionais por tratarse de terreos chás e na proximidade e mesmo en
contacto directo co viario principal de comunicación do concello (estradas N550, AP-9, ferrocarril, AVE, o que permite optimizar notablemente a súa
localización territorial e a súa accesibilidade.
- Proximidade ao viario principal de comunicación do concello e a articulación
do viario interior.

OBXECTIVOS

- Este sector forma parte da estratexia e oferta principal de solo industrialcomercial do PXOM, por situarse nunha zona central, moi accesible para os
diversos modos de comunicación e infraestruturas principais existentes e
previstas, polo tanto forma parte do nodo principal que para estes usos se
establece no PXOM, onde hai xa actividades deste tipo en funcionamento.
- Coa resolución como parque dos espazos de contorno do afluente do río Sidral
acadase un importante espazo para o uso público.
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SOLO RÚSTICO.
Conforme se dispón no artigo 15 LOUG, os solos rústicos son aqueles “que deban ser preservados dos procesos de
desenvolvemento urbanístico”.
Aínda que dunha primeira lectura do texto legal parta a impresión de que a clasificación dun solo como rústico é
estritamente regulamentaria – e de que mesmo se veña de considerar ese solo como de clasificación obxectiva -, o
certo é que a LOUG parte dunha cláusula xeral ampla que nin sequera esixe dunha especial protección, senón e
unicamente da concorrencia de calquera outra circunstancia, que supoña a conveniencia da súa preservación.
O Plan Xeral ten que clasificar como rústicos os supostos que a lei determine, pero esa clasificación como solo rústico
poderá vir determinado por outras circunstancias, que o propio Plan pondera, por mor dos estudos que sobre o medio
rural se conteñen nas Memorias Informativas e, sobre todo nos documentos que se integran no proceso da Avaliación
Ambiental Estratéxica

(AAE) a elaborar a partires desta fase, no que se analizarán con fondura a problemática

daqueles solos que non son acaídos para seren urbanizados por mor de, por caso, riscos xeolóxicos, de asolagamentos,
etc.
Os supostos taxados da LOUG fan referencia aos catro supostos expostos no seu artigo 15; e que fan referencia aos
tipos de circunstancias seguintes:
-

Os que fan referencia a limitacións ou servidumes para a protección das diversas categorías de dominio
público presentes no territorio (infraestruturas de diverso tipo, dominio público litoral, portuario, etc.)

-

Os valores intrínsecos dos terreos de carácter ambiental, paisaxístico, cultural, científico, histórico ou
arqueolóxico, previa interposición da determinación superior desde a lexislación, os planeamentos sectoriais
ou os instrumentos de ordenación do territorio.

-

Outros valores igualmente intrínsecos, por caso, de carácter produtivo, educativos ou recreativos ou calquera
outros que os fagan merecedores de protección ou cun aproveitamento que deba someterse a limitacións
específicas, que se deban preservar, segundo a decisión xustificada no Plan Xeral (por caso, en Vilaboa,
determinadas paisaxes agrarias, que aínda que hoxe non teñan o valor produtivo que outrora tiveron, son
importantes dende o punto de vista medioambiental e paisaxístico, como se indica na Memoria Informativa).

-

Os terreos ameazados de riscos naturais ou tecnolóxicos, incompatibles coa súa urbanización, como se vén
de apuntar.

-

A concorrencia dun proceso de degradación dalgún dos valores aos que se fai referencia no apartado
terceiro anterior, de xeito que se esixa a clasificación como rústicos dos terreos afectados, co gallo de facilitar
eventuais actuacións de recuperación.

En virtude desa condición non taxada dos supostos e en desenvolvemento das previsións do apartado primeiro do
artigo 32 do LOUG, enténdese que tamén deben ser clasificados como rústicos os terreos no que concorran algunha
das circunstancias seguintes:
-

Non axeitado para o desenvolvemento urbanístico por mor das características xeotécnicas ou morfolóxicas.
Non axeitado para o desenvolvemento urbanístico por razón do alto impacto territorial que incluiría a
urbanización, de xeito que non ficarían garantidas as esixencias de calidade e sustentabilidade ambiental,
propias do sistema urbanístico galego.

En definitiva e como resumo de todos estes condicionantes lexislativos, no que fai á clasificación do solo rústico hanse
seguir os seguintes criterios.
-

Cómpre partir da premisa de que o solo rústico non é un solo residual, senón un solo activo, imprescindible para a
continuidade das colectividades que teñen o seu asento no territorio do concello, pois en Vilaboa as principais
fontes de riqueza e actividade dependen de recursos naturais (pesca, marisqueo, cultivos e forestais). Xa que logo,
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a meirande parte do seu territorio cualificase e/ou protéxese especialmente en virtude das súas funcionalidades
produtivas, medioambientais, patrimoniais e/ou paisaxísticas, en función das características territoriais detectadas
no Estudo do Medio Rural e que deberán preservarse e mesmo potenciar a fin de garantir ese uso (ou
potencialidade, no caso de que non se concrete aínda), para asegurar un futuro con posibilidades e alternativas
varias sen interferencias de uso indebidas ou non desexables.
-

Cómpre tamén distinguir dentro do solo rústico aquel solo que se debe considerar como inadecuado para o
desenvolvemento urbanístico polas súas características ou os riscos naturais ou morfolóxicos, daquel no que a
función principal é o de servir de fonte de recursos ou da protección medioambiental.

-

Cómpre tamén evitar que se dea aquí o que ata agora son xa evidencias claras dunha tendencia nefasta: a do
esparexemento indiscriminado de edificación polo territorio para o cal é preciso potenciar convenientemente os
núcleos rurais delimitados polo PXOM, segundo o novo modelo da LOUG.

En primeiro lugar, cómpre distinguir con precisión dentro do solo rústico aquel solo que se debe considerar como
desaxeitado para o desenvolvemento urbanístico polas súas características ou os riscos naturais ou morfolóxicos (que se
cualificará como de protección ordinaria), daquel no que a función principal é o de servir de fonte de recursos da
protección medioambiental (tamén recurso económico), e outros que máis adiante se especificarán, que se cualificarán
todos eles como especialmente protexidos. Deste xeito poderán regularse axeitadamente os usos a desenvolver no solo
rústico en función das súas características obxectivas, reservando espazos acaídos para todos os usos que sexan necesarios
fóra dos núcleos de poboación (ou que non se poidan realizar nestes) e que sexan admisíbeis segundo a LOUG nos tipos de
solo respectivos.
En concordancia co anteriormente exposto, e conforme ao disposto no artigo 32 da LOUG, distínguense dúas
categorías básicas de solo rústico: rústico de protección ordinaria e rústico especialmente protexido.
O solo rústico especialmente protexido segundo o anteriormente exposto e no que se desenvolverá máis adiante, tense
dividido en varias categorías, en función da natureza do que se pretende protexer e para concordar as proteccións do
planeamento coa lexislación sectorial vixente para acadar unha integración normativa axeitada ás necesidades do
que se pretende protexer.
-

Protección agropecuaria.

-

Protección forestal.

-

Protección de espazos naturais.

-

Protección das augas.

-

Protección de infraestruturas.

-

Protección paisaxística.

-

Protección de costas.

-

Protección para zonas con interese patrimonial, artístico ou histórico.

Aplicaranse unha serie de criterios máis concretos a respecto do modelo e o tratamento que o solo rústico (ou non
urbanizable segundo a denominación daquel momento) gozaba nas N.S.M. vixentes (redactadas cunha lexislación moito
máis permisiva naquel intre), de xeito que o solo sen protección especial que é maioritario nas NSM desaparece como
concepto na LOUG, e a súa equivalencia máis próxima nesta, o solo rústico de protección ordinario, vai ter unha proporción
superficial moi baixa no presente PXOM a respecto de todo o solo rústico, e estará situado fundamentalmente en zonas
dotacionais en solo rústico ou zonas non axeitadas para o desenvolvemento urbanístico, que ademais están xa
parcialmente urbanizadas ou ocupadas pola edificación.
No que se refire ao solo non urbanizable especialmente protexido, nas NSM vixentes fundamentase por tres razóns
diferentes:
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•

A protección das cumes dos montes principais e algunhas zonas forestais ou fluviais, en diferentes zonas do
concello.

•

A protección das marxes dos ríos.

•

A protección dalgunhas zonas singulares como os montes de Cotorredondo ou as Salinas do Ulló (agora incluídas
no LIC Enseada de San Simón).

O PXOM vai a recoller estas zonas de protección, cos pequenos axustes de bordo que sexan precisos, (principalmente nos
núcleos rurais) e vai a amplialas moito máis no resto do territorio en función dos criterios de protección que pensamos que se
deben aplicar para acadar o modelo de ordenación que temos establecido para Vilaboa, en consonancia tamén co
modelo básico de ordenación do territorio que promulga a LOUG.
Igualmente establécense as zonas de protección de todos os ríos existentes no concello, segundo a lexislación
correspondente. Do mesmo xeito delimítanse o resto de espazos a protexer por razóns de potencialidades agrícolas ou
forestais, por interese paisaxístico, patrimonial ou histórico, por necesidades infraestruturais, etc.
De acordo co xa sinalado e co disposto no artigo 15 da Lei 9/2002, e en razón de todo o anterior, o Plan Xeral establece
para Vilaboa as seguintes categorías de Solo Rústico, nas que hanse seguir os seguintes criterios para a súa cualificación
ou especial protección:

5.5.1 SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA.
Esta categoría completa a enumeración do resto das categorías especiais de protección e abrangue (segundo a
definición da LOUG) terreos que non teñan un especial valor produtivo ou natural, e que o planeamento considera
(neste intre) inadecuados para o desenvolvemento urbanístico, por razón das súas características xeotécnicas e
morfolóxicas, polo alto impacto territorial que suporía neste intre a súa urbanización, polos riscos naturais ou
tecnolóxicos ou en consideración ós principios de utilización racional dos recursos naturais ou de desenvolvemento
sostible.
Tamén, e complementariamente ao carácter restritivo e limitado da definición da LOUG, o solo rústico de protección
ordinaria delimitouse en zonas que non teñan especial valor produtivo ou natural e situadas no contorno dos núcleos
urbanos ou rurais e sistemas básicos de comunicación xeral que en parte xa están ocupados por edificacións ou
acadan algún grao de urbanización, e que neste momento xa serven (ou poidan servir no futuro) para a instalación de
usos vinculados ao desenvolvemento dos núcleos urbanos ou rurais non permitidos ou non recomendados noutros tipos
de solo, pero que non se incorporaron aos ámbitos urbanos ou de desenvolvemento do plan por non cumprir todas as
condicións precisas para iso, e para facilitar que se poida admitir como reserva de ampliación de futuro deses núcleos
e das zonas de actividade industrial a eles vinculados no planeamento futuro, ou por novas situacións sobrevidas
durante a vixencia do presente PXOM.
En resumo, quérese dicir que estes ámbitos serán en moitos casos os que poidan enmarcar no futuro os posibles
desenvolvementos ou necesidades non integrables nos núcleos rurais en tódolos eidos (máis alá do horizonte mínimo
do presente PXOM), e sen necesidade de ter que xustificar a perda de especial valor que sinala a LOUG (valores que
neste intre estes terreos xa non teñen), e polo tanto distínguense a estes efectos estas zonas do resto do solo rústico,
que se protexe especialmente, preservándoo por tanto das construcións indiscriminadas.
Tamén en zonas dotacionais ou espazos libres situados fóra dos núcleos, a veces precísase dunha categorización non
moi restritiva, por conseguinte, e para mellor cumprir coa función que determina o PXOM para as mesmas, nelas
deberá autorizarse a instalación de pequenas edificacións (acordes coa integración no medio concreto) destinadas a
servizo dos respectivos usos que xa neles se desenvolven (ou se pretende que se cheguen a desenvolver), por exemplo
(entre outras moitas) instalacións que, por máis que se instalasen en superficies consideradas como sistema xeral ou
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local de espazos libres ou dotacións, non serían permitidas por aplicación directa da lei verbo das outras categorías
especiais de protección do solo rústico.
En función do exposto nos epígrafes anteriores deste apartado, o solo rústico de protección ordinaria delimitouse
exclusivamente en zonas dotacionais en solo rústico ou zonas non axeitadas para o desenvolvemento urbanístico, que
ademais están xa parcialmente urbanizadas ou ocupadas pola edificación, basicamente na zona situada nas
proximidades do Cuartel de Figueirido, no que se atopa a BRILAT.

5.5.2 SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUÁRIA.
De acordo cos datos subministrados na Diagnose, Vilaboa é un concello no que a presenza de solos de boas calidades
produtivas (aínda que presentan problemas para o seu labor intensivo e rendible) permite considerar como recurso
prioritario o desenvolvemento agrario destes terreos. Doutra banda dende o Plan Xeral enténdese que, polo menos
durante a súa previsible vixencia, deben ser obxecto de preservación do desenvolvemento urbanístico por mor da súa
consideración inseparable da relación cultivo-paisaxe, memoria dunha paisaxe de orixe rural que hoxe en día é boa
definidora dos corredores paisaxísticos internos sobre dos que tamén gravitan valores históricos, e etnográficos, que
ilustran ese inxente labor das sociedades precedentes que durante séculos foron quen de construír a estrutura do
territorio –creando paisaxe histórica- que precedeu á estrutura actual.
Cómpre sinalar tamén que non existen zonas de concentración parcelaria (onde no seu caso sería obrigada a
clasificación agropecuaria deses espazos), pero a pervivencia de espazos continuos ou illados nos que aínda se
manteñen, por máis que con menor intensidade que outrora, actividades agrarias, que aínda que hoxe xa non
constitúen con carácter xeral a base do sustento das familias que habitan arredor (cada vez son menos os profesionais
da agricultura), si configuran economías complementarias, autoconsumo e espazos de valencia non só produtiva
senón mesmo paisaxística que o Plan entende que, durante a súa vixencia, deben ser obxecto de preservación do
desenvolvemento urbanístico pola súa capacidade produtiva, que nalgúns casos poden permitir usos intensivos, mais
tamén por mor da súa consideración inseparable da relación cultivo-paisaxe, memoria dunha paisaxe de orixe rural
que hoxe en día é boa definidora dos corredores internos sobre dos que tamén gravitan valores históricos, e
etnográficos, que ilustran ese inxente labor das sociedades precedentes que durante séculos foron quen de construír a
estrutura do territorio –creando paisaxe histórica- que precedeu á estrutura actual.
Xa que logo, son áreas que están ameazadas dunhas transformacións que enterrarían ese legado que o Plan xulga
que non debe mudar, pois constitúe unha mostra viva e materializada dunhas raigañas que non deben desaparecer.

5.5.3 SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL.
De acordo co máis estendido, fondo e racional criterio de tratar as superficies dos bosques; isto é, usos produtivos,
mantemento da biodiversidade e uso e deleite social, os montes de Vilaboa, constitúen pezas senlleiras de calquera
desenvolvemento sostible, por mor precisamente desas funcións que poden e deben xogar eses espazos forestados
maioritariamente con repoboacións de coníferas e eucaliptos – só en contados casos mantendo a presenza de
caducifolias autóctonas, ademais (como no caso da paisaxe agraria) dos valores paisaxísticos-. Esa condición de solo
rústico de especial protección non é contraditorio coa vontade de que estas grandes pezas de natureza constitúan un
sistema territorial que a cidade precisa, pola súa condición de fondos imprescindibles para o desenvolvemento urbano
presente e futuro.
No caso dos terreos forestais, e como condición xeral, débese aplicar esta cualificación aos montes veciñais en man
común, polo tanto tense solicitado información precisa do correspondente servizo da administración autonómica
(Servizo de Montes da Consellería de Medio Rural), e tense recibido esa documentación, polo tanto podemos achegar
nesta fase a delimitación destes espazos, aínda que dos datos subministrados polo correspondente servizo da
administración autonómica dedúcese que non todos os espazos delimitados corresponden a zonas arboradas ou
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forestais, pero procédese á súa cualificación como tales en calquera caso, e no caso concreto de zonas situadas en
ámbitos de interese claramente paisaxístico ou pequenas zonas de bordo entre delimitacións de distintas ordenanzas
manterase a cualificación dimanante da análise produtiva ou paisaxística.

Código monte

Tipo
propiedade

Nome monte

Nome
comunidade

Superficie monte

Data clasificacion

3605805001

05

San Adrán de Cobres

San Adrán de
Cobres

385

11/12/1981

3605805002

05

Santa Cristina de
Cobres

Santa Cristina de
Cobres

294

11/12/1981

3605805003

05

Figueirido

Figueirido

54

11/12/1981

3605805004

05

Vilaboa

Vilaboa

374

11/12/1981

3605805005

05

Bértola

Bértola

84

18/12/1981

05

Monte da Costa,
Campiños Verdes e
Coto Loureiro

Figueirido

3,9

05/12/1995

3605805006

Igualmente, e como condición particular (ademais das condicións naturais e produtivas dos terreos ou as da súa
mancomunidade) existe a obriga de aplicar esta cualificación aos terreos que sufriron algún incendio nos últimos cinco
anos (art. 32.1 b) da LOUG refundida), incorporándose os datos achegados polo correspondente servizo da
administración autonómica nos planos informativos relativos a este aspecto e se ten en conta para a clasificación de
solo.

5.5.4 SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DAS AUGAS.
Asegurar o paso das augas cara á súa conca hidrográfica natural, preservar os ecosistemas vexetais e faunísticos das
ribeiras e humedais, adaptados ás canles e zonas húmidas, conservar a calidade ambiental do medio hídrico no seu
conxunto e limitar os impactos paisaxísticos que puidesen producirse nestas zonas por mor da acción antrópica desaxeitada
–que son as razóns que, en primeira instancia, aconsellan e/ou esixen a protección-, non é contraditorio coa previsión de
uso e lecer ordenado destas paraxes, sempre que se deseñe axeitadamente ese uso e as intervencións supoñan creación
de novos artificios.
No caso do solo rústico de protección de augas, o PXOM entende –máis alá, mesmo, das esixencias derivadas da
lexislación aplicable- que é preciso preservar do desenvolvemento urbanístico, e tanto por razóns medioambientais, como
polos riscos que implicaría non facelo, a complexa rede de ríos, regatos, zonas húmidas e áreas con risco de asolagamento,
existentes neste territorio (con forte pluviosidade e topografía propicia para a multiplicación de cursos de auga), todas
aquelas áreas de solo rústico que aínda non foran absorbidos polos núcleos rurais e que se atopen nesta circunstancia.
Estímase tamén que o réxime do solo no ámbito da protección desta ordenanza debe estar superposto ao que
corresponda aos terreos polas súas características produtivas, ou ambientais, paisaxísticas, etc., polo tanto a protección de
augas vén a complementar con maiores condicionantes a cualificación que se corresponde por aquelas outras
características máis obxectivas que a proximidade a un curso de auga.
De calquera xeito, entendemos que é mellor aplicar unha protección exclusiva (o réxime deste solo rústico concreto na
LOUG é máis limitativo, ao noso entender que o que se recolle na Lei de Augas fóra dos 5 primeiros metros de servidume de
uso público) a un ámbito máis reducido e razoable (25 m. neste caso a cada marxe do río, en total 50 m. como mínimo), e
no espazo que queda ata os 100 m. de policía da Lei de Augas procederase a superpoñer a clasificación de augas coa
que corresponda aos terreos polos seus valores produtivos ou as proteccións que correspondan (espazo que case sempre
ten outras potencialidades máis vinculadas a outros tipos de clasificación de solo rústico -agrícola e forestal principalmente-,
que verían doutro xeito limitadas as súas necesidades produtivas, sobre todo tendo en conta que este ámbito territorial ata
os 100 m., segue formando parte da afección da zona de policía da Lei de Augas e estaría sometida ao seu réxime de
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afección, polo tanto sumaríanse os tres réximes protectores (clasificacións de augas e a superposta produtiva-protectora
máis a da propia Lei de Augas).

5.5.5 SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE COSTAS.
Ten por obxecto preservar o dominio marítimo de accións que o deturpen, é unha esixencia legal, mais tamén unha
consecuencia lóxica de calquera análise territorial, elaborado con carácter previo ao planeamento urbanístico.
De acordo cos criterios dimanantes da Lei de Costas vixente, considerouse a delimitación do solo rústico de protección
litoral, regularizando (sempre no senso de mellores garantías de protección) os lindeiros de xeito que puidesen
incorporar espazos que poderían entrar noutras categorías de solo rústico de especial protección –enclaves naturais,
augas, paisaxística, etc-, co gallo de configurar con tratamento único todos os espazos de protección de bordo litoral
aínda non modificados ou modificados lixeiramente, pola acción humana.
De calquera xeito e dadas as características da costa de Vilaboa –cunha longa liña de contacto cos núcleos de
diversas tipoloxías e orixes- con solos urbanos e/ou portuarios, e unha extensa e intensa ocupación en determinadas
áreas dos núcleos urbanos, polo xeral, moi achegados ao mar en casos, xa dende vello, e noutros dende datas máis
recentes hai 30 ou 40 anos, o PXOM entende que esa protección, non debera exceder os 200 metros4, cando se trate
de solos rústicos ou urbanizables (delimitados ou non), e sempre que non se clasifique ningún núcleo urbano entre estes
e a costa (neste caso o solo urbano faría de barreira urbanizada que por lóxica faría inútil, e por tanto evitaría a
aplicación do límite citado de protección e clasificación de 200 m. aos terreos situados por tras do solo urbano). En
todo caso, e independentemente da clasificación e cualificación concreta ese é o límite que se propón para todas as
áreas de solo rústico, porque alí onde aínda é protexible o litoral, o plan propón estender con medidas de protección
de diverso tipo (e de forma xenérica, coa consideración de pertenza a sistemas xerais de espazos libres), áreas que van
máis alá dos douscentos metros citados.

5.5.6 SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE ESPAZOS NATURAIS.
No caso do medio natural, e en función dos datos recollidos na fase de información, e no que se contempla nos
documentos de referencia neste ámbito, poñamos por caso as Normas Subsidiarias provinciais, a Rede Natura, inventario de
Humidais de Galicia, o planeamento xeral municipal vixente etc, recóllense varios ámbitos con esta clasificación de solo
que se xustificaron máis detalladamente ao principio deste apartado do solo rústico, e que derivan basicamente da
delimitación de protección de espazos naturais que contemplan as Normas Subsidiarias provinciais como contorno dos
Montes do Morrazo, que inclúen boa parte do territorio municipal.
En calquera caso, os ámbitos con esta clasificación de solo xustifícanse máis detalladamente noutros apartados deste
PXOM, sobre todo no Estudo do Medio Rural e nos documentos da avaliación ambiental estratéxica.
A declaración de Zona Especial de Protección dos Valores Naturais (ZEPVN) da enseada de San Simón, realizada polo
Decreto da Xunta 72/2004 recibiu o posterior respaldo da Comisión Europea (DOCE L387 29/12/2004) para a súa
inclusión na listaxe de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) pertencentes á rede ecolóxica coherente de zonas
especiais de conservación coñecida como Natura 2000. Unha actuación política destas características cumpría cunha
sensible incorporación na proposta de ordenación, en tanto que supuña o recoñecemento dun réxime de protección
especial xustificado polo extraordinario valor ambiental dun dos ecosistemas senlleiros da rexión noroccidental
peninsular, certamente a preservación de accións antrópicas indiscriminadas precisará da previsión de accións
encamiñadas ao mantemento e, mesmo, incremento dos seus valores, nomeadamente no que atinxe ao

Tamén, e de acordo co artigo 32 da LOUG, podería establecerse como caso excepcional debidamente xustificado a
redución dese ámbito a 100 m., e neses casos debe solicitarse formalmente á Comisión Superior de Urbanismo a
aceptación desa excepcionalidade, por medio da tramitación do presente PXOM.

4
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enriquecedor da súa biodiversidade. Doutra banda, dado o extraordinario valor deste enclave foi considerada a
ampliación da protección baixo esta categoría.

5.5.7 SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAXÍSTICA.
No que se refire a categoría de solo rústico de especial protección paisaxística, recóllense os miradoiros panorámicos
abranguendo os terreos necesarios para a preservación do valor recoñecido. Nomeadamente, Cotorredondo, Outeiro do
Asubións, Alto da Carballeira, O Cabalo, A Croa, Alto de Lapa, Pena Miranda, Outeiro do Cachote, Outeiro da Carriza,
Outeiro da Graña e Chan da Cruz.
Outras áreas de interese paisaxístico, non se recollen nesta categoría por estar xa incluídas noutras categorías de especial
protección que de por si garanten a súa preservación, é dicir, óptase simplemente por ter en conta para a
categorización de solo o valor produtivo ou natural como factor determinante.
Alén destas zonas cómpre sinalar que se considera, nas ordenanzas correspondentes aos espazos naturais e nas de especial
protección agropecuaria, algunhas condicións de protección específica ao respecto da calidade visual destes espazos,
entendendo que se protexen suficientemente tódolos posíbeis valores, inclusive no ámbito paisaxístico.

5.5.8 SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUTURAS.
A consideración do solo rústico especialmente protexido de infraestruturas ten por obxecto preservar de
desenvolvemento urbanístico os terreos ocupados ou ocupables por infraestruturas de todo tipo e as súas zonas de
afección. En xeral, a regulación obedece á lexislación sectorial.
Hanse ter en conta as necesidades infraestruturais, aos efectos de concordar e delimitar as zonas de servidume en solo
rústico dos diferentes tipos de infraestruturas (estradas, liñas eléctricas, etc.) que condicionan dalgún xeito o seu
contorno, segundo as ordenanzas ou lexislación que as regulan, á fin de que xa nos planos se poidan reflectir
claramente os ámbitos de afección respectivos que inciden sobre as posibilidades de uso deses espazos, vinculadas
directamente, ás incompatibilidades, necesidades de mantemento ou futura ampliación das citadas infraestruturas.

5.5.9 SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO.
No que se refire ao valor patrimonial ou arqueolóxico, a respecto da aplicación das condicións de protección que
requiran estes elementos ou conxuntos e os seus contornos, realizase unha separación conceptual entre o catálogo de
elementos propiamente dito e a ordenanza de solo rústico (nos casos en que deba aplicarse esta), aclarando que só
se incluirán nesta categoría de solo rústico aqueles elementos que se sitúan fóra dos núcleos de poboación, e o resto
de elementos patrimoniais situados noutras categorías de solo (núcleos ou solos urbanizables) regúlanse polas novas
condicións específicas do Catálogo, que non implica unha determinada clasificación de solo polo simple feito de
merecer protección no eido patrimonial. Polo tanto, coidamos que as proteccións de patrimonio son, non tanto as que
se derivan dunha clasificación específica de solo como as derivadas dunha superposición de condicións urbanísticas
específicas sobre ámbitos de potencialidades ou características englobables en clasificacións reais de solo
dependentes das características obxectivas dos terreos, é dicir, que en realidade demandan unha servidume legal
máis superposta ás condicións da clase de solo de que se trate.
Complementariamente, estímase tamén que o réxime do solo no ámbito da protección desta ordenanza en solo rústico
debe estar superposto ao que corresponda aos terreos polas súas características produtivas, ambientais, paisaxísticas, etc.,
polo tanto a protección patrimonial vén a complementar a modo de transparencia e con maiores condicionantes a
cualificación que correspondese por aquelas outras características máis obxectivas que a proximidade a un elemento
catalogado.
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5.6 DELIMITACIÓN DOS DISTRITOS DO SOLO URBANO.
5.6.1 INTRODUCIÓN.
A Lei 9/2002 establece no seu artigo 49 que:
“A totalidade do Solo Urbano dividirase polo Plan Xeral en distritos, atendendo á racionalidade e calidade da
ordenación urbanística e accesibilidade da poboación ás dotacións, utilizando preferentemente como límites os
sistemas xerais e os elementos estruturantes do territorio e coincidindo na maior parte da súa extensión cos barrios,
parroquias ou unidades territoriais con características homoxéneas”.
Na Exposición de Motivos da LOUG, e a respecto das determinacións da ordenación sinálase que:
“É ó Plan Xeral ó que lle corresponde defini-lo modelo urbano e as grandes liñas dos novos desenvolvementos, polo
que clasifican o solo, establecen os elementos da estrutura xeral e orgánica do territorio, dividen o solo urbano en
distritos, etc.”
En definitiva, do que se trata é de “parcelar” o Solo Urbano en anacos racionais nos que se poida dar cumprimento ás
esixencias de racionalidade e sustentabilidade da ordenación. E, en cumprimento desas esixencias, a redacción do
texto legal presenta un abano o suficientemente amplo e flexible de posibilidades de delimitación dos distritos como
para que o Plan Xeral non se vexa constrinxido á hora de facer esa división. Iso semella dicir o parágrafo:
“.... coincidindo .... con barrios, parroquias ou unidades territoriais con características homoxéneas”5
Así, por máis que a redacción final deste texto non sexa excesivamente afortunada, dado que o concepto de
parroquia, de ter algún sentido é o da súa condición rural6, o certo é que esa expresión de “unidades territoriais de
características homoxéneas”, salva a finalidade buscada coa decisión do lexislador de dividir xa racionalmente o solo
urbano en unidades nas que se cumpran as esixencias da lei verbo dos lindeiros máximos de intensidade edificatoria
destinada a uso residencial e as dotacións urbanísticas mínimas -espazos libres, zonas verdes e equipamentos- que
debe levar parello o desenvolvemento urbanístico.

O subliñado é noso.
A parroquia urbana é hoxe unha división exclusivamente relixiosa ou, mellor, eclesiástica, de Igrexa católica. A
parroquia rural si era un concepto territorial, social, económico; na urbana esas características esvaíronse hai tempo ou
se están a esvair aceleradamente no momento presente.

5
6
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5.6.2 CRITERIOS PARA A DELIMITACIÓN DOS DISTRITOS.
Aplicando todo isto á ordenación do solo urbano do concello de Vilaboa, dada a nidia caracterización que presenta
esta clase de solo, froito dunha realidade pouco complexa que devén do asentamento tradicional, aínda que á
espera de que a técnica urbanística poida corrixir os desaxustes perceptibles no momento actual, entendeuse que
para a delimitación dos distritos en solo urbano era fundamental cumprir os criterios seguintes:

Referido á concreción que presenta a realidade urbana, froito do seu artellamento
no Termo Municipal.

Criterio de Homoxeneidade.

Segundo se sinala na Memoria Informativa a estrutura de ocupación territorial
participa de certas constantes do poboamento dos concellos das Rías Baixas: un
número alto de núcleos de pequena dimensión, orixinariamente casarío con baixa
compactidade, que progresivamente se vai espallando. En calquera caso, debido
aos condicionantes xeográficos, os lugares para apousar redúcense
extraordinariamente, acadando unha distribución urbana costeira homoxénea á
beira da ría de Vigo e próxima ao límite marítimo do concello, polo menos alí onde
a topografía costeira o permite.
Non se pode falar de esixencias de racionalidade na ordenación sen garantir o
acceso do conxunto da poboación ás dotacións públicas e sistemas xerais, en
tanto que a estes efectos, resulta fundamental definir a eficacia da rede
infraestrutural de comunicación.

Criterio de Accesibilidade.

Lonxe de presentar notables deficiencias, poderíase falar dunha adecuación máis
que sobrada ás necesidades de comunicación no conxunto do termo municipal,
sobre todo se constatámola proximidade e vencello da maioría dos asentamentos
de poboación ás arterias da rede principal. Excluíndo a AP-9 como elemento
articulador intramunicipal, sobresae no nivel subseguinte a estrada N-550, que de
Coruña a Tui atravesa o termo municipal comunicando os núcleos das parroquias
orientais (Bértola, Figueirido e Vilaboa), e a estrada N-554 que partindo dende O
Toural achégase a Pontevedra pola costa do Morrazo unindo as parroquias
“mariñeiras” (Santa Cristina e San Adrián de Cobres).
O predominio do criterio de accesibilidade é certamente patente no reforzamento
da condición nodal e equidistante do núcleo urbano capitalino; o xurdimento
dunha realidade destas características devén, por un lado, na concentración de
servizos inherente ao “réxime” de capitalidade dun concello miúdo, e por outro, e
se cadra máis importante, na oportunidade que establece un asentamento cun
valor estratéxico en alza a raíz da proximidade ao cruzamento das devanditas
arterias principais (N-550, N-554) e ao enlace de saída da AP-9, que se ben
constitúe unha infraestrutura pasante, permite integrar o concello de Vilaboa na
dinámica socioeconómica global do eixe Vigo-Pontevedra.

5.6.3 UNHA GRANDE ÁREA HOMOXÉNEA.
Contemplado o conxunto do territorio de Vilaboa á luz dos criterios estruturantes expostos, só restaba a verificación do
carácter unitario, ou mesmo excepcional da realidade urbana, ao tempo que se facía patente o axuste das
determinacións do Plan Xeral á mesma, non cun criterio de comenencia, senón froito da análise pormenorizada das
fases iniciais que se materializou na ordenación detallada de todo o solo urbano, tanto consolidado como non
consolidado, unha vez que se preveu o desenvolvemento de reservas de solo residencial adxacentes ao solo urbano.
Estaríase a falar, a xeito de conclusión, dun espazo urbano expansivo en criterios de sustentabilidade, eficientemente
comunicado, cunha distribución homoxénea das dotacións e sistemas xerais previstos, establecidos en base a un
modelo que contempla a realidade urbana e non urbana do concello como unha unidade funcional clara, porén
como un único distrito.
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6. CUMPRIMENTO

DA

LEXISLACIÓN

URBANÍSTICA XERAL E SECTORIAL.
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6.1 MARCO LEXISLATIVO E NORMATIVO.
O presente Plan Xeral tense redactado conforme á lexislación e ao ordenamento legal urbanístico e sectorial vixente,
segundo se recolle na súa Normativa Urbanística.
Imos a introducir este apartado analizando primeiro o marco normativo, e logo as xustificacións que necesariamente se
deban realizar a respecto do seu cumprimento no PXOM.
É preciso dedicar un apartado da memoria a citar as leis e normas específicas xerais ou sectoriais, establecidas tanto
no ámbito europeo, como no estatal, como no autonómico, no comarcal e/ou no municipal, tratando de establecer
un amplo marco de referencias legais, e sen ánimo de esgotar a lexislación sectorial ou específica que directa ou
indirectamente afecta ao PXOM e que se ten tomado como marco de referencia para as súas determinacións
normativas.

6.1.1 CLASIFICACIÓN TEMÁTICA DE LEXISLACIÓN E NORMATIVA.
URBANISMO





ESTATAL



RDL 7/2015, de 30 de outubro, texto refundido da Lei do Solo e Rehabilitación Urbana.



Lei 49/2003, DE ARRENDAMENTOS RÚSTICOS 26/11/2003 .



Lei 8/1999 REFORMA DA LEI 49/1960, DE 21 DE XULLO, SOBRE PROPIEDADE HORIZONTAL 06/04/1999.



Lei 16/12/1954, DE EXPROPIACION FORZOSA 16/12/1954.



Real Decreto 417/2006 DESENVOLVE O TEXTO REFUNDIDO DA LEI DO CATASTRO INMOBILIARIO, APROBADO
POLO REAL DECRETO LEXISLATIVO 1/2004, DE 5 DE MARZO.



Real Decreto 3288/1978 REGULAMENTO DE XESTION URBANISTICA PARA O DESENVOLVEMENTO E
APLICACIÓN DA LEI SOBRE RÉXIME DO SOLO E ORDENACION URBANA.



Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño, REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO PARA O DESENVOLVEMENTO E
APLICACIÓN DA LEI SOBRE RÉXIME DO SOLO E ORDENACIÓN URBANA.



Real Decreto 2066/2008, de 12 de decembro, polo que se regula o PLAN ESTATAL DE VIVENDA E
REHABILITACIÓN 2009-2012.



Orde ECO/805/2003 NORMAS DE VALORACION DE BENS INMOBLES E DE DETERMINADOS DEREITOS PARA
CERTAS FINALIDADES FINANCEIRAS.



Orde HAC/234/2002 MODIFICACION DO MÓDULO DE VALORACION CATASTRAL 05/02/2002.

AUTONÓMICO DE GALICIA



Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.



Lei 15/2010 de 28 de decembro DE MEDIDAS FISCAIS E ADMINISTRATIVAS (DOG 30/12/2010).



Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia 25/3/10.



Instrución 1/2011 PARA A APLICACIÓN DA LEI 2/2010, DO 25 DE MARZO, DE MEDIDAS URXENTES DE
MODIFICACIÓN DA LEI 9/2002.



Instrución 2/2011 PARA A APLICACIÓN DA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCEIRA DA LEI 2/2010, SOBRE
EDIFICACIÓNS SEN LICENZA.



Instrución 3/2011 PARA A APLICACIÓN DA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMO TERCEIRA DA LEI 9/2002, NA
REDACCIÓN DADA POLA LEI 2/2010.



Instrución 4/2011 SOBRE A METODOLOXÍA DE CÁLCULO DO GRAO DE CONSOLIDACIÓN EDIFICATORIA NA
DELIMITACIÓN DO SOLO DE NÚCLEO RURAL, AO ABEIRO DO DISPOSTO NA LEI 2/2010.



Lei 8/2012, do 29 de xuño, de VIVENDA DE GALICIA.



Lei 6/2008, do 19 de xuño, de MEDIDAS URXENTES EN MATERIA DE VIVENDA E SOLO, pola que se modifica a
LOUGA.
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Lei 6/2007 DE MEDIDAS URXENTES EN MATERIA DE ORDENACION DO TERRITORIO E DO LITORAL DE GALICIA.



Lei 15/2004 LEI 15/2004, DE 29 DE DECEMBRO, DE MODIFICACION DA LEI 9/2002, DE 30 DE DECEMBRO, DE
ORDENACION URBANISTICA E PROTECCION DO MEDIO RURAL DE GALICIA 29/12/2004.



Lei 9/2002 LEI DE ORDENACION URBANISTICA E PROTECCION DO MEDIO RURAL EN GALICIA 30/12/2002.



Lei 12/2001 MODIFICACION DA LEI DE CONCENTRACION PARCELARIA DE GALICIA 10/09/2001.



Orde 20/02/2006 PLAN DE INSPECCION URBANISTICA AUTONOMICA.



Orde 14/05/1991 NORMAS COMPLEMENTARIAS E SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO DA CORUÑA, LUGO,
OURENSE E PONTEVEDRA. 14/05/1991.



Decreto 85/2001 AXUDAS PUBLICAS EN MATERIA DE VIVENDA A CARGO DA COMUNIDADE AUTONOMA DE
GALICIA (VIVENDAS DE PROTECCION OFICIAL). MODIFICACION DECRETO 345/1998 DE 20 DE NOVEMBRO
06/04/2001.



Decreto 330/1999 UNIDADES MINIMAS DE CULTIVO EN GALICIA 09/12/1999.



Decreto 28/1999 REGULAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA PARA O DESENVOLVEMENTO E APLICACION
DA LEI DO SOLO DE GALICIA 21/01/1999.



Circular 1,2,2/2003. TRES CIRCULARES INFORMATIVAS SOBRE A NOVA LEI DE ORDENACION URBANISTICA E
PROTECCION DO MEDIO RURAL DE GALICIA 31/07/2003.

ORDENACIÓN DO TERRITORIO



AUTONÓMICO DE GALICIA



Lei 10/1995 LEI DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO DE GALICIA 23/11/1995.



Decreto 80/2000 PLANS E PROXECTOS SECTORIAIS DE INCIDENCIA SUPRAMUNICIPAL 23/03/2000.



Decreto 20_2011, do 10 de febreiro, polo que se aproba definitivamente o Plan de Ordenación do Litoral
de Galicia.



Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproban definitivamente as directrices de ordenación do
territorio.

ESTRADAS





ESTATAL



Lei 37/2015, de 29 de setembro, de estradas 30/9/2015.



Real Decreto 1231/2003 AUTOPISTAS E AUTOVÍAS DA REDE DE ESTRADAS DO ESTADO 26/09/2003.



Real Decreto 579/1999 MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO XERAL DE ESTRADAS 16/04/1999.



Real Decreto 1191/1997 MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO XERAL DE ESTRADAS 19/12/1997.



Real Decreto 1812/1994 REGULAMENTO XERAL DE ESTRADAS 02/09/1994.



Orde FOM/1740/2006 MODIFICA A ORDE DO MINISTERIO DE FOMENTO DE 16 DE DECEMBRO DE 1997, POLA
QUE SE REGULAN OS ACCESOS ÁS ESTRADAS DO ESTADO, AS VIAS DE SERVIZO E A CONSTRUCIÓN DE
INSTALACIÓNS DE SERVIZOS.



Orde 16/12/1997 POLA QUE SE REGULAN OS ACCESOS ÁS ESTRADAS DO ESTADO, AS VIAS DE SERVIZO E A
CONSTRUCIÓN DE INSTALACIÓNS DE SERVIZOS.



Orde FOM/392/2006 DE 14 DE FEBREIRO, DE MODIFICACION PARCIAL DA ORDE DE 16 DE DECEMBRO DE
1997, POLA QUE SE REGULAN OS ACCESOS ÁS ESTRADAS DO ESTADO, AS VIAS DE SERVIZO E A
CONSTRUCIÓN DE INSTALACIÓNS DE SERVIZO.



Lei 16/1987 DE ORDENACIÓN DE TRANSPORTES TERRESTRES.



Real Decreto 1211/1990 REGULAMENTO DA LEI 16/1987.

AUTONÓMICO DE GALICIA



Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia 12/07/2013.
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Decreto 308/2003 RELACIÓN DE ESTRADAS DE TITULARIDADE DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
26/06/2003.

COSTAS





ESTATAL



Lei 22/1988 LEI DE COSTAS 28/07/1988, coas modificacións derivadas da STC 149/1991, de 4 de xullo, e as
das Leis 53/02, 13/03, 42/07, 25/09 e 2/13.



Real Decreto 876/2014, de 10 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Costas.



Orde 30 de Outubro de 1992 ORDE POLA QUE SE DETERMINA A CONTÍA DO CANON DE OCUPACIÓN E
APROVEITAMENTO DO DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE 30/10/1992.

AUTONÓMICO DE GALICIA



Decreto 158/2005 DO 2 DE XUÑO, POLO QUE SE REGULAN AS COMPETENCIAS AUTONÓMICAS NA ZONA DE
SERVIDUME DE PROTECCIÓN DO DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE.



Decreto 151/1995 SOBRE O EXERCICIO DAS COMPETENCIAS DA COMUNIDADE GALEGA EN MATERIA DE
COSTAS 18/05/1995.



Decreto 19/1993 SOBRE COMPETENCIAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA EN MATERIA DE COSTAS
28/01/1993.

AUGAS



ESTATAL



Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, coas
modificacións do Real Decreto 9/2008, de 11 de xaneiro.



Real Decreto 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DA LEI DE AGUAS 20/07/2001.



Real Decreto Lei 4/2007 MODIFICA O TEXTO REFUNDIDO DA LEI DE AGUAS, APROBADO POR REAL DECRETO
LEXISLATIVO 1/2001, DE 20 DE XULLO.

PORTOS



ESTATAL



Real Decreto Lexislativo 2/2011, de 5 de setembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Portos
do Estado e da Mariña Mercante.



Real Decreto 2486/80 REGULAMENTO DE PORTOS DEPORTIVOS.

FERROCARRIL



ESTATAL



Lei 38/2015, de 29 de setembro do sector ferroviario 30/9/2015.



Real Decreto 2387/2004 REGULAMENTO DO SECTOR FERROVIARIO.



Orde FOM/2230/2005 POLA QUE SE REDUCE A LIÑA LÍMITE DE EDIFICACIÓN NOS TRAMOS DAS LIÑAS DA
REDE FERROVIARIA DE INTERESE XERAL QUE PERCORRAN POR ZONAS URBANAS.



Orde FOM/1323/2005 DE 5 DE MAIO, POLA QUE SE DELEGA A COMPETENCIA PARA A MODIFICACIÓN DA
LIÑA LÍMITE DE EDIFICACIÓN NAS LIÑAS FERROVIARIAS.
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HIDROCARBUROS



ESTATAL



Lei 34/1998 DE HIDROCARBUROS.



Real Decreto 1523/1999 MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DE INSTALACIÓNS PETROLÍFERAS, APROBADO
POR RD 2085/1994 E AS INSTRUCIÓNS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP03, APROBADA POLO RD
1427/1997 E MI-IP04, APROBADA POLO RD 2201/1995 01/10/1999.



Real Decreto 1562/1998 DEPÓSITOS DE ALMACENAMENTO DE LÍQUIDOS PETROLÍFEROS 17/07/1998.



Real Decreto 1914/1997 GAS. INSTALACIÓNS E SUBMINISTRACIÓN 19/12/1997.



Orde 18/11/1974 REGULAMENTO DE REDES E ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASOSOS E INSTRUCIÓNS.
"MIG" 18/11/1974.

INSTALACIÓNS AERONÁUTICAS



ESTATAL



Lei 48/1960, de 21 de xullo, sobre NAVEGACIÓN AÉREA. Artigo 166 da Lei 13/1996, do 30 de decembro, de
Medidas Fiscais, Administrativas e de Orde Social (B.O.E. nº 315, do 31 de decembro), modificado polo artigo
52 da Lei 18/2014, do 15 de outubro, de aprobación de medidas urxentes para o crecemento, a
competitividade e a eficiencia (B.O.E. 17 outubro).



Real Decreto 1541/2003 HELIPORTOS 05/12/2003



Decreto 584/1972 SERVIDUMES AERONÁUTICAS, modificado por Decreto 2490/74, do 9 de agosto (B.O.E. nº
218, de 11 de setembro), por Real Decreto 1541/2003, do 5 de decembro (B.O.E. nº 303, de 19 de decembro) e
por Real Decreto 1189/2011, do 19 de agosto (B.O.E. nº 204, de 25 de agosto), por D 1844/1975 DE SERVIDUMES
AERONÁUTICAS EN HELIPORTOS (05/12/2003) e por Real Decreto 29712013, de 26 de abril (B.O.E. nº 118, de 17
de maio)



Lei 21/2003, do 7 de xullo, de Seguridade Aérea (B.O.E nº 162, do 8 de xullo).



Real Decreto 2591/1998, do 4 de decembro, de Ordenación dos Aeroportos de Interese Xeral e a súa Zona de
Servizo (B.O.E. nº 292, do 7 de decembro) modificado por Real Decreto 1189/2011, do 19 de agosto (B.O.E. nº
204, do 25 de agosto).



Real Decreto 1257/2003 RUÍDO NOS AEROPORTOS 03/10/2003.

INSTALACIÓNS INDUSTRIAIS





ESTATAL



Real Decreto 2267/2004, de 3 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de seguridade contra
incendios nos establecementos industriais. BOE 17-12-04.



Lei 54/1980, de 5 de novembro, de MODIFICACIÓN DA LEI DE MINAS 5/11/80.



Real Decreto 2857/1978 REGULAMENTO XERAL PARA O RÉXIME DA MINARÍA.



Lei 22/1973, de 21 de xullo, de MINAS.



Real Decreto 277/2005 EXPLOSIVOS 16/02/1998.

AUTONÓMICO DE GALICIA



Lei 3/2008 de 23 de maio ORDENACIÓN DA MINARÍA DE GALICIA 23/5/2008.

INSTALACIÓNS DE INTERESE PARA A DEFENSA NACIONAL



ESTATAL



Lei 8/1975 ZONAS E INSTALACIÓNS DE INTERESE PARA A DEFENSA NACIONAL.
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Real Decreto 689/1978 REGULAMENTO DE ZONAS E INSTALACIÓNS DE INTERESE PARA A DEFENSA
NACIONAL.

INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓN



ESTATAL



Lei 9/2014, de 9 de maio, Xeral de Telecomunicacións.



Real Decreto 346/2011 APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE
LAS EDIFICACIONES 11/3/2011 1/4/2011 BOE



Real Decreto 244/2010 APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 5/3/2010 24/3/2010 BOE



Ley 7/2009 MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES (PROCEDENTE DEL REAL DECRETOLEY 1/2009, DE 23 DE FEBRERO) 3/7/2009 4/7/2009 BOE



Real Decreto Ley 1/2009 MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES 23/2/2009 24/2/2009
BOE



Real Decreto 863/2008 de 23 de maio REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO DA LEI 32/2003, DE 3 DE
NOVEMBRO, XERAL DE TELECOMUNICACIÓNS, NO RELATIVO AO USO DE DOMINIO PÚBLICO
RADIOELÉCTRICO. 23/5/2008 7/6/2008 BOE.



Real Decreto 1066/2001 REGULAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIÓNS DE PROTECCIÓN DE DOMINIO
PUBLICO RADIOELÉCTRICO, RESTRICCIÓNS áS EMISIÓNS RADIOELÉCTRICAS E MEDIDAS DE PROTECCIÓN
SANITARIA FRONTE A EMISIÓNS RADIOELÉCTRICAS 28/09/2001



Real Decreto 424/2005 APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE LAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS, EL SERVICIO UNIVERSAL Y LA PROTECCIÓN DE LOS
USUARIOS 15/4/2005 29/4/2005 BOE



Orden 26/10/1999 DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN EL INTERIOR DE
LOS EDIFICIOS Y LA ACTIVIDAD DE INSTALACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES
26/10/1999 9/11/1999 BOE



Real Decreto Ley 1/1998 INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 27/2/1998 28/2/1998 BOE

 ANTENAS


Real Decreto 1201/1986 ANTENAS PARABÓLICAS 06/06/1986.



Orde 08/08/1967 INSTALACIÓN DE ANTENAS COLECTIVAS EN V.P.O. 08/08/1967.



Orde 23/01/1967 NORMAS PARA A INSTALACIÓN DE ANTENAS COLECTIVAS 23/01/1967.



Real Decreto Lei 1/1998 ANTENAS EN EDIFICIOS 27/02/1998.



Decreto 18/10/1957 INSTALACIÓN DE ANTENAS RECEPTORAS NO EXTERIOR DE INMOBLES 18/10/1957.

INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DE ALTA E MEDIA TENSIÓN



ESTATAL



Real Decreto 1955/2000 PARA REGULAR AS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN,
COMERCIALIZACIÓN, SUBMINISTRACIÓN E PROCEDEMENTOS DE AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓNS DE
ENERXÍA ELÉCTRICA 01/12/2000.



Lei 24/2013, de 26 de decembro, do SECTOR ELÉCTRICO



Real Decreto 1428/1986 de 13-xun.PROHIBICIÓN DE PARARRAIOS RADIOACTIVOS (13/06/1986), modificado
polo Real Decreto 903/ 1987 MODIFICACIÓN DO R.D. 1428/1986, CONCESIÓN PRAZO DE 2 AÑOS PARA
RETIRADA CABEZAIS DOS PARARRAIOS RADIOACTIVOS 13/07/1987.



Real Decreto 3275/1982 REGULAMENTO SOBRE CONDICIÓNS TÉCNICAS E GARANTÍAS DE SEGURIDADE EN
CENTRAIS ELÉCTRICAS E CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 12/11/1982.
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Orde 06/06/1989 DESENVOLVEMENTO E CUMPRIMENTO DO REAL DECRETO 7/1988 DE 8-XAN, SOBRE
ESIXENCIAS DE SEGURIDADE DE MATERIAL ELÉCTRICO 06/06/1989.



Decreto 2617/1986 REGULAMENTO DE EXPROPIACIÓN FORZOSA E SANCIÓNS EN MATERIA DE
INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS (INSTALACIÓNS EXISTENTES).



Real Decreto 223/2008, de 15 de febreiro, polo que se aproban o Reglamento sobre CONDICIÓNS
TÉCNICAS E GARANTÍAS DE SEGURIDADE EN LIÑAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN e as súas instrucións
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. B.O.E. Nº 068 publicado o 19/3/2008. Entrada en vigor o
19/09/2008.

AUTONÓMICO DE GALICIA



Orde de 10 de maio de 2010 pola que se regula a aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia da
instrución técnica complementaria ITC-LAT 03 do Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de
seguridade nas liñas eléctricas de alta tensión, aprobado polo Real Decreto 223/2008, de 15 de febreiro.



Decreto 275/2001 CONDICIÓNS TÉCNICAS ESPECIFICAS DE DESEÑO E MANTEMENTO ÁS QUE SE DEBERAN
SOMETER AS INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN 04/10/2001.

INSTALACIÓNS AGROPECUARIAS



AUTONÓMICO DE GALICIA



Orde 1 de agosto de 2003 EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA FAMILIAR E TRADICIONAL PARA OS EFECTOS DO
INDICADO NA LEI 9/2002 01/08/2003.

PROTECCIÓN DO MEDIO AMBIENTE



ESTATAL



CONSERVACIÓN NATUREZA



Lei 42/2007 de 13 de decembro, DO PATRIMONIO NATURAL E DA BIODIVERSIDADE.



Lei 26/2007 de 23 de outubro, de RESPONSABILIDADE MEDIOAMBIENTAL.



RD 2090/2008 de 22 dec. (REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO PARCIAL DA L 26/2007 DE 23 OCT.,
RESPONSABILIDADE MEDIOAMBIENTAl)



Lei 5/2007 REDE DE PARQUES NACIONAIS.

 Real Decreto 436/2004 INVENTARIO NACIONAL DE ZONAS HÚMIDAS 12/03/2004.




MONTES



Lei 21/2015 DO 20 DE XULLO POLA QUE SE MODIFICA A LEI DE MONTES



Lei 10/2006 MODIFICA A LEI 43/2003, DE 21 DE NOVEMBRO, DE MONTES



Lei 43/2003 DE MONTES 21/11/2003



Lei 7/2012, de 28 de xuño, de montes de Galicia.



Lei 55/1980 de 11 novembro (MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN)



Decreto 485/1962, de 22 de febreiro, polo que se aproba O REGULAMENTO DE MONTES

IMPACTO AMBIENTAL



Real decreto lexislativo 1/2008, do 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da LEI DE
AVALIACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROXECTOS, modificado pola Lei 6/2010 de 24 de marzo.



Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.



Instrumento de Ratificación DO CONVENIO SOBRE AVALIACIÓN DO IMPACTO NO MEDIO AMBIENTE NUN
CONTEXTO TRANSFRONTEIRIZO, FEITO EN ESPOO (FINLANDIA) O 25 DE FEBREIRO DE 1991.
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AMBIENTE ATMOSFÉRICO



Lei 34/2007 de 15 de novembro, CALIDADE DO AIRE E PROTECCIÓN DA ATMOSFERA.



Decreto 833/1975 DESENVOLVEMENTO DA LEI DE PROTECCIÓN DO MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO
06/02/1975.



Real Decreto 547/1979 MODIFICACIÓN DO DECRETO 833/1975, DE 6-FEB 20/02/1979.

RESIDUOS SÓLIDOS



REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, polo que se regula a PRODUCIÓN E XESTIÓN DOS RESIDUOS DE
CONSTRUCIÓN E DEMOLICIÓN 1/2/2008.



Orde MAM/304/2002 de 8 de febreiro, OPERACIÓNS DE VALORIZACIÓN E ELIMINACIÓN DE RESIDUOS E A
LISTA EUROPEA DE RESIDUOS 8/2/2002.



Lei 10/1998 NORMAS REGULADORAS DE RESIDUOS 21/04/1998.



REAL DECRETO 952/1997, de 20 de xuño, polo que se modifica o Regulamento para a Execución da Lei
20/1986, de 14 de maio, básica de Resíduos tóxicos e Perigosos, aprobado mediante real decreto
833/1988, de 20 de xullo.

VERTIDOS AUGAS RESIDUAIS E CONTAMINACIÓN



REAL DECRETO 9/2005, de 14 de xaneiro, polo que se establece a RELACIÓN DE ACTIVIDADES
POTENCIALMENTE CONTAMINANTES DO SOLO E OS CRITERIOS E ESTÁNDARES PARA A DECLARACIÓN DE
SOLOS CONTAMINADOS.



Lei 16/2002 PREVENCION E CONTROL INTEGRADOS DA CONTAMINACIÓN 1/7/2002.



Real Decreto 2116/1998 MODIFICA O RD 509/1996, POLO QUE SE ESTABLECEN AS NORMAS APLICABLES AO
TRATAMENTO DAS AUGAS RESIDUAIS 02/10/1998.



Real Decreto 509/1996 DESENVOLVEMENTO DO REAL DECRETO-LEI 11/1995 POLO QUE SE ESTABLECEN AS
NORMAS APLICABLES AO TRATAMENTO DAS AUGAS RESIDUAIS 15/03/1996.



Real Decreto 258/1989 NORMATIVA XERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PERIGOSAS DESDE TERRA AO
MAR 10/03/1989.



Orde MAM/985/2006, de 23 de marzo, POLA QUE SE DESENVOLVE O RÉXIME XURÍDICO DAS ENTIDADES
COLABORADORAS DA ADMINISTRACIÓN HIDRÁULICA EN MATERIA DE CONTROL E VIXIANCIA DA CALIDADE
DAS AUGAS E DA XESTIÓN DOS VERTIDOS AO DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.



Orde 28/06/1991 AMPLIACIÓN DO ÁMBITO DE APLICACIÓN DA ORDE DE 12-NOV-87 A CATRO SUSTANCIAS
NOCIVAS OU PERIGOSAS QUE PODEN FORMAR PARTE DE DETERMINADOS VERTIDOS 28/06/1991.



Orde 13/03/1989 INCLUSIÓN NA ORDE DE 12-NOV-87 DE NORMAS APLICABLES A NOVAS SUSTANCIAS
NOCIVAS PERIGOSAS QUE PODEN FORMAR PARTE DE DETERMINADOS VERTIDOS DE AUGAS RESIDUAIS
13/03/1989.



Orde de 13 de xullo de 1993, pola que se APROBA A INSTRUCIÓN PARA O PROXECTO DE CONDUCIÓNS DE
VERTIDOS DENDE TERRA AO MAR



Orde 12/11/1987 NORMAS DE EMISIÓN, OBXECTIVOS DE CALIDADE E MÉTODOS DE MEDICIÓN DE
REFERENCIA RELATIVOS A DETERMINADAS SUSTANCIAS NOCIVAS OU PERIGOSAS CONTIDAS NOS VERTIDOS
DE AUGAS RESIDUAIS 12/11/1987.



Real Decreto Lei 11/1995 NORMAS APLICABLES AO TRATAMENTO DE AUGAS RESIDUAIS URBANAS
28/12/1995.



Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, polo que se desenvolve o Real Decreto-lei 11/1995, de 28 de
decembro



Resolución 23/04/1969 NORMAS PROVISIONAIS SOBRE INSTALACIÓNS DEPURADORAS E VERTIDO DE AUGAS
RESIDUAIS AO MAR 23/04/1969.

RUÍDOS



Real Decreto 1367/2007 de 19 de outubro, DESENVOLVE A LEI 37/2003, DE 17 DE NOVEMBRO, DO RUIDO,
NO REFERENTE A ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, OBXETIVOS DE CALIDADE E EMISIÓNS ACÚSTICAS, coas
modificacións do Real Decreto 1038/2012, do 6 de xullo.



Lei 37/2003, DO RUIDO 17/11/2003.
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Real Decreto 524/2006 MODIFICA O REAL DECRETO 212/2002, DE 22 DE FEBREIRO, POLO QUE SE REGULAN
AS EMISIÓNS SONORAS NO CONTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MAQUINAS DE USO AO AIRE LIBRE.



Real Decreto 1513/2005 DESENVOLVE A LEI 37/2003, DE 17 DE NOVEMBRO, DO RUIDO, NO REFERENTE Á
EVALUACION E XESTIÓN DO RUIDO AMBIENTAL.



Real Decreto 212/2002 REGULA AS EMISIÓNS SONORAS NO CONTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS
MAQUINAS DE USO AO AIRE LIBRE.

AUTONÓMICO DE GALICIA





CONSERVACIÓN NATUREZA



DECRETO 167/2011, do 4 de agosto, polo que se modifica o Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se
regula o Catálogo galego de especies ameazadas e se actualiza o dito catálogo



LeI 7/2008 de 7 de xullo, de PROTECCIÓN DA PAISAXE DE GALICIA.



Decreto 127/2008 de 5 de xuño, DESENVOLVE O RÉXIME XURÍDICO DOS HUMIDAIS PROTEXIDOS E CRÉASE O
INVENTARIO DE HUMIDAIS DE GALICIA.



Lei 9/2001 CONSERVACION DA NATUREZA 21/08/2001.



DECRETO 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de
importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia.



Orde 28 de Outubro de 1999, PARA A DECLARACION PROVISIONAL DAS ZONAS PROPOSTAS PARA A SÚA
INCLUSION NA REDE EUROPEA NATURA 2000, COMO ESPAZOS NATURAIS EN REXIME DE PROTECCION XERAL
28/10/1999.



Decreto 124/2005 DO 6 DE MAIO, POLO QUE SE REGULA A FIGURA DE ESPAZO NATURAL DE INTERESE LOCAL
E A FIGURA DE ESPAZO PRIVADO DE INTERESE NATURAL.



Decreto 67/2007 REGULA O CATÁLOGO GALEGO DE ARBORES SEÑEIRAS.



Decreto 37/2014 DO 27 DE MARZO, POLO QUE SE DECLARAN ZONAS ESPECIAIS DE CONSERVACIÓN OS
LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA DE GALICIA E SE APROBA O PLAN DIRECTOR DA REDE NATURA
2000 DE GALICIA.



Decreto 72/2004 DECLARACIÓN DE ESPAZOS COMO ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN DOS VALORES
NATURAIS 02/04/2004.



Resolución 30/04/2004 CARTOGRAFÍA ONDE SE RECOLLEN OS LíMITES DOS ESPAZOS NATURAIS
DECLARADOS ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN DOS VALORES NATURAIS POLO DECRETO 72/2004, DO 2
DE ABRIL.

MONTES






Lei 7/2012, de 28 de xuño, de montes de Galicia.

INCENDIO



Lei 3/2007 PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS DE GALICIA.



Orde 18/4/2007 ZONIFICA O TERRITORIO CON BASE NO RISCO ESPACIAL DE INCENDIO FORESTAL.



Decreto 105/2006 REGULA AS MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS,
A PROTECCIÓN DOS ASENTAMENTOS NO MEDIO RURAL E A REGULACIÓN DE APROVEITAMENTOS E
POBOACIÓNS FORESTAIS.

IMPACTO AMBIENTAL



Decreto 133/2008, do 12 de xuño, polo que se REGULA A AVALIACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL.



DECRETO 327/1991, DO 4 DE OUTUBRO, DE AVALIACIÓN DE EFECTOS AMBIENTAIS PARA GALICIA 4/11/1991.



Decreto 442/1990 AVALIACIÓN DO IMPACTO AMBIENTAL PARA GALICIA 13/09/1990.
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AMBIENTE ATMOSFÉRICO



Lei 8/2002 LEI DE PROTECCIÓN DO AMBIENTE ATMOSFÉRICO DE GALICIA 18/12/2002.



Lei 1/1995 PROTECCIÓN AMBIENTAL DE GALICIA 02/01/1995.

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



Lei 10/2008, de 3 de novembro, de RESIDUOS DE GALICIA 3/11/2008.



Decreto 174/2005 DO 9 DE XUÑO, POLO QUE SE REGULA O RÉXIME XURÍDICO DA PRODUCIÓN E XESTIÓN
DE RESIDUOS E O REXISTRO XERAL DE PRODUTORES E XESTORES DE RESIDUOS DE GALICIA.



Resolución DO 17 DE XUÑO DE 2005, POLA QUE SE APROBA O PROGRAMA DE XESTIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCIÓN E DEMOLICIÓN DE GALICIA 2005-2007.



DECRETO 106/2015, de 9 de Xullo, sobre contaminación acústica de Galicia.

PROTECCIÓN DE PATRIMONIO





ESTATAL



Lei 13/85 DE PATRIMONIO HISTÓRICO 25/06/1985.



Real Decreto 162/2002 MODIFICACIÓN DO ART. 58 DO REAL DECRETO 111/1986 E A LEI 16/1985 DE
PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL 08/02/2002.



Real Decreto 111/86 REAL DECRETO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL 28/01/1986.

AUTONÓMICO DE GALICIA



Lei 3/1996 LEI DE PROTECCIÓN DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO DE GALICIA 10/05/1996.



Lei 8/1995 LEI DE PATRIMONIO CULTURAL DE GALICIA 30/10/1995.



Decreto 46/2007 REGULA A COMPOSICION E FUNCIONAMENTO DO COMITÉ ASESOR DO CAMIÑO DE
SANTIAGO.



Decreto 45/2001 REFUNDICIÓN DA NORMATIVA EN MATERIA DO CAMIÑO DE SANTIAGO 01/02/2001.



Decreto 199/1997 REGULACIÓN DA ACTIVIDADE ARQUEOLÓXICA NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE
GALICIA 10/07/1997.

OUTROS



ESTATAL





ACCESIBILIDADE



Orde VIV/561/2010, de 1 de febreiro, por la que se desenvolve o documento técnico de Condiciones
Básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización dos espazos públicos
urbanizados.



Real Decreto 173/2010. Accesibilidade e non discriminación das persoas con discapacidade 11/3/2010.



Lei 51/2003, de 2 de decembro, de IGUALDADE DE OPORTUNIDADES, NON DISCRIMINACIÓN E
ACCESIBILIDADE UNIVERSAL DAS PERSONAS CON DISCAPACIDADE 02/12/2003.



Real Decreto 505/2007 APROBA AS CONDICIÓNS BÁSICAS DE ACCESIBILIDADE E NON DISCRIMINACION
DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE PARA O ACCESO E UTILIZACIÓN DOS ESPAZOS PUBLICOS
URBANIZADOS E EDIFICACIÓNS.



Real Decreto 355/1980 RESERVA E SITUACIÓN DAS V.P.O. DESTINADAS A PERSOAS CON DISCAPACIDADE
25/01/1980.

CÓDIGO CIVIL



Real Decreto 24/07/1889 CÓDIGO CIVIL (SERVIDUMES ART. 580-585) 11/05/1888.
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CEMITERIOS






Decreto 2263/1974 REGULAMENTO DE POLICÍA SANITARIA MORTUORIA.

VARIOS



Real Decreto 235/2013 de 5 de abril polo que se aproba o PROCEDEMENTO BÁSICO PARA A
CERTIFICACIÓN DA EFICIENCIA ENERXÉTICA DOS EDIFICIOS 5/4/2013.



Real Decreto 1890/2008, APROBA O REGULAMENTO DE EFICIENCIA ENERXÉTICA EN INSTALACIÓNS DE
ALUMEADO EXTERIOR E AS SÚAS INSTRUCIÓNS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS EA-01 A EA-07 19/11/2008.



Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo, APROBA A NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN DOS CENTROS,
ESTABLECEMENTOS E DEPENDENCIAS DEDICADOS A ACTIVIDADES QUE POIDAN DAR ORIXE A SITUACIÓNS
DE EMERXENCIA 23/3/2007.



Real Decreto 47/2007, de 19 de xaneiro, polo que se aproba o PROCEDEMENTO BÁSICO PARA A
CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERXÉTICA DE EDIFICIOS DE NOVA CONSTRUCIÓN 19/1/2007.



REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, polo que se aproba o CÓDIGO TÉCNICO DA EDIFICACIÓN.
(CTE).



Lei 38/1999, DE ORDENACION DA EDIFICACION 05/11/1999.



Real Decreto 2816/1982 REGULAMENTO XERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E ACTIVIDADES
RECREATIVAS 27/10/1982.



Real Decreto 2421/1978 REGULAMENTO DA LEI SOBRE SEÑAIS FÍSICAS E XEODESICAS.

AUTONÓMICO DE GALICIA





ACCESIBILIDADE



Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade na comunidade autónoma de Galicia.



Decreto 35/2000 REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN DA LEI DE ACCESIBILIDADE E
SUPRESIÓN DE BARREIRAS 28/01/2000, coas modificacións do DECRETO 74/2013, de 18 de abril e coa
transitoriedade definida pola Lei 10/2014.

CÓDIGO CIVIL




CEMITERIOS




Lei 4/1995 DEREITO CIVIL DE GALICIA.

DECRETO 151/2014, de 20 de novembro, de sanidade mortuoria de Galicia.

VARIOS



Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.



Lei 13/2010, do 17 de decembro, do comercio interior de Galicia.



Lei 7/2011 de 27 de outubro, de TURISMO DE GALICIA 27/10/2011 DOG 11/11/2011.



Decreto 52/2011 de 24 de marzo, polo que se establece a ordenación de apartamentos e vivendas
turísticos na Comunidade Autónoma de Galicia 24/3/2011 DOG 1/4/2011.



Decreto 42/2009 de 21 de enero, REGULA A CERTIFICACIÓN ENERXÉTICA DE EDIFICIOS DE NOVA
CONSTRUCIÓN NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA 21/1/2009.



Decreto 29/2010, do 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de
Galicia 31/3/10,



Lei 10/2004 MODIFICACIÓN DA LEI 9/1997, DO 21 DE AGOSTO, DE ORDENACIÓN E PROMOCIÓN DO
TURISMO EN GALICIA



Orde 18 de Abril de 1996 REGULACION SOBRE CENTROS DE ATENCION A PERSOAS MAIORES
(DESENVOLVEMENTO DO DECRETO 243/1995 DE 28 DE XULLO), modificada pola Orde 13/4/2007
25/04/2007.



Decreto 143/2006 ESTABLECE A ORDENACION DOS CAMPAMENTOS DE TURISMO EN GALICIA , modificado
polo Decreto 11/2007 10/1/2007.
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Decreto 191/2004 DO 29 DE XULLO, ORDENACIÓN DOS ESTABLECEMENTOS DE TURISMO RURAL, modificado
polo Decreto 142/2006 27/7/06.



Decreto 50/2000 NORMATIVA VIXENTE EN MATERIA DE XUVENTUDE (ALBERGUES, GRANXAS ESCOLAS...)
20/01/2000



Decreto 267/1999 POLO QUE SE ESTABLECE A ORDENACIÓN DOS ESTABLECEMENTOS HOTELEIROS
30/09/1999



Decreto 306/1997 NORMAS DE SEGURIDADE EN PARQUES INFANTÍS 23/10/1997



Decreto 341/1996 COMERCIO MINORISTA. CREA A COMISIÓN CONSULTIVA DE EQUIPAMENTOS
COMERCIAIS E REGULA A IMPLANTACIÓN DE GRANDES ESTABLECEMENTOS. 13/09/1996



Decreto 240/1995 SERVIZOS SOCIAIS. REGULA OS DE ATENCIÓN PRIMARIA. 28/07/1995.
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6.2 CUMPRIMENTO DOS LÍMITES DE SOSTIBILIDADE E CONDICIÓNS DE CALIDADE DE VIDA DA LOUG.
A aprobación da Lei 9/2002 veu supor unha serie de novidades notables na regulación do planeamento urbanístico (Título II,
Planeamento urbanístico); entre elas, unha das máis salientables, a de establecer uns límites de densidade nas novas zonas
de desenvolvemento en función da poboación municipal existente e da proximidade desas zonas aos núcleos urbanos,
establecéndose así mesmo no solo urbano non consolidado unhas cesións mínimas para espazos libres e dotacións referidas
á capacidade edificatoria, establecéndose a estes efectos unha nova división territorial do solo urbano denominada
Distrito, dentro da cal se dese conta do cumprimento de ámbalas dúas esixencias (densidade e cesións).
Na mesma liña innovadora respecto dos vellos parámetros da lexislación estatal, establécese a obriga da previsión de
reservas para a implantación dos sistemas xerais en proporción á Capacidade Residencial Máxima dos plans, introducindo,
deste xeito, novas esixencias de calidade de vida e cohesión social. Nos seguintes apartados iremos tratando
independentemente para cada clase de solo as citadas reservas, límites ou estándares.

6.3 CUMPRIMENTO DAS RESERVAS DE SOLO ESIXIDAS PARA A IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS XERAIS.
Establécese a obrigatoriedade da previsión de reservas para a implantación dos sistemas xerais en proporción á
Capacidade Residencial Máxima dos plans, por tanto procederemos a explicar como se fixo ese cálculo previo de
capacidade.

6.3.1 AVALIACIÓN DA CAPACIDADE MÁXIMA RESIDENCIAL.
A Lei 9/2002 establece no seu artigo 47.1, que:
“ O plan xeral deberá preve-las 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,(...) ”
Da redacción do artigo cabe unha interpretación sumamente ampla do esixido nel, no entanto optouse por salientar a
condición da capacidade máxima residencial como a determinante para a xustificación das reservas de sistemas
xerais fronte aos mínimos legais fixados en proporción aos metros cadrados edificables de uso residencial,
establecéndose, en todo caso, a equiparación efectiva das dúas condicións, de xeito que cando se fala de
capacidade máxima residencial estarase a referir indistintamente a metros cadrados edificables de uso residencial.
Igualmente, a propia condición de máximos aplicada á capacidade residencial, establece un horizonte límite que
implica o desenvolvemento completo das previsións do Plan Xeral, o cal fai fincapé na cualificación do solo urbano e
de núcleo rural, en tanto que se fixan condicións tipolóxicas precisas aplicables a grandes áreas homoxénas,
permitindo unha avaliación rápida da capacidade edificatoria.
No solo urbanizable delimitado de uso global residencial a estimación é moito máis sinxela, pois resulta da aplicación
da intensidade de uso residencial á superficie bruta do ámbito.
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Metodoloxía de cálculo.
CAPACIDADE MÁXIMA RESIDENCIAL EN SOLO URBANO E SOLO DE NÚCLEO RURAL
En solo directamente cualificado con aplicación de áreas tipolóxicas homoxéneas, inclúe os ámbitos de solo urbano non consolidado ordenados polo Plan
Xeral.

C.M.R.

Capacidade Máxima Residencial. [ m2]

Smax,i

Capacidade residencial de área tipolóxica homoxénea (área de aplicación de
aplicación de ordenanza). [ m2]

St,i
Em,i
fu

C.M.R.= Σ Smax,i

Superficie equivalente de área tipolóxica homoxénea .
Factor de edificabilidade eq. asignado a cada área tipolóxica homoxénea.

Smax,i = St,i ·Em,i fu· fc

Factor de ponderación para usos permitidos distintos do residencial.
Factor externo de consolidación (factor extrínseco á condición de área tipolóxica
homoxénea).

Fc,

Introduce as esixencias de mantemento, rehabilitación e restauración establecidas na Lei 9/2002 para as edificacións xa existentes en solo de
núcleo rural ou ámbitos obxecto de protección coa mesma finalidade, implicando, en todo caso, unha redución da capacidade máxima
residencial, por inercia de mantemento de edificacións existentes nas súas condicións xerais volumétricas actuais, sen esgotar a edificabilidade
máxima que permiten as ordenanzas.

St:

Superficie equivalente; trátase dun valor empírico resultado da medición directa en
plano das áreas susceptibles da aplicación das tipoloxías edificatorias, definidas tanto
pola cualificación de áreas de ordenanza como polo recoñecemento da edificación
existente. [ m2]

Sb,

Superficie bruta de ámbito ordenado (incluíndo aproveitamentos lucrativos e cesións).

fl

fd,i

St,i = Sb · fl · fd,i

Factor corrector para descontar viarios e espazos libres.
Factor de distribución de cada área tipolóxica, cumpríndose sempre que

Σ fd,n= 1 para n áreas tipolóxicas distintas.

Em

Factor de edificabilidade equivalente, Define a superficie máxima construíble asignada
á superficie de solo onde se aplican cada unha das tipoloxías edificatorias. O seu valor
numérico virá fixado segundo o establecido na Normativa urbanística, no seu defecto
aplicarase a seguinte expresión. [ m2 / m2]

Fm

Fondo medio de parcela en área, de medición directa nos planos.

Fe

Fondo máximo edificable, definido pola normativa urbanística.

he

Altura máxima equivalente en nº de plantas, definido pola normativa urbanística.

fa

Factor de acaroado da edificación.

Em= (Fe · he · fa) /
Fm

CAPACIDADE MÁXIMA RESIDENCIAL EN SOLO PENDENTE DE DESENVOLVER
Solo urbanizable delimitado e solo urbano non consolidado, sen ordenar.

C.M.R.

Capacidade Máxima Residencial. [ m2]

Smax,i

Capacidade residencial do ámbito de planeamento. [ m2]

Sb,i

Superficie bruta do ámbito de planeamento.

Em,i

Intensidade de uso residencial do ámbito de planeamento.

fu

C.M.R.= Σ Smax,i

Smax,i = Sb,i · Em,i fu

Factor de ponderación para usos permitidos distintos do residencial.
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6.3.2 CÁLCULO DA CAPACIDADE MÁXIMA RESIDENCIAL.
En función dos parámetros denantes expostos e a partir da base de datos manexada por un SIX que cuantifica todos os
parámetros da ordenación do PXOM, acádase o seguinte cálculo da capacidade máxima residencial do PXOM (no
que xa temos simplificado algúns dos sistemas e parámetros citados no procedemento dos apartados anteriores),
segundo as diversas clases de solo e ordenanzas.

TÁBOA . AVALIACIÓN DA CAPACIDADE MÁXIMA RESIDENCIAL DERIVADA DO PLAN XERAL.
SOLO URBANO
SOLO URBANO DIRECTAMENTE CUALIFICADO
ÁMETO
ORDENANZA
TOURAL
ES
TOURAL
EE
LARACHE
EE

Sb (m2)
-

fl
-

fd
-

Smax,SU (m2)= Smax,O + Smax,PE=

42.641

Smax,O (m2)= Smax,EC + Smax,EA + Smax,ES + Smax,EE=

30.201

St (m2)(*)
13.640
12.339
62.749

Fm (m)
30

Fe (m) he (plantas) fa
14
3,00
0,80

Em (m2/m2)
1,12
0,40
0,40

fc
Smax (m2)
0,80
9.777
0,80
3.356
0,80
17.068
Smax,ES(m2)= 30.201
Smax,PE (m2)= Smax,AR + Smax,PEP =
12.439

St (m2)

Fm (m)

Fe (m) he (plantas)

Em (m2/m2)

SOLO URBANO EN AMBITOS DE AREAS DE REPARTO

fu
0,80
0,85
0,85

AREAS DE REPARTO
ÁMETO

Sb (m2)

fl

fd

-

-

-

ÁMETO
ORDENANZA
N. RURAIS NRT-NRC_G-1
N. RURAIS NRT-NRC_G-2

Sb (m2)
97.801
1.279.551

fl
0,70
0,70

fd
1,00
1,00

St (m2)
68.461
895.686

N. RURAIS NRT-NRC_G-3

1.976.767

0,70

1,00

1.383.737

-

-

-

-

0,35

0,80

0,80

309.957

N. RURAIS NRT-NRC_G-4
N. RURAIS NRT-NRC_G-5

1.303.122
386.477

0,70
0,70

1,00
1,00

912.186
270.534

-

-

-

-

0,25
0,20

0,80
0,80

0,80
0,80

145.950
34.628

N. RURAIS NRT-NRC_G-6

24.501

0,70

1,00

17.151

-

-

-

-

0,15

0,80
0,80
Smax,NR(m2)=

TOURAL

ORDENANZA
VARIAS

31.098

-

-

-

fa
-

0,50

SOLO DE NÚCLEO RURAL

UDR_1

UDR_5

ORDENANZA
-

fc

Fe (m) he (plantas)
-

fa
-

E (m2/m2)(*)
0,60
0,45

Sb (m2)
35.283

fl

fd

-

-

St (m2)

fc
0,80
0,80

Smax,Uble(m2)=
Fm (m)

35.283

-

Fe (m) he (plantas)
-

25.415
Smax (m2)

0,40

0,80

1,00

11.291

0,40

0,80
1,00
Smax,Uble(m2)=

14.124
25.415

CMR (m2)= Smax,SU + Smax,NR + Smax,Uble =

844.895

Sup. S.X.E.L. (m2) = 0,15 ·CMR=
Sup. S.X.E.C. (m2) = 0,05 ·CMR=

126.734
42.245

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44.138

2.058
776.840

fc

-

E (m2/m2)(*)

776.840
Smax (m2)
26.289
257.958

fu

-

fa

44.138

fu
0,80
0,80

Smax (m2)

1,00
12.439
Smax,AR (m2)= 12.439

Smax,NR(m2)=
Fm (m)
-

SOLO URBANIZBLE DELIMITADO (USO GLOBAL RESIDENCIAL)
ÁMETO

fu
0,80

(*) De obtención directa a partir dos datos iniciais
En gris, campo non determinante para a elaboración dos cálculos, (v alor unidade).
CAPACIDADE MÁXIMA RESIDENCIAL
RESERVAS NECESARIAS PARA A IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS XERAIS
Reserva para a implantación do Sistema Xeral de Espacios Libres
Reserva para a implantación do Sistema Xeral de Equipamentos Comunitarios
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6.3.3 CUMPRIMENTO DOS ESTÁNDARES DE SISTEMA XERAL.
A proposta de ordenación que se contén no presente documento, cumpre coas esixencias establecidas no artigo 47
da Lei 9/2002 a respecto das reservas de solo para os Sistemas Xerais. A relación completa e pormenorizada de
sistemas xerais, tanto existentes como propostos (incluíndo a clave coa que figuran nos planos e a súa superficie, así
como a existencia real do equipamento, o seu uso e a titularidade final proposta) que existen ou que están previstas no
termo municipal recóllense detalladamente en cadros e informes individualizados ao final da presente memoria.
Co resultado dos cadros anteriores citados, cómpre salientar que o PXOM de Vilaboa que se vai tramitar, cumpre con
medras os estándares de Sistemas Xerais de Dotacións Urbanísticas fixados na lexislación aplicable, por canto os
estándares resultantes da ordenación proposta sobordan amplamente eses estándares, como se pode apreciar pola
seguinte táboa resumo:

Sistema Xeral de Dotacións urbanísticas
Equipamentos (total)
Estándares
Espazos Libres
Estándares
Total dotacións
Estándares

Estándares
LOUG

Estándares
resultantes
Ordenación do Plan Xeral

da Diferenzas

42.245

71.564

29.319

5m/2100m2

8,47 m2/100m2 residenciais

169%

150.759

24.025

m2/100m2 residenciais

118,95%

222.323

53.344

m2/100m2 residenciais

131,56%

126.734
17,84

15m2/100m2
168.979

26,31

20m2/100m2

Capacidade Máxima Residencial (CMR)

844.895

m2 construídos

residenciais

Como se pode apreciar os estándares de dotacións urbanísticas multiplican, no seu conxunto, por 1,43 veces os
estándares mínimos fixados pola LOUG, feito que fala ás claras da bondade do PXOM.

6.4 INTERPRETACIÓN DOS RESULTADOS DA CAPACIDADE RESIDENCIAL.
A interpretación dos datos resultantes do cálculo da capacidade máxima residencial permitida polo PXOM, debe
realizarse no marco das características propias deste concello, e para relacionalo con outros parámetros como a
poboación e as vivendas cómpre facer cuantificacións e análises específicas ao respecto, que se recollen nos
seguintes apartados.

6.4.1 CUANTIFICACIÓN REAL DAS VIVENDAS ACTUAIS.
Como xa temos sinalado e constatado en varios casos, os censos de vivendas realízanse con parámetros diferentes,
resultando variacións ás veces importantes no número de vivendas a respecto da realidade, seguramente por non ter
en conta en moitos casos as vivendas non habitadas ou en mal estado.
Respecto á cuantificación de vivendas, imos a basearnos nas que ofrece o INE, que complementadas coas estatísticas
de concesión de licenzas son as que imos a empregar aquí, pois esa actualización cos datos das licenzas dos últimos
anos (moi prolíficos nese eido) permiten reducir o desfase coa realidade. Ao mesmo tempo, cómpre sinalar que son
tamén as máis actualizadas, xa que podemos contar coas licenzas relativas ao ano actual.
Como xa temos sinalado, no censo de 2011 aparecen 2.972 vivendas que existían nese ano, pero de calquera xeito
seguen a construírse novas vivendas: nestes últimos anos téñense visado ou licenciado 45 novas vivendas, polo tanto
as vivendas actuais serían unhas 3.017 ata mediados de 2014. Do total anterior habería que deducir á hora de estimar
as novas edificación que propón o plan, 69 edificacións residenciais que se estiman fóra das zonas nas que o plan
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permite a posibilidade de edificar de forma directa ou a través de planeamento de desenvolvemento, co cal a cifra
de vivendas existentes para a comparación nos ámbitos onde se estima a capacidade máxima residencial sería de
2.948 vivendas.

6.4.2 CUANTIFICACIÓN DAS VIVENDAS REALMENTE EXECUTABLES.
A cuantificación das vivendas que se poden executar en condicións normais polo PXOM (é dicir, sen a redacción de
planeamento complementario non programado especificamente polo PXOM, como poidan ser os PEONR, e nalgúns
casos os Plans de Sectorización) debe realizarse no marco das características do hábitat, das necesidades reais da
poboación e dos condicionantes urbanísticos propios deste concello, que non son asimilables ao que acontece en
outros territorios, polo tanto realizaremos unha análise con cálculos que nos poden axudar a matizar as posibilidades
reais de materializar a capacidade residencial sobre a ordenación prevista no PXOM, incidindo nas características
propias do hábitat, e nas posibilidades reais de materialización de vivenda.
En primeiro lugar, o hábitat propio deste concello é marcadamente rural, pero a efectos do PXOM está dividido en
zonas urbanas (moi puntuais e minoritarias) e zonas rurais, con diferenzas significativas entre ambos hábitats, baseadas
nos tipos de actuacións inmobiliarias e de promoción de vivenda que se poden levar a cabo, marcadas por condicións
máis estandarizadas de mercado por promotores profesionais no solo urbano e condicións basicamente de uso
individual por autopromotores individuais nos núcleos rurais, con condicionantes marcadamente rurais nestes casos, e
polo tanto cunhas características habitacionais distintas de territorios máis urbanos (normalmente máis estandarizados e
sen servidumes para usos produtivos-agropecuarios, vinculados á propia vivenda), polo tanto deberanse ter en conta
para os núcleos rurais (e tamén para a vivenda unifamiliar no solo urbano, que normalmente se rexe por parámetros
similares) unha serie de factores que comentaremos máis polo miúdo máis adiante.
A tal efecto establécese un sistema de cuantificación de vivenda matizado e individualizado. tendo en conta as
características de hábitat e de promoción para cada clase de solo, que se desenvolve para cada unha, nos seguintes
apartados.
Solo urbano.
Dado que como xa apuntamos no solo urbano os tipos de actuacións inmobiliarias e de promoción de vivenda que se
levan a cabo están marcadas por condicións máis estandarizadas de mercado por promotores profesionais (aínda que
en Vilaboa aínda son escasas as actuacións deste tipo), debe de terse en conta o seguinte, no que respecta ás
estimacións no solo urbano: tómase a superficie de 150 m², como media para calcular o nº de vivendas nos casos das
ordenanzas intensivas, semiintensiva e aberta, xa que nesta superficie compútanse os tabiques, as superficies que
ocupan as escaleiras, etc. e polas dimensións das vivendas xa existentes nos núcleos urbanos do concello.
Tómase a superficie de 150 m², como media para calcular o nº de vivendas no caso da ordenanza extensiva.
Nas áreas pendentes de equidistribución, tómase tamén como media unha superficie de 150 m² por vivenda.
Así pois, calcúlase unha cantidade de vivendas nos núcleos urbanos de 284 vivendas, calculadas a partir dos seguintes
datos de capacidade residencial da táboa de capacidade máxima residencial:
Ordenanza

Sup. Residencial (m²)

m²/vivenda

Vivendas

ES

9.777

150

65

EE

20.433

150

136

SUNC

12.439

150

83

TOTAIS

42.649

MEMORIA DE ORDENACIÓN
Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Vilaboa

284

153
Calixto Escariz, S.L.U.

Solo urbanizable.
No caso do solo urbanizable delimitado residencial (UDR) , tómase tamén como media unha superficie de 150 m² por
vivenda, e tendo en conta que para os 25.415 m2 edificables residenciais estimados en urbanizable delimitado suporían
unhas 169 vivendas totais. Dado que neste caso non hai solo urbanizable non delimitado residencial, para esta
hipótese estaríamos a falar dun total posible de 169 vivendas totais en urbanizables residenciais.

Núcleos rurais.
En primeiro lugar, o hábitat propio deste concello, é marcadamente rural, e polo tanto cunhas características
habitacionais distintas de territorios máis urbanos (normalmente máis estandarizados e sen servidumes para usos
produtivos-agropecuarios, vinculados á propia vivenda), polo tanto deberanse ter en conta unha serie de factores:
-

Que as parcelas reais unitarias que adoitan darse aquí son bastante superiores ás mínimas que establecen as
ordenanzas, por razóns específicas produtivas e de sistema de vida e por tanto non se esgotan os límites
mínimos de parcela que se establecen na normativa.

-

Que a edificabilidade que se materializa en cada parcela dedícase maioritariamente a outros usos distintos
(aínda que complementarios) do residencial (usos agropecuarios, garaxe, etc.), polo tanto haberanse de
descontar estes usos para establecer equivalencias entre capacidade edificable e unidades residenciais
(vivendas) posíbeis, segundo o tipo de hábitat.

A tal efecto se ten realizado unha consulta para determinar a superficie real das edificacións destinadas a vivenda e
construídas nas ultimas décadas (por tanto edificacións non tradicionais) mediante a medición individualizada da
ocupación en planta de cada unha das edificacións destinadas a vivenda e a súa altura en nº de plantas, que nos
dan en conxunto a superficie construída real que se edifica para as necesidades de hoxe en día neste territorio, que é
o referente principal para as previsións das novas vivendas que seguirán construíndose aquí, resultando unha media
duns 230 m2 nas zonas tradicionais e de 250 m2 no resto de zonas, como xa temos visto, pero dado que na actual
ordenación regulase esta por graos que establecen tipos de parcela e parámetros, tense decidido establecer unha
gradación crecente de superficie edificada por parcela segundo as posibilidades de cada grao, entre 230 e 250 m2.
Por tanto para esta hipótese estaríamos a falar dun total posible de 3.314 vivendas totais nos núcleos rurais.
Grao

Sup. Residencial

m2/vivenda

Vivendas

1

26.289

230

114

2

257.958

230

1.122

3

309.957

230

1.348

4

145.950

250

584

5

34.628

250

139

6

2.058

250

8

Total núcleo rural

776.840

3.314

6.4.3 CONCLUSIÓNS A RESPECTO DAS NOVAS VIVENDAS REALMENTE EXECUTABLES.
Deste xeito, os 844.895 m2 edificables residenciais, segundo a cuantificación realizada no cálculo da CMR, e tendo en
conta os parámetros anteriormente especificados, transfórmanse nun número de vivendas, efectivo, que ofrece unha
posibilidade realista de 3.768 vivendas totais posibles, segundo se recolle de xeito desagregado, no cadro seguinte.
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Sup. Residencial

m2/vivenda

Vivendas

SUCO

30.201

150

201

SUNC

12.439

150

83

NRT- NRC

594.204

230

2.584

NRT- NRC

182.636

250

731

UDR

25.415

150

TOTAIS

844.895

Ordenanza

169
3.768

A comparación entre estas 3.768 vivendas efectivas posíbeis, segundo a ordenación do PXOM e as 2.948 que existen na
actualidade nas zonas onde se permite a edificación a través de licenza directa ou da aprobación de planeamento de
desenvolvemento, significa unha posibilidade de 820 novas vivendas (un 27,18% das totais actuais (3017)), que tendo en
conta os condicionantes expostos en apartados anteriores, pero sobre todo a obriga de adaptarse as necesidades reais
da poboación que vén a vivir aquí, e a necesidade de poder optar entre varias alternativas para elixir parcela e a
existencia de parcelas que non van a poder ser edificables por non acadar a superficie mínima (sobre todo nas áreas de
expansión, e en moitos casos a expensas da redacción dos PEONR) parece unha oferta razoable e non
desproporcionada, (pois pretender axustar exactamente e sen marxe de elección as posibilidades edificatorias á
demanda previsible, daría un plan xa esgotado de partida, que faría inviable a súa materialización e aumentaría
artificialmente o prezo do moi limitado terreo edificable vacante nese caso, que son efectos que se deben evitar) tendo
en conta tamén as novas perspectivas que se abren para Vilaboa se consigue materializar o modelo territorial que temos
exposto repetidas veces na presente Memoria Xustificativa, que pode dar mostras máis efectivas de poder facerse
realidade, sobre todo se se pode materializar a reserva demandada de solo urbanizable para usos comerciais-industriais,
que será o motor que tire do resto do modelo, unha vez que xa se empezaron a dar os primeiros pasos para mellorar a
calidade de vida (novas dotacións fundamentais para facer atractiva a vida aquí) e para desenvolver os solos industriais
xa citados.

6.5 INTENSIDADES E ESTÁNDARES EN SOLO URBANO NON CONSOLIDADO.
A Lei 9/2002 establece no seu artigo 49.1, que:
“A totalidade do solo urbano dividirase polo plan xeral en distritos, atendendo á racionalidade e calidade da
ordenación urbanística e a 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 homoxéneas”
Enténdese que a redacción do texto permite a suficiente flexibilidade como para que a delimitación dos distritos non
impida o cumprimento dos criterios de racionalidade e sustentabilidade, así como certas matizacións no rango de
preferencia fixado na elección dos límites, como poidan ser os límites parroquiais, habida conta da mingua na súa
capacidade de artellamento social e económico.

6.5.1 ESTABLECEMENTO DOS DISTINTOS DISTRITOS.
Contemplado o conxunto do territorio de Vilaboa á luz dos criterios estruturantes expostos no apartado 5.6 da presente
memoria, divídese o territorio en un único distrito, froito da análise pormenorizada do territorio municipal en función da
ordenación de todo o solo urbano non consolidado.
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6.5.2 INTENSIDADES E ESTÁNDARES RESULTANTES.
A proposta de ordenación que se contén no presente documento, cumpre coas esixencias establecidas na LOUG,
tanto a respecto dos límites de sostibilidade como dos estándares de calidade de vida e cohesión social, como
demostran as cifras que corresponden ao distrito único.
A desagregación por usos destas magnitudes en cada Distrito nos que o PXOM dividiu o solo urbano (a efectos do
disposto no artigo 49 da LOUG), permite comprobar de xeito moi doado se se produce a adecuación ao disposto no
artigo 46 da dita lei.
Como as intensidades e os estándares hai que referilos a cada distrito –e no seu caso a cada uso con límites
diferenciados- debemos ver que acontece en cada un deles coa ordenación proposta.
Nos ámbitos de uso residencial obtivéronse intensidades (para o conxunto de cada distrito), inferiores en tódolos casos ao
límite fixado para municipios con poboación comprendida entre os 5.000 e 20.000 habitantes (0,85 m2/ m2). Estes datos
detallaranse desagregados no cadro seguinte:
TABOA 1

SUPERFICIE

APROVEITAMENTO

SUP. CONSTR.
TOTAL

SL EL/ZV

SL EQUIP

PRAZAS PÚBLICAS
DE APARCADOIRO

A-1

22.982

0,5

11.491

2.298

3.754

57

A-2

8.116
31.098

0,5
0,50

4.058
15.549

812
3.128

406
4.160

21
78

ESIXENCIAS LOUG

0,85

26.433

10,00%

0,18

0,10

25%

ORDENACION PXOM

0,50

15.549

10,00%

0,18

0,267

25%

DIFERENCIA

-0,35

-10.884

0,00

0,00

0,267

0%

Nº AREA

TOTAIS

No que respecta ao uso industrial non hai ámbitos deste uso nesta clase e cualificación de solo.
Como se desprende dos datos anteriores ou dos que se citan en outros apartados da presente memoria, en todos os
casos se poden cumprir cos límites de sostibilidade e os de calidade de vida e cohesión social fixados por lei e nalgúns
casos, con folgura abondo.

6.6 INTENSIDADES E ESTÁNDARES EN SOLO URBANIZABLE.
A xustificación das determinacións nesta clase de solo, son produto da aplicación inmediata do disposto nos artigos 46
e 47 da Lei 9/2002, establecendo o cumprimento das esixencias de intensidades e estándares dotacionais para cada
un dos sectores delimitados polo plan xeral. No caso que nos atinxe, delimítanse doce sectores de solo urbanizable,
cinco de uso global industrial, e os restantes de uso global residencial, presentando dous deles a característica de ser
contiguos ao solo urbano. Cúmprese, para cada un dos casos de solo urbanizable delimitado:
SOLO URBANIZABLE DELIMITADO DE USO GLOBAL RESIDENCIAL.
SECTOR
TODOS (UDR)

CONTIGUO A S.U.
SI

INTENSIDADE
0,40

LIM. INT. ART. 467
0,60

CESIÓNS, ART 47
MÍNIMO ESIXIDO

(*) En municipios con poboación superior a 5.000 hab. e inferior a 20.000 hab.
SOLO URBANIZABLE DELIMITADO DE USO GLOBAL INDUSTRIAL.
SECTOR
UDI-3

7

OCUP. MÁXIMA

DOTACIÓNS

RESERVA PXOM

RESERVA, ART 47

10% Sup.sector
1% Sup.sector
1% Sup.sector

10% Sup. sector

2/3 Sup.sector

E.LIBRES
DEPORTIVO
SOCIAL

2% Sup.sector

En municipios con poboación entre os 5.000 e 20.000 habitantes.
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APARCADOIRO

1/100 m2edif.

1/100 m2edif

6.7 A PREVISIÓN DE SOLO PARA VIVENDAS SOMETIDAS A RÉXIMES DE PROTECCIÓN PÚBLICA.
Segundo establece a lei do solo estatal (Real Decreto Lexislativo 7/2015, de 30 de outubro, texto refundido da Lei do
Solo e Rehabilitación Urbana) no seu artigo 20, as previsións de vivenda protexida comprenderán os terreos necesarios
para realizar o 30 % da edificabilidade residencial prevista pola ordenación urbanística no solo que vaia a ser incluído
en actuacións de urbanización (entendendo por tales o conxunto do solo urbano non consolidado e urbanizable), e
ademais Vilaboa podería entrar na excepcionalidade prevista na Disposición Transitoria Primeira da citada lei8, dado
que nos últimos dous anos (2014 e 2015) so se concederon unhas 16 vivendas anuais (3 vivendas por cada mil
habitantes e ano), pero a propia lei establece no artigo 10 a posibilidade de rebaixas en función da lexislación
especifica (Esta reserva será determinada pola lexislación sobre ordenación territorial e urbanística ou, de
conformidade con ela, polos instrumentos de ordenación. No entanto, dita lexislación poderá tamén fixar ou permitir
excepcionalmente unha reserva inferior para determinados municipios ou actuacións, sempre que, cando se trate de
actuacións de nova urbanización, garántase no instrumento de ordenación o cumprimento íntegro da reserva dentro
do seu ámbito territorial de aplicación e unha distribución da súa localización respectuosa co principio de cohesión
social), polo tanto deberá establecer como mínimo a reserva que se determina na LOUG para concellos deste tipo.
No entanto, tense modificado varias veces a LOUG e as reservas mínimas deberán cumprir os apartados 11 e 12 do
artigo 47 da LOUG modificada9, que establecen os parámetros de distribución pormenorizada desas reservas. .
Seguindo para isto o disposto na propia LOUG, así como a publicación por parte do IGVS e da CMATI dos parámetros
de reserva para os concellos de máis de 5.000 habitantes (1,16% para este concello en 2016) e a porcentaxe media
para o conxunto da Comunidade Autónoma (4,66 %). Neste caso aplicando as fórmulas establecidas neste artigo
resulta unha estimación da demanda potencial de vivenda protexida para este concello dun 1,16% (PRTC), que
redondearemos a un 10% para cumprir o resto de condicións.
Atendendo a estas condicións, todos estes condicionantes citados inducen a fixar como parámetros básicos mínimos de
reserva para vivenda de protección no PXOM nos distintos ámbitos e sectores os seguintes:
-

Nos ámbitos de solo urbano non consolidado e solo urbanizable delimitado de uso residencial a porcentaxe de
edificabilidade residencial que se fixe como reserva para vivenda protexida en cada distrito será, como mínimo, a
metade da PRTC, por tanto deberá reservarse o solo necesario para situar o 5% da edificabilidade residencial total
dedicada a vivenda suxeita a algún réxime de protección.

-

Nos sectores de solo urbanizable non delimitado de uso residencial a porcentaxe de edificabilidade residencial que se
fixe como reserva para vivenda protexida en cada distrito será, como mínimo, a PRTC, por tanto deberá reservarse
tamén o solo necesario para situar o 10% da edificabilidade residencial total do sector dedicada a vivenda suxeita a
algún réxime de protección.

Deberá tratarse de municipios de menos de 10.000 habitantes nos que, nos dous últimos anos anteriores ao do inicio
do seu procedemento de aprobación, se teñan autorizado edificacións residenciais para menos de cinco vivendas por
cada mil habitantes e ano, sempre e cando ditos instrumentos non ordenen actuacións residenciais para máis de 100
novas vivendas; así como os que teñan por obxecto actuacións de reforma ou mellora da urbanización existente nas
que o uso residencial non acade as 200 vivendas. No seu caso as potestades para reducir as reservas poderán ser
exercidas directamente no Plan Xeral, segundo establece a D.F. 1ª 4) da citada lei (RDL 7/2015).
9 f) Exención: estarán exentos das reservas de solo reguladas neste punto aqueles concellos que conten con menos de
5.000 habitantes inscritos no padrón municipal no momento da aprobación inicial do plan xeral, cando este non
conteña previsión para novos desenvolvementos urbanísticos en solos clasificados como urbanos non consolidados e
urbanizables que superen as cinco vivendas por cada 1.000 habitantes e ano, tomando como referencia o número de
anos que se fixe como horizonte do plan.
8
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Deste xeito as reservas que se establecen no PXOM en cada clase de solo e ámbito ou sector (que deben cumprir os
mínimos anteriores) detallaranse nas fichas de xestión de cada sector, pero avanzamos uns resumos por clase de solo
ou distrito (neste caso único).

CLASE DE SOLO

ÁMBITOS

Urbano non consolidado (SUNC)
Urbanizable delimitado (UDR)

Todos
Todos

USO PRINCIPAL

LÍMITE RESERVA

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

30 %
30 %

RESERVA VIVENDA
PROTEXIDA
30 %
30 %

O criterio básico seguido polo plan xeral para dar cumprimento a esta importante esixencia de cara a garantirmos a
cohesión social é o de fixar como parámetro básico de reserva para o solo urbano non consolidado, o 30% de todo o
residencial fixado en todos e cada un dos Distritos nos que se divide o solo urbano. Deste xeito garántese tamén que a
distribución é igual por distritos en urbano non consolidado. E no solo residencial dos sectores de solo urbanizable
delimitado, un 30 %, garantindo que para a totalidade do solo de desenvolvemento que se xerará coa execución das
determinacións do plan se conteña un 30% do solo destinado a vivenda de protección, segundo se pode recoller no
cadro resumo axunto:

Clase de solo
Urbano non consolidado (SUNC)
Urbanizable delimitado (SUD)

Nº vivendas totais

Nº vivendas protexidas

83
169
252

25
51
76

Reserva vivenda protexida PXOM
30,00%
30,00%
30,00%

Por conseguinte, o plan, entre os solos urbanos non consolidados e os solos urbanizables delimitados oferta un total de
76 vivendas.
Ademais deberase ter en conta que as 78 solicitudes de vivenda protexida VPA mais as 64 solicitudes de vivenda
protexida VPP (para un total de 79 demandantes distintos) en Vilaboa realizadas ata o 20 de xaneiro de 2009 no
“Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida de Galicia”, téñense reducido a 8 solicitudes totais no novo “Rexistro
Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia” (ata o 13/10/2018), pero as novas
demandas que se esperan co desenvolvemento do PXOM poderán satisfacerse sobradamente coa reserva de
vivenda protexida que realiza o PXOM no solo urbano non consolidado (25 vivendas protexidas previstas) e urbanizable
de uso residencial (outras 51 vivendas protexidas previstas), o que fai un total dunhas 76 vivendas totais protexidas
previstas.

6.8 XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINACIÓNS RECOLLIDAS
ORDENACIÓN DO TERRITORIO DE GALICIA (DECRETO 19/2011 DO 10 DE FEBREIRO).

NAS

DIRECTRICES

DE

Dada a gran extensión da documentación requirida para a cumprimentación deste apartado, recollese nun anexo
(Anexo I) ao final do ISA (informe de sustentabilidade ambiental) do presente PXOM.

6.9 XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINACIÓNS RECOLLIDAS NO PLAN DE ORDENACIÓN DO
LITORAL DE GALICIA (DECRETO 20/2011 DO 10 DE FEBREIRO).
Dada a gran extensión da documentación requirida para a cumprimentación deste apartado, recollese nun anexo
(Anexo I) ao final do ISA (informe de sustentabilidade ambiental) do presente PXOM.

6.10 XUSTIFICACIÓN
URBANÍSTICAS.

DO

CUMPRIMENTO

DA

LEXISLACIÓN

SOBRE

BARREIRAS

ARQUITECTÓNICAS

E

De acordo co disposto no artigo 5 da Lei 10/2014, do 3 de decembro (así como ao Decreto 35/2000, de 28 de xaneiro,
Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade, coas modificacións do Decreto 74/2013, de
18 de abril e coa transitoriedade definida pola Lei 10/2014, así como todas as demais disposicións regulamentarias que
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a desenvolvan), as novas urbanizacións deberán permitir a accesibilidade aos espazos públicos, para o cal, as vías
públicas, parques e demais espazos de uso públicos terán que se planificar e protexer, de xeito que sexan accesibles a
todas as persoas e, en especial para as de mobilidade reducida ou afectadas por calquera das limitacións sinaladas
na dita lei. Para isto será obrigatoria a xustificación do seu cumprimento en todos os instrumentos de planeamento de
desenvolvemento do presente PXOM (no nivel que lles corresponda en función do seu nivel de achegamento á
realidade física que ordenan ou desenvolven) e en todos os proxectos de edificación e urbanización.
Así mesmo, no “Real Decreto 505/2007 de 20 de abril, que aproba as condicións básicas de accesibilidade e non
discriminación das persoas con discapacidade para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados e
edificacións” e na “Orde VIV/561/2010 de 1 de febreiro que desenvolve o documento técnico de condicións básicas
de accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados” que desenvolve
ao anterior RD, se contemplan unha serie de medidas a tomar nos edificios e nos espazos públicos urbanizados, pero
non esixen unha xustificación expresa e detallada do seu cumprimento, e menos no planeamento xeral, que non
contempla en detalle a definición dos espazos a urbanizar, pero en calquera caso se pode comentar que a normativa
do PXOM cita profusamente a necesidade de adaptarse as determinacións desta lexislación, por tanto damos por
cumprida a misión do PXOM a respecto da súa difusión e de esixir e contemplar a obriga do seu cumprimento.
Así mesmo, no presente PXOM xa se conteñen as medidas necesarias para a corrección das barreiras existentes no
viario actual, pero de calquera xeito, as vías públicas, parques e demais espazos de uso público xa existentes, así como
as instalacións de servizos e mobiliario urbanos deberanse adaptar de xeito gradual ás esixencias da accesibilidade das
persoas con mobilidade reducida contidas na lei e ás características que se establecen na Normativa do viario.
Para isto, e antes de transcorridos dous anos dende a aprobación do presente Plan Xeral, o concello elaborará un plan
especial de actuación para adaptación dos espazos públicos ás normas de accesibilidade, incluíndo nos orzamentos
municipais as consignacións necesarias para o financiamento das adaptacións que se farán de xeito gradual, pero
progresivo.
Ao mesmo tempo, os pregos de condicións técnicas dos contratos administrativos de obras, terán que conter as
cláusulas precisas para que se produza a adaptación ás normas dispostas na Lei 8/1997, citada e os seus Regulamentos
de desenvolvemento.
Correspóndelles aos concellos e á administración autonómica, no ámbito das súas respectivas competencias, verificar
o cumprimento desta lei, e a tal efecto o Concello de Vilaboa esixirá e verificará o cumprimento do disposto na
devandita lei no momento de outorgaren licenzas, autorizacións e cualificacións de vivendas sometidas a algún réxime
de protección pública, esixindo a todo proxecto de urbanización e construción, dispoñan as súas memorias de xeito
que se cumpran os requisitos da citada lei.
As barreiras clasifícanse nos seguintes grupos :
-

Barreiras arquitectónicas urbanísticas (BAUR): son aquelas barreiras existentes nas vías e nos espazos libres de
uso público.

-

Barreiras arquitectónicas na edificación (BAED): son aquelas barreiras existentes nos accesos e/ou no interior
dos edificios, tanto de titularidade pública coma privada.

-

Barreiras no transporte (BT): son aquelas barreiras que existen nos medios de transportes e nas súas
infraestruturas.

-

Barreiras na comunicación (BC): é todo aquel impedimento para a expresión e recepción de mensaxes a
través dos medios ou sistemas de comunicación.

Na normativa urbanística xa se recollen todas as referencias á necesidade de cumprir esta lexislación, detallándose en
cada apartado da normativa (sobre todo para os aspectos máis urbanísticos como as BAUR, BAED e BT) a cita da
lexislación ou mesmo parámetros concretos que se deben cumprir (non sempre se reproducen as condicións
pormenorizadas da lei porque son moi específicas e pensamos que non é o obxecto da normativa a reprodución literal
da lei), polo tanto estimamos suficientemente xustificado o seu cumprimento no presente PXOM.
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A modo de resumo recóllense no seguinte cadro os apartados principais (sinalados en negriña) das determinacións da
lei que afectan basicamente ou se teñen recollido na Normativa do PXOM.
CÓDIGO DE ACCESIBILIDADE

Base 1

Disposicións sobre barreiras arquitectónicas
urbanísticas

Base 2

Disposicións sobre barreiras arquitectónicas nos
edificios de uso público

Base 3
Base 4

Disposicións sobre aparcadoiros de edificios de
uso público
Disposicións sobre barreiras arquitectónicas nos
edificios de uso residencial

Base 5

Disposicións sobre barreiras arquitectónicas dos
edificios con vivendas reservadas

Base 6

Disposicións sobre barreiras no transporte

Base 7

Disposicións sobre barreiras na comunicación

1.1. Rede viaria.
1.2. Elementos de urbanización.
1.3. Aparcadoiros.
1.4. Mobiliario urbano.
1.5. Aseos de uso público.
2.1. Itinerarios en edificios de uso público.
2.2. Comunicacións verticais.
2.3. Servizos.

4.1. Entradas.
4.2. Espazos comúns.
5.1. Entradas.
5.2. Espazos comúns.
5.3. Desniveis.
6.1. Edificios.
6.2. Paradas de autobuses.
6.3. Marquesiñas para refuxio en paradas.
6.4. Paradas elevadas.
6.5. Vehículos adaptados.
7.1. No urbanismo.
7.2. Na edificación.
7.3. No transporte.
7.4. Comunicación e información aos usuarios.
7.5. Cultura, ocio e espectáculos.

6.11 XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE HABITABILIDADE DE VIVENDAS DE GALICIA (NHV).
As Normas do Hábitat Galego (Decreto 262/2007, do 20 de decembro, que denominabamos NHG), entraron en vigor o 17
de abril de 2008, pero foron substituídas polo Decreto 29/2010, do 4 de marzo, polo que se aproban as normas de
habitabilidade de vivendas de Galicia (que denominaremos NHV, entra en vigor o 28 de abril de 2010), e que tamén
conteñen no seu artigo 4 a obriga de incluír no planeamento unha memoria xustificativa do seu cumprimento, e a tal efecto
redáctase o presente apartado.
En primeiro lugar cómpre facer unha interpretación a respecto da súa aplicación no novo planeamento, pois da redacción
das NHV, que basean a súa aplicación na existencia dunha serie de circunstancias, derívanse algunhas posibles
interpretacións que pretendemos aclarar no PXOM, e a tal efecto imos a transcribir a interpretación que o Plan recolle no
apartado 4.8.8.3. da súa Normativa:
3. Respecto do cumprimento das determinacións do uso de vivenda nas NHV, segundo dispón o seu art. 2, serán de
aplicación para as vivendas de nova construción, así como as que se amplíen, renoven ou rehabiliten no ámbito da
Comunidade Autónoma de Galicia. Todo isto sen prexuízo do disposto nos artigos dos capítulos 4, 5 e 6 das NHV
respecto das excepcionalidades na súa aplicación.
Por tanto, cando na presente normativa se determine que se aplicarán as condicións das NHV, referirase á
aplicación respectiva en cada clase ou categoría de parámetro (e no seu caso nas casuísticas particulares ou
posibles excepcionalidades), dependendo do caso concreto no que teñan que aplicarse esas condicións das NHV.
De calquera xeito, e dada a estrutura organizativa das NHV, que difire da necesaria para un PXOM, trataremos de
conxugar ambas para a súa correcta exposición sen contradicións normativas, polo que recollemos no seguinte
cadro o esquema organizativo das NHV, facendo fincapé (sinálanse en negriña no cadro) naqueles aspectos de
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maior incidencia urbanística no que se refire ao PXOM (que nalgúns casos vai a conter maiores esixencias ou
pormenorizacións que as NHV), e que por tanto se van a desenvolver máis ou establecer condicións máis restritivas
no PXOM, e no resto dos temas realizarase unha simple remisión ao establecido nas NHV, nas súas posibles variantes
de aplicación.
Grupo de parámetros
I.A.1 Condicións de deseño, calidade e sustentabilidade
I.A.2 Condicións espaciais
I.A.3 Condicións dimensionais, funcionais e dotacionais
I.A.4 Dotación mínima de instalacións na vivenda
I.A.5 Salubridade
I.B.1 Condicións do edificio en relación co espazo exterior
I.B.2 Patios interiores
I.B.3 Espazos comúns
I.B.4 Rochos
I.B.5 Garaxes colectivos
I.B.6 Dotación de instalacións

A. VIVENDA

B. EDIFICIO

Independentemente desta interpretación introdutoria, a Normativa encárgase ao longo de todo o seu articulado da
introdución de condicións específicas, parámetros dimensionais e citas concretas á necesidade de aplicación das NHV en
todas as vivendas, segundo o xa citado réxime de aplicación, complementario do que xa recollen as propias NHV.
En calquera caso, e para facilitar a xustificación do seu cumprimento, imos a facer unha cita concreta de cada apartado
das NHV, aos efectos de establecer a súa relación normativa coa do propio PXOM, e para demostrar o seu cumprimento,

A. VIVENDA

pois o PXOM ratifícase en case todos os parámetros que establecen as NHV, como veremos:
Apartado das NHV

Condicións que establece o PXOM.

I.A.1 Condicións de deseño, calidade e
sustentabilidade

Recóllense no art 4.8.8.4.1 da normativa, aplicándose con carácter
xeral as condicións das NHV, con algunhas precisións máis restritivas
a respecto da vivenda exterior, as condicións de posición da
edificación e as tipoloxías edificatorias.

I.A.2 Condicións espaciais
I.A.3 Condicións dimensionais, funcionais
e dotacionais
I.A.4 Dotación mínima de instalacións na
vivenda

B. EDIFICIO

I.A.5 Salubridade

Recóllense no art 4.8.8.4.2 da normativa, aplicándose con carácter
xeral as condicións das NHV, con algunhas precisións máis restritivas
a respecto do aumento da altura interior das plantas baixas.
Recóllense no art 4.8.8.4.3 da normativa, aplicándose con carácter
xeral as condicións das NHV, con algunhas precisións a respecto
das instalacións nas distintas clases de solo a lexislación aplicable
en cada tipo de instalación.

I.B.1 Condicións do edificio en relación
co espazo exterior

Recóllense no art 4.8.8.5.1 da normativa, aplicándose con carácter
xeral as condicións das NHV, con algunhas precisións máis restritivas
a respecto dos voos e outros elementos exteriores das edificacións.

I.B.2 Patios interiores

Recóllense no art 4.8.8.5.3 da normativa, aplicándose exactamente
as condicións das NHV.

I.B.3 Espazos comúns

Recóllense no art 4.8.8.5.2 da normativa, aplicándose con carácter
xeral as condicións das NHV, con algunhas precisións máis restritivas
a respecto das escaleiras e os ascensores.

I.B.4 Rochos

Recóllense no art 4.8.8.5.3 da normativa, aplicándose exactamente
as condicións das NHV.

I.B.5 Garaxes colectivos

Recóllense no art 4.8.8.5.4 da normativa, aplicándose as condicións
das NHV, con algunhas precisións máis restritivas a respecto deste
uso.

I.B.6 Dotación de instalacións

Recóllense no art 4.8.8.5.5 da normativa, aplicándose con carácter
xeral as condicións das NHV, con algunhas precisións máis restritivas
a respecto dalgunhas instalacións.

Ademais defínese con moita precisión o espazo exterior de calidade como elemento fundamental para acadar a
calidade esperada nas novas vivendas e no novo espazo urbano (tal e como vén solicitando a Consellería aos Plans
que se someten a informe). Pensamos que non é preciso estender moito o presente apartado xustificativo, pois unha
simple lectura da Normativa do PXOM dá unha nidia idea do cumprimento das NHV, pero faremos no seguinte
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apartado unha presentación ou contextualización introdutoria a importancia do espazo exterior e da súa calidade
necesaria, que é o principal argumento á hora da súa definición normativa ao abeiro das NHV.

6.11.1 O ESPAZO PÚBLICO, EIXE DE CIDADANÍA E CONVIVENCIA. TRATAMENTO NORMATIVO.
A calidade do espazo público ten volto ao primeiro plano. Convén esquecer (mesmo en tempos de crise) as críticas
infundadas de ser un luxo prescindible cando hai moitas necesidades sociais. O espazo público é o espazo da
cidadanía e de creación de civilidade e, ademais, é o espazo vital dos que non teñen un espazo privado de mínima
calidade. É o lugar do debate e das actividades, do paseo e do encontro; ao mesmo tempo que da creatividade e
resposta a moitos conflitos de segregación e inseguridade, se están ben deseñados e administrados.
O espazo público debe estar ben deseñado, e responder a todas as necesidades, ser atractivo e pouco custoso de
crear e manter e, ao mesmo tempo, pensado para todos os usos posibles: paso peonil, paso de persoas con problemas
de mobilidade, lugar de descanso, espazo de reunión de veciños, centro de espectáculos de rúa, etc. O tratamento
do espazo público, a recuperación integral dos nós urbanos carentes de visión humana ou o visualizar as rúas desde
unha perspectiva do paseante, eliminando barreiras, pezas innecesarias, rótulos e elementos contraditorios coa
estética básica, é un obxectivo no moderno deseño das cidades. Pero para iso non se precisan os materiais máis caros
nin pezas sofisticadas, trátase de aguzar o enxeño para usar materiais estándar e de fácil manutención, resistentes ao
vandalismo e xeradores dunha estética da cidade facilmente recoñecible e que a distinga das demais.
No espazo público o cidadán debe recoñecerse en cada esquina e reconciliarse coa súa cidade; xa que logo, debe
ser tratado como a paisaxe natural do cidadán e buscar o equilibrio formal que necesita calquera ámbito para
achegar o valor educador dos espazos en que se desenvolve a vida das persoas. Definir eses estándares de deseño,
non é un tema urbanístico, é un tema estratéxico na medida que o desenvolvemento humano vén enormemente
influído polo hábitat.
Os espazos exteriores de calidade poderán ser de diverso tipo segundo a súa propiedade (públicos, comunitarios e
privados), e pódese facer unha segunda aproximación ou clasificación dependendo da natureza do seu estado
actual ou inicial, polo tanto poderán situarse de partida nalgún dos seguintes niveis básicos:
-

Espazo consolidado ou urbanizado (a mellorar).

-

Espazo semiconsolidado (a completar ou transformar).

-

Espazo virxe, natural ou rural (a acondicionar ou conservar).

Por outra banda, o espazo que conforma o contorno dos edificios e vivendas (espazo ambiental percibido desde eles)
e en xeral todo o espazo público (mais tamén o espazo privado ou comunitario que serve a múltiples usuarios de
edificios colectivos ou de comunidades, e tamén en certa medida o resto do espazo máis privado, perceptible desde
o espazo publico) debe acadar unha calidade espacial acorde co seu uso e coa percepción que deste espazo se
deba ter desde os edificios e vivendas nel inseridos (única vía de escape perceptivo desde o interior dos espazos
edificados cara o exterior), e isto acada maior importancia na medida en que eses espazos dean servizo a unha maior
cantidade de usuarios (ou de edificios e vivendas), polo tanto terá máis importancia nos asentamentos de poboación:
os núcleos rurais e sobre todo nos núcleos urbanos e nas vilas e cidades, máxime se temos en conta que canto máis se
urbaniza un espazo, máis se afasta da súa naturalidade e da súa calidade espacial natural inicial, polo tanto tamén
terá moita importancia a regulación do proceso de progresiva ou rápida urbanización do espazo (entendendo
urbanización como desnaturalización e apropiación polo home do espazo para o seu propio uso, nas condicións
demandadas polas comunidades humanas de hoxe en día) e a conservación, na medida do posible, daqueles valores
iniciais do espazo natural (tamén ten valor a actuación antrópica racional do ser humano ata mediados do S XX) que
sexan compatibles coa súa inserción nos artefactos urbanos ou urbanizados (núcleos, vilas e cidades) en que se vive
actualmente.
Por tanto a calidade do espazo nestes artefactos urbanizados dependerá en grande medida de varios factores:
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-

Do valor que acrediten na actualidade os espazos xa urbanizados (ben por conservación ou preservación de
valores preexistentes, ou do valor engadido, a posteriori, por factores de deseño, sociais, históricos, etc).

-

Da calidade espacial xeral do conxunto do artefacto urbanizado en que se van a inserir os novos espazos.

-

Da calidade do planeamento xeral que rexe os destinos e a configuración xeral do núcleo, vila, cidade,
concello ou territorio de que se trate. Ese planeamento xeral centrarase basicamente nas esixencias que se
establezan para a configuración deses espazos e no establecemento de procedementos de control das fases
proxectuais e executivas (que serán controladas efectivamente a posteriori polos mecanismos legais de
seguimento municipal).

-

Da conservación axeitada dos valores iniciais ou do espazo natural, é dicir das preexistencias de valor
existentes neses novos espazos con carácter previo á súa urbanización.

-

Da calidade proxectual e da concepción da proposta ou proxecto de urbanización do espazo en concreto.

-

Da calidade da execución do proxecto e a dos materiais empregados.

-

Da conservación e o mantemento posterior dese espazo, coas actualizacións necesarias nos seus elementos
definidores, necesitados de renovación e axeitadas ao seu contexto.

Tratarase por tanto de poder controlar cada un destes estadios ou procesos, para acadar a maior calidade posible do
espazo resultante, tendo en conta que este documento atópase no estrato intermedio desta secuencia (planeamento
xeral municipal), que pode ter capacidade de regular os procesos situados por detrás del na secuencia, pero con
pouca capacidade para actuar nas secuencias previas, polo tanto iremos establecendo condicións para o control dos
procesos que o PXOM pode regular, mantendo a orde da secuencia.
As facultades dun espazo de acadar calidade espacial ou unha mellora da existente, dependerán das súas
posibilidades reais de transformación ou das súas limitacións por consolidación. Hai aspectos do espazo que son difíciles
de cambiar por ser estruturais a súa esencia (a topografía, a paisaxe, o arborado de porte ou histórico, a edificación,
etc), que non son modificables ou que requiren dunha importante actuación para a súa modificación, e hai outros
aspectos máis circunstanciais que son máis facilmente modificables (pavimentos, materiais, mobiliario, arborado e
vexetación de baixo porte, sinalización, organización de usos do espazo, etc).
A calidade do espazo xógase en diversos eidos, como a súa dimensión perceptiva e significación, a súa historia e a
permanencia na memoria, a vitalidade e o contexto social, a calidade atmosférica e ambiental, o soleado e a
iluminación, as condicións acústicas, a súa funcionalidade, a accesibilidade e a mobilidade, a súa concepción, a
harmonización dos seus elementos entre si e co contorno no que se insiren, a calidade dos materiais empregados e a
súa durabilidade en condicións de servizo, entre outros, e polo tanto a normativa tentará regular nestes eidos para
poder asegurar desde o planeamento xeral unha certa seguridade na consecución dos obxectivos de calidade
necesarios para este tipo de espazos.
As características reais da formalización do espazo exterior de calidade (tanto dos novos espazos como da
remodelación dos espazos existentes) xóganse nos aspectos de detalle (que se definen no planeamento de
desenvolvemento, nos proxectos de urbanización, mais tamén nos proxectos de edificación) que normalmente
escapan ao proceso de realización do PXOM (a non ser que incorpore ordenacións detalladas de ámbitos), pero este
ten potestade normativa para inducir tanto no planeamento de desenvolvemento (que é onde se proxecta e deseña
o novo espazo) como nos proxectos de edificios con espazos comunitarios a obriga de actuar e proxectar dando
calidade ao espazo, e para isto establécense unha serie de obxectivos de calidade que se deberán aplicar rigorosa e
sistematicamente aos espazos nese planeamento secundario:
Normalmente nas fases finais na materialización dos espazos exteriores de calidade (a execución do proxecto, a
conservación e o mantemento posterior do espazo) escapan ao posible control do planeamento xeral, e se regulan
máis ben pola lexislación aplicable (no caso da execución de obras), e nas ordenanzas municipais (a respecto do
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mantemento e a conservación do espazo e das obras de urbanización executadas), polo tanto no presente PXOM non
imos a incidir demasiado no posible control destas fases finais, nas que será principalmente o concello o que deberá
exercer o seguimento e o control das actuacións, pero non dubidamos que os resultados serán factibles se se seguiron
as normas e condicionantes previos de concepción e deseño de actuacións e urbanización que na fase de
proxectación ou redacción de plans e proxectos si se establecen no presente PXOM.

6.12 XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DA LEXISLACIÓN SOBRE COSTAS.
A Lei de Costas, ademais das súas limitacións xerais (que xa se recollen convenientemente na Normativa), obriga a
demostrar algunhas determinacións que cómpre recoller na presente memoria.
En canto ao cumprimento do apartado 1.b) do artigo 30 da lei de Costas, tense que indicar que a edificabilidade
media do solo urbanizable delimitado de todo o concello é de 0,55 m²c/m²s, tal e como se reflicte no seguinte cadro:

Ámbito
UDR (todos)
UDI (todos)
Totais

Superficie
total

Índice
Edificabilidade Bruta

79.421

Edificabilidade
total

0,40

31.760

48.110

0,70

33.677

127.531

0,55

65.437

Pódese xustificar que cumpren este límite tódolos sectores situados na franxa de 500 metros, segundo se plasma no
cadro seguinte:

CLAVE
UDR-1

Partes dos ámbitos incluidas na zona de influencia
(500 m.)
Índice
Índice Edificabilidade Diferenza
Edificabilidade Bruta
Medio no concello
0,55
-0,15
0,40

Partes dos ámbitos fóra
da zona de influencia
Índice Edificabilidade
Bruta

6.13 CUMPRIMENTO DA LEI 3/2008 DE ORDENACIÓN DA MINARÍA DE GALICIA.
O Artigo 14 da Lei 3/2008 de 23 de maio de ordenación da minaría de Galicia (LMG) establece que na elaboración de
instrumentos de planificación con incidencia na minaría teranse en conta as solicitudes e os dereitos mineiros
outorgados ou concedidos no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, para o cal será obrigatorio solicitar da
consellaría competente en materia de minas un informe dos datos reflectidos no Rexistro Mineiro de Galicia. A estes
efectos tense solicitado a citada información, e unha vez recibido o informe da Xefatura Territorial da Consellería de
Economía e Industria, en relación aos dereitos mineiros que puidesen resultar afectados polo planeamento urbanístico
municipal, resulta que non quedan neste intre dereitos vixentes.
Asemade, calquera prohibición que –no seu caso- se puidese conter no presente PXOM sobre actividades incluídas na
Lei 22/1973, do 21 de xullo, de minas, e na Lei 3/2008 da minaría de Galicia será debidamente motivada (no seu caso).

6.14 CUMPRIMENTO DA LEI 10/2008, DE RESIDUOS DE GALICIA.
O PXOM deberá xustificar a adaptación das determinacións dos plans da Xunta en materia de residuos, segundo o art.
21.3 da Lei 10/2008, do 3 de novembro de residuos de Galicia. A este respecto, o último plan deste tipo realizado pola
Xunta, o Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia (PXRUG) 2010-2020 non contén propostas ou determinacións
particulares a respecto deste Concello, pero os obxectivos e cuestións xerais alí recollidas (basicamente a prevención e
redución da produción de residuos, a valorización e a óptima eliminación destes, xunto a outros aspectos como a
promoción da información) son coincidentes cos do PXOM, e cúmprense sobradamente coas determinacións da
Normativa (principalmente nos artigos 5.2.2, 5.2.3 e 5.2.7), mais as determinacións, medidas preventivas e correctoras e
os indicadores de seguimento que se establecen no Informe de Sustentabilidade Ambiental (ISA) do PXOM.
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Cómpre sinalar que aos efectos da Lei 10/2008, non existen neste concello solos contaminados declarados, nin plans
de residuos locais ou municipais e os antigos vertedoiros xa están selados, por tanto coas xustificacións do presente
apartado danse por cumpridas as demandas do citado art. 21.3 da Lei 10/2008. Tamén cómpre sinalar que o concello
de Vilaboa ten a intención de construír un punto limpo dentro do solo urbanizable do futuro Parque Empresarial, co
obxectivo de deter as xa moi limitadas verteduras incontroladas que se producen dentro do municipio, así como
mellorar de forma substancial a recollida selectiva de residuos.

6.15 CUMPRIMENTO DA LEXISLACIÓN SOBRE SERVIDUMES AERONÁUTICAS DO AEROPORTO DE VIGO.
O termo municipal de Vilaboa vese principalmente afectado polas seguintes Servidumes Aeronáuticas do Aeroporto
de Vigo-Peinador: Superficie de Aproximación, Superficie de limitación de alturas ol Radiofaro Omnidireccional de moi
alta frecuencia con medidor de distancia VOR/DME, Superficie de aproximación intermedia correspondente á
manobra ILS RWY 20 e Superficie de aproximación final correspondente á manobra ILS RWY 20, e o PXOM ha de
incorporar as limitacións impostas polas Servidumes Aeronáuticas, conforme indica o artigo 63.4 da Lei 55/99, de 29 de
decembro, e deberá adaptarse non solo ao establecido no Real Decreto 2278/1986 sobre Servidumes Aeronáuticas do
Aeroporto de Vigo, senón tamén ao Plan Director do Aeroporto de Vigo (B.O.E. nº 223, de 14 de setembro de 2010)
onde se inclúen as Servidumes Aeronáuticas establecidas e a establecer.
Situados baixo estas Servidumes Aeronáuticas, atópanse chans urbanos, urbanizables e rústicos, e tendo en conta as
cotas do terreo sobre o nivel do mar (600 m.), segundo a cartografía dispoñible, a altura das construcións permitidas no
PXOM e a cota das servidumes aeronáuticas (600 m.), estímase que se pode producir puntualmente a vulneración da
servidume aeronáutica polas construcións permitidas, por tanto as cotas correspondentes ás liñas de nivel das
superficies limitadoras das Servidumes Aeronáuticas representadas nos planos respectivos axuntos como Anexo I a
presente Memoria (remitidos pola autoridade correspondente), determinan as alturas (respecto ao nivel do mar) que
non debe exceder ningunha construción, segundo a regulación recollida na Normativa (apartado 4.9.9).

6.16 CUMPRIMENTO DA LEI 13/2010, DO COMERCIO INTERIOR DE GALICIA.
O artigo 27 da Lei 13/2010, do Comercio Interior de Galicia establece que o planeamento xeral de ordenación
municipal de cada concello ordenará especificamente os usos comerciais, garantindo unha axeitada protección dos
contornos urbanos que asegure a necesaria accesibilidade de toda a poboación a unha oferta comercial suficiente e
a protección do medio ambiente. A tal efecto, a ordenación territorial e urbanística, ao ordenar os usos comerciais,
destinará solo axeitado e suficiente para atender as necesidades da poboación, prestándolle especial atención á
densidade comercial, tentando acadar o equilibrio do territorio.
A dotación comercial actual xa é suficiente nestes intres, por albergar actividades deste tipo nos principais centros de
actividade parroquial a beira do viario principal (estrada N-554, e de xeito maioritario ao longo da estrada N-550,
conformando neste caso unha oferta que excede o ámbito municipal), o que se pode comprobar nas estatísticas
catastrais mensualmente actualizadas da Dirección Xeneral do Catastro que para os usos de Almacén, Comercial e
Industrial (inclúese este uso porque non existen máis dunha decena de actividades de fabricación ou transformación,
sendo o resto as actividades maioritariamente comerciais) elévanse a un total de 167 actividades distintas, que veñen
a supor unha actividade ou comercio por cada 36 persoas residentes, que comporta un magnifico equipamento
comercial para un concello eminentemente rural como este.
En calquera caso, nos sectores de solo urbanizable e nos polígonos de solo urbano non consolidado, para os que se
prevexan usos residenciais, aínda cando estes usos non sexan maioritarios, o PXOM establece unha reserva mínima de
edificabilidade para uso comercial do 15% da edificabilidade total, por non falar dos ámbitos de uso industrial ou
terciario, nos que será maioritario este uso, por tanto a reserva total abarcará un mínimo de edificabilidade para uso
comercial nestes ámbitos que se recolle no cadro axunto.
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Uso Comercial
SUNC

Reserva
2.232 m²

UDR

3.812 m²

UDI

33.677 m²

Totais

39.721 m²

Ademais, en todas as ordenanzas de uso residencial está permitido o uso comercial, por tanto poderá desenvolverse
este uso en solo urbano consolidado e nos núcleos rurais, aínda que sen obriga de reserva.
Dáse entón por xustificada a suficiencia da reserva e/ou a posibilidade de desenvolvemento de usos comerciais, así
como o seu reparto por todo o territorio municipal, dado que se permite en todos os núcleos de poboación,
independentemente da súa obriga mínima nos ámbitos de desenvolvemento de uso residencial, tal e como sinala a Lei
13/2010, do Comercio Interior de Galicia.

6.17 CUMPRIMENTO DA LEI 37/2003, DO RUÍDO E O REAL DECRETO 1367/2007.
O artigo 27 do RPCA (Real Decreto 1367/2007, polo que se desenvolve a LRU -Lei 37/2003, do Ruído-), establece que
todas as figuras de planeamento incluirán de forma explícita a delimitación correspondente á zonificación acústica da
superficie de actuación, polo tanto o PXOM ten establecido estas áreas en función dos usos existentes ou previstos,
segundo os criterios do artigo 5 e o ANEXO V do RPCA, que se identifican nos correspondentes planos que se anexan
ao ISA do presente PXOM, co obxectivo de establecer nesas áreas os parámetros de calidade e emisións acústicas que
o RPCA regula no seu artigo 14 e no ANEXO II. A tal efecto, e para completar o regulado nestes artigos, recóllense no
cadro do artigo 5.2.5 da Normativa os obxectivos de calidade acústica para ruído aplicables a todas as áreas do
territorio que se identificaron nos correspondentes planos a escala 1/5.000 do ISA (ISA-11).

MEMORIA DE ORDENACIÓN
Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Vilaboa

166
Calixto Escariz, S.L.U.

7. A PARTICIPACIÓN PÚBLICA NO PROCESO DE AVALIACIÓN DO
PLANEAMENTO.
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7.1 INTRODUCIÓN.
Seguindo os principios que conforman a lexislación urbanística vixente e continuando a experiencia urbanística e de
xestión dos últimos anos, o concello de Vilaboa xa dende o momento de resolver a adxudicación dos traballos de
redacción do Plan Xeral, publicitou este proceso e mesmo animou á poboación para que se manifestase e fixese
chegar ao concello e ao equipo redactor, tanto as súas opinións sobre os temas xerais que se xulgasen de interese,
como a formulación de propostas concretas de interese particular.
Froito dese compromiso e do labor concreto de xestión levado a cabo polo departamento de urbanismo e os servizos
técnicos municipais, en conxunción co equipo redactor do Plan Xeral, foron tanto as contribucións de cidadáns que
amosaron o seu interese polos contidos do plan no que respecta a tratamentos de parcelas ou zonas concretas como
doutra banda o inicio de conversas con particulares de cara á xestión de zonas de interese prioritario para a
ordenación xeral do territorio de Vilaboa.
Deste xeito, á hora de elaborar a diagnose e as propostas que conformaron o Avance de Planeamento, xuntáronse
estas experiencias previas e todas aquelas propostas e acordos recompilados (por non poder ser materializados) con
posterioridade á aprobación das NN.SS. vixentes.

7.2 ANALISE SA PARTICIPACIÓN PÚBLICA NO PROCESO DE ELABORACIÓN DO P.X.O.M.
7.2.1 O AVANCE DE PLANEAMENTO.
Unha vez rematados os traballos desta primeira fase o Equipo entrega no concello da documentación integrante do
Avance de Planeamento, que foi ratificada polo Concello do 27 de novembro de 2002 e posta a información pública.
A publicación deste primeiro período de información pública foi realizada inicialmente no periódico Faro de Vigo o día
18 de decembro de 2002, no Boletín oficial da Provincia de Pontevedra o 13 de xaneiro de 2003 e con posterioridade
no diario Oficial de Galicia do día 24 de xaneiro de 2003.
A comunicación aos concellos limítrofes e ás Administracións pertinentes foron realizadas ao longo do mes de
decembro: concellos de Marín, Moaña e Pontevedra, (todos o día 18-12-02)

así como á Consellería de Política

Territorial, Obras Públicas e Urbanismo (Dirección Xeral de Urbanismo) o día 11-12-02 e á subdelegación do Goberno en
Pontevedra o día 11-12-02.
A exposición ao público propiamente dita realizouse dende o 25 de xaneiro do 2003 ata o 26 de marzo dese mesmo
ano (en dous períodos prorrogados) na Sala de Xuntas do Concello, situada no edificio do concello situado no Toural. A
atención ao público para a realización das consultas pertinentes foi atendida durante este período (e aínda despois)
todos os días polos membros da Oficina Técnica do concello e algúns días á semana por parte de membros do Equipo
Redactor nese mesmo lugar. Nos primeiros días da exposición pública organizáronse reunións explicativas en todas e
cada unha das parroquias para expoñer os contidos do Avance do PXOM e tamén as novas condicións que establece
a LOUG para a ordenación urbanística.
Durante todo este proceso e tamén con posterioridade á exposición do Avance continuaron con máis intensidade se
cabe, e tamén con máis efectividade as conversas cos particulares iniciadas dende o concello para a xestión de
terreos de importancia ou de usos de carácter estratéxico (por exemplo os usos industriais ou residenciais a desenvolver
en solos urbanizables).

7.2.2 A RESPOSTA CIDADÁ NA EXPOSICIÓN PÚBLICA DO AVANCE.
A participación pública no proceso de información do avance foi moi importante, quizais habería de cualificarse como
espectacular e, ademais, numericamente tense traducido nunha cantidade proporcional de suxestións.
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Procedeuse a unha análise pormenorizada respecto das suxestións presentadas, para estudar convenientemente o
alcance do que se solicita e do nivel de aceptación que a xuízo do equipo redactor se podía acadar na presente
entrega da documentación.
As suxestións particulares presentadas acadan un número de 822, entre as que convén detallar as seguintes cuestións:
Dúas non puideron ser localizadas no territorio por falta de plano nas suxestións ou de esbozos ou aclaracións concretas
ou referencias catastrais sobre a súa situación exacta, polo tanto quedan pendentes de resolución ata aclarar a súa
localización.
Outras oito suxestións carecían tamén de plano de situación, pero contiñan referencias que dalgún xeito permitían
identificar a zona con bastante precisión (senón exacta) no que se situaban, e polo tanto pódese adiantar unha
estimación do nivel de adaptación respecto do que se solicita.
Vinte e oito das suxestións eran colectivas (é dicir subscritas por máis dunha persoa) chegándose a casos de asinado
masivo nunha mesma alegación en zonas concretas, con 112, 93, 46 e 20 alegantes nos casos máis numerosos, e sendo
catro das alegacións promovidas por asociacións de veciños.
No que se refire á temática das suxestións, case todas se refiren a cambios na clasificación do solo (797, o 97 %) fronte
a 25 (3%) doutras temáticas diferentes.
As que se refiren a estas temáticas diferentes tratan maioritariamente da diminución das afeccións da lexislación
sectorial (estradas, autopistas, ferrocarril, costas, etc.), cun total de 23 suxestións (o 92 % deste grupo) e as outras 2 (o
8%) refírense a cuestións particulares moi puntuais.
Se nos referimos dentro deste grupo á procedencia da clasificación de solo no avance actual, a predominancia
maioritaria das solicitudes procede do solo rústico de protección de cultivos (641, o 80,4 % delas) seguidas do S.R. de
protección forestal (96, o.....%, seguidas do S.R. de p. Litoral (17, o

%), S.R. medioambiental (14, 0 1,8 %), seguidas do

S.R. Común (11, 0 1,4 %) do solo urbanizable (5, o 0,6 %) e 3 (0,4 %) procedentes de solo de núcleo rural.
A respecto do nivel de aceptación das suxestións na presente entrega do avance adaptado á LOUG, téñense
aceptado 592 suxestións (72 %), desestimándose 215 (26,2 %) pola imposibilidade de acadar o solicitado, ben por ir en
contra da lexislación urbanística e sectorial vixente, como en contra dos criterios básicos do PXOM ou do modelo de
ordenación pretendida, e aceptáronse en parte 13 suxestións (1,6 %), ademais das dúas suxestións (0,2 %) que non se
puideron localizar por insuficiencia de datos, e que polo tanto quedan pendentes de resolución, polo tanto pódese
dicir que o nivel de aceptación total ou parcial é moi grande (73,6 %), case 2 de cada 3 suxestións.
Podemos abondar aínda máis sobre o nivel de aceptación das suxestións, facendo unha análise independente por
temas, empezando polos máis abondosos en número:
-

No caso do cambio de clasificación de S.R.P. agropecuario a núcleo rural, das 635 suxestións presentadas,
téñense aceptado 476 (75 %), 148 (23,3%) foron denegadas e 11 (1,7 %) foron aceptadas parcialmente.

-

No caso do cambio de S.R.P. forestal a núcleo rural, das 96 presentadas téñense aceptado 56 (o 58,3 %), foron
denegadas 39 (o 40,6 % e 1 foi aceptada parcialmente.

-

No caso das solicitudes sobre a diminución das afeccións das infraestruturas e lexislación sectorial, das 23
presentadas, aceptáronse 22 (o 95,6 %) e denegouse 1 (o 4,4 %).

-

No caso do cambio de S.R.P. do litoral a núcleo rural, das 15 presentadas, téñense aceptado 1 (o 6,7 %) e
denegáronse 14 (o 93,3 %).

-

No caso do cambio de S.R.P. medioambiental, a núcleo rural, das 11 presentadas, aceptáronse 6 (o 54,6 %),
denegáronse 4 (36,4 %) e 1 aceptouse parcialmente.

-

No caso do cambio de S.R.P. común a núcleo rural, aceptáronse 6 (o 75 %) e denegáronse 2 (o 25 %).
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-

No caso do cambio de solo urbanizable a núcleo rural, das 5 presentadas aceptáronse todas.

-

No caso do cambio de S.R.P. medioambiental a S.R.P. forestal, das 3 presentadas aceptáronse todas.

-

No caso do cambio de S.R.P. litoral a solo urbanizable das 2 presentadas denegáronse todas.

O resto de solicitudes son xa moi particulares e corresponden a 1 suxestión por cada tema, polo tanto non imos a
desenvolvelas aquí.

7.2.3 OS INFORMES DAS ADMINISTRACIÓNS E OUTRAS ORGANIZACIÓNS.
Ademais das suxestións particulares e veciñais recibíronse informes de administracións e suxestións dun grupo político.
O día 22-1-03 chega o informe de Renfe, no que se indican as condicións que se deberán incluír no PXOM a respecto
destas infraestruturas, pero non se suscitan obxeccións.
O primeiro informe en chegar, o 22-2-03 foi o da Consellería de Medio Ambiente (Augas de Galicia) no que se apuntan
algunhas cuestións a ter en conta, pero non se advirten obxeccións.
O informe de Portos de Galicia (da C.P.T.O.P.V.) chegado o 21-2-03 refírese a cuestións máis puntuais, como a que non
se recollen nos planos as delimitacións dos ámbitos portuarios, ou a eliminación de condicionantes para a redacción
dos Plans Especiais e os prazos límite que se sinalan, cuestións que xa foron corrixidas nos planos e documentos.
O día 25-2-03 chega o informe da Autoridade Portuaria de Marín e Pontevedra (Ministerio de Fomento), no que se
indica a necesidade dun polígono ou sector de uso industrial dun mínimo de 300.000 ou 400.000 m2, para uso
complementario das actividades vinculadas ao porto, das conexións viarias necesarias e da necesidade de canalizar o
río Tomeza. A superficie para usos industriais que contempla o PXOM é superior á que se cita, e ademais existe unha
reserva de solo urbanizable non delimitado en varios puntos do concello, que en caso necesario poderíanse dedicar a
eses usos e o resto das condicións non corresponde a esta fase do PXOM, senón ás seguintes.
O día 1 de marzo de 2003 chega unha suxestión do concello de Pontevedra no que unicamente se manifestan
cuestións de delimitación municipal non coincidente coas que se reflicten no Avance do PXOM de Vilaboa, pero
haberá de requirirse dunha maior información contrastada para proceder a cambios na delimitación municipal nos
planos base que se dispoñen actualmente.
Finalmente, recibiuse o día 28 de marzo de 2003 unha suxestión do grupo municipal do Partido Popular no que se
cuestionan algunhas deficiencias ao seu entender, como a insuficiencia das delimitacións de solo industrial e solo
urbano, a falla de negociación dos recuados coas administracións competentes e a falla de parcialidade na
delimitación dos núcleos rurais. A este respecto hai que indicar que se ampliaron as delimitacións de solo urbanizable
industrial e solo urbano, ampliáronse os núcleos rurais en función das suxestións presentadas, e estase en fase de
negociación coas administracións con servidumes impostas sobre o territorio.
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7.3 RESPOSTA AO INFORME PREVIO DA CMATI, DE 14 DE ABRIL DE 2010 SOBRE O DOCUMENTO PARA
TRAMITAR.
O informe da CMATI estrutúrase en 8 apartados que iremos comentando puntualmente coas xustificacións ou solucións
que finalmente se van a recoller na documentación do PXOM.
II.1. O Modelo de Ordenación do Plan Xeral.

As previsións de vivenda realizáronse coas medias de execución real dos últimos anos, pero en calquera caso tense
reducido o número de novas vivendas e o horizonte do plan en tres anos ata o seu esgotamento de oferta, acadando
unha dimensión razoable para non estrangular o mercado con ofertas xustas tendo en conta o tempo necesario de
non esgotamento do plan, logo dos 12 anos de programación para contemplar os anos necesarios para a
contratación, tramitación e aprobación dun novo plan, logo desa data.

II.2. Estrutura xeral e orgánica do territorio e dotacións urbanísticas.

Modifícase o cadro de análise estimativo da demanda de consumo de auga da memoria xustificativa recollendo os
distintos tipos de solo solicitados no informe.

II.3 Clasificación do solo.

1. Clasificación do Solo Urbano.

-

Atendendo ao dito neste apartado do informe, achéganse novos planos de información, nos que se
actualizan as redes de servizos do concello. Coa achega desta nova información sobre os servizos existentes
no concello, queda xustificada a delimitación do solo urbano atendendo rigorosamente ao que se indica no
artigo 11 da LOUG.

2. Clasificación do Solo de Núcleo Rural.

-

Axústanse todas as delimitacións dos núcleos rurais adaptándose ao disposto no artigo 13 da L.O.U.G.A coas
modificacións introducidas pola Lei 2/2010, do 25 de marzo.

3. Clasificación do Solo Urbanizable.

-

Os ámbitos que se clasifican como solo urbanizable deveñen de ámbitos xa tramitados ou clasificados como
Modificacións Puntuais do plan vixente (e neste caso aprobadas por esa Consellería no seu momento), ou
para a reserva das necesidades de solo para usos produtivos industriais ou terciarios que serán precisos unha
vez esgotado o ámbito recentemente urbanizado, como potestade de previsión da administración municipal
para non ver estrangulado o seu futuro neste eido (dadas as dificultades ou imposibilidades de reclasificar
ámbitos de rústico protexido –ordinaria ou especialmente- para estes usos no futuro se non se reservan agora
no PXOM).

4. Clasificación do Solo Rústico.

-

Clasificase como solo rústico de especial protección de espazos naturais os espazos situados dentro da
delimitación de do espazo natural “Montes do Morrazo” e “Mar de San Simón segundo o artigo 32.2.f da
L.O.U.G.A.

-

Incorporase á clasificación de Solo Rústico de Protección Forestal e Protección Agropecuaria os ámbitos
sinalados ao norte do núcleo de Postemirón.
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-

Engádense conforme ao artigo 32.3 da L.O.U.G. a os terreos pertencentes aos Espazos Naturais a clasificación
de Solo Rústico de Especial Protección segundo corresponda.

-

Dáse cumprimento do disposto no artigo 32.2 c) da L.O.U.G. para a clasificación dos terreos como Solo Rústico
de Protección de Infraestruturas.

-

Incorpóranse aos planos de Ordenación todos os leitos fluviais existentes no concello e clasifícanse os ámbitos
correspondentes conforme ao disposto no artigo 32.2.f) da L.O.U.GA.

II.4. DETERMINACIÓNS NO SOLO URBANO.

-

Incorpóranse a os planos do solo urbano as rasantes da rede viaria segundo determina o artigo 54.f da
L.O.U.G.

II.5. DETERMINACIÓNS EN SOLO DE NÚCLEO RURAL.

-

O documento que agora se achega cumpre rigorosamente co disposto no artigo 13 da L.O.U.G.A coas
modificacións introducidas pola Lei 2/2010, do 25 de marzo.

-

Respecto ao primeiro punto deste apartado corríxense as delimitacións dos núcleos rurais tradicionais nos que
se superaba distancia máxima de 50 m. segundo o artigo 13 da L.O.U.G.A. Cardiña, Pazos, Pousada, Curra,
Uveiras, Outeiro, Areeiros, Seixas, Rotea, Barciela, Muíño, San Adrián, Coruxeiro, Carballeira, Outeiro,
Mangueiro, Balteiro, Borrateiros e Pazo.

-

No que se refire ao segundo punto deste apartado, a modificación introducida pola lei 2/2010 en canto ao
artigo 13 da L.O.U.G.A suprime a definición de área de expansión de núcleo rural, así coma o límite máximo
dos 200 m. liñais que se sinalaba.

II.6. DETERMINACIÓNS NO SOLO URBANIZABLE.

-

Establécense as reservas de solo correspondentes a vivendas suxeitas a algún réxime de protección pública
de acordo ao disposto no artigo 47.10 e 47.11 da L.O.U.G.

-

Incorporase segundo o disposto no artigo 57.1c) e 57.1 d) o estudo sobre o estado e capacidade das redes
de servizos existentes, así como as medidas de reforzamento e ampliación necesarias para ditos ámbitos.

-

Corríxese o apartado 9.2.1 da Normativa, segundo o disposto no artigo 63.1 da L.O.U.G. así como a ficha
correspondente ao sector UDR-1.

II.7. CATÁLOGO.
Incorpóranse as Fichas Individualizadas dos elementos catalogados de acordo co artigo 75.4 da L.O.U.G.
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7.4 CONTESTACIÓN AO INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE SOSTIBILIDADE E PAISAXE SOBRE O PXOM DE
VILABOA DE 4 DE ABRIL DE 2011.
En relación ao sinalado no antedito informe o equipo redactor pon de manifesto o seguinte:
2. Instrumentos de ordenación do territorio.
2.1 Directrices de Ordenación do Territorio (DOT).
Nesta fase de tramitación do PXOM de Vilaboa incorporouse o documento xustificativo de cumprimento das
determinacións das DOT, así como o específico da Análise de Compatibilidade Estratéxica (ACE) entre o disposto nas
propias DOT e o recollido na documentación do PXOM.
2.2 Plan de Ordenación do Litoral (POL).
Tal e como acontece coas DOT, o presente documento, incorpora ao ordenamento municipal os criterios e principios
xerais do POL dende a súa óptica territorial, adaptando en detalle e tendo en conta as particularidades do concello e
as cuestións para a protección formuladas polo instrumento de ordenación territorial. Procedeuse entre outras medidas;
á incorporación dos corredores; á delimitación do NIL de Santo Adrián; á delimitación das dúas áreas de
recualificación que se citaban nas unidades de paisaxe; á clasificación en diversos graos de solo rústico especialmente
protexido (principalmente paisaxístico e de protección de espazos naturais) as zonas de protección de ladeira; á
caracterización das distintas praias que segundo o POL existen no termo municipal propondo medidas para a mellora
da súa accesibilidade e calidade; e ao establecemento de medidas na Normativa Urbanística para a preservación e
mellora da paisaxe en xeral e das unidades paisaxísticas en xeral, así como dos diversos elementos tanto antrópicos
como naturais que a conforman, (catalogación e recuperación de elementos e espazos de valor patrimonial,
regulación da calidade das augas e vexetación arbustiva en xeral e de ribeira en particular, preservación da costa,
etc.).
Por todo o cal enténdese que se tiveron en conta as diversas cuestións que o POL formula para este concello en
concreto, e que se lle ten dado unha translación á documentación que conforma o Plan Xeral de Ordenación
Municipal de Vilaboa.
2.3 As consideracións da paisaxe na planificación urbanística.
A orientación da documentación presentada nesta fase da tramitación do PXOM de Vilaboa tivo moi en conta as
condicións da paisaxe, quedando reflectido na distinta documentación que conforma o PXOM. Dende as análises de
fraxilidade da paisaxe realizadas no ISA e a toma de medidas tanto xerais como particulares das distintas unidades de
paisaxe, pasando polos apartados específicos normativos dedicados tanto á paisaxe como ao patrimonio, e toda a
documentación gráfica da ordenación onde se reflicten as propostas do PXOM en relación ao modelo do POL para
este concello, onde se pode observar a inclusión dos distintos elementos continuos e descontinuos presentes e como a
ordenación os tomou en consideración á hora de proxectar o desenvolvemento sostible do concello de Vilaboa.
3. Contido do PXOM de Vilaboa no ámbito do POL.
3.1 Contido documental.
O presente documento do PXOM contén cadansúa xustificación da ordenación e determinacións propostas en
relación tanto ás DOT como ao POL incluíndose tal e como se solicitaba a Análise de Compatibilidade Estratéxica
(ACE). Tamén se subsanan, polo tanto, as eivas que neste sentido se sinalaban no informe da Dirección Xeral de
Sostibilidade e Paisaxe.
3.2 Modelo de ordenación territorial.
O modelo de ordenación territorial proposto polo PXOM trata de reverter a situación actual que propugna o modelo
vixente, froito dunhas Normas Subsidiarias de Planeamento do ano 1988. Todo iso herdando un crecemento residencial
considerable resultado das dinámicas poboacionais positivas da última década.
As normas subsidiarias en vigor contemplaban un solo residencial da orde dun 14 % da superficie do termo municipal,
en tanto que a proposta do PXOM aposta por pouco máis do 15 %, iso si, con moitas máis vivendas executadas que
daquela e cun número de licenzas considerable outorgadas cada ano para novas construcións.
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Por outra banda os solos rústicos aptos para urbanizar roldaban o 1,30 % da superficie do termo municipal, en tanto que
a proposta do PXOM só os incrementa ata o 1,74 %. No que respecta aos urbanizables residenciais delimítanse coa
finalidade de facilitar a capacidade de crecemento e de adquisición de masa crítica da capital municipal. No relativo
aos de uso terciario e industrial, ou ben se delimitan seguindo zonas xa consideradas nas normas subsidiarias de
planeamento ou ben en zonas xa parcialmente ocupadas por edificacións destinadas a eses usos, co fin de ordenar
eses ámbitos.
En todo caso nos distintos solos edificables directamente ou mediante xestión, tivéronse moi en conta as condicións
que se establecen no POL, tratando de que as regulacións do instrumento de ordenación atoparan o mellor reflexo
posible no ordenamento municipal. Isto é máis evidente no solo rústico, onde non só as diferenzas son cuantitativas
entre o ordenamento vixente e a proposta do PXOM, senón que ademais se establecen altos graos de protección
naqueles elementos claves para o POL (como a costa, os espazos naturais, as zonas de protección de ladeira e o
patrimonio cultural). En cifras o solo especialmente protexido pasa de apenas un 9 % actual a un 82,09 % no novo
PXOM.
Así pois enténdese que partindo dunha realidade moi distinta da que orixinaron as Normas Subsidiarias de Planeamento
alá por finais dos anos 80 e asumindo moito do desenvolvemento que tivo, o PXOM formula un modelo que sen negar a
realidade presente no territorio, trata de encamiñar o modelo territorial cara uns fins máis sostibles e con maior atención
aos elementos tanto naturais como antrópicos que configuran a paisaxe, posibilitando que deste xeito se poida
mellorar a calidade de vida dos habitantes, tanto presentes como futuros sen pór en risco os recursos e potencialidades
coas que conta o territorio.
3.2.1 Estimacións de necesidades de crecemento.
No que se refire á reserva de solos para actividades produtivas, tívose en conta a localización do concello de Vilaboa
entre dúas das principais cidades de Galicia. Este feito xera unha inxente capacidade produtiva, que ten como
consecuencia unha importante demanda de solo ao longo do corredor da A-52 (véxase o caso do PLISAN) e ao longo
da AP-9, o que fai que se deba considerar sempre unha certa marxe de manobra na oferta de solo para actividades
terciarias e industriais por enriba das estritas necesidades locais. Neste caso tamén deberían dar acubillo á
relocalización de multitude de actividades ciscadas polo territorio, non sempre localizadas nos lugares máis acaídos
(do que da boa mostra a zona do esteiro do Ulló, posta de manifesto no propio POL ao establecer nese punto unha
área de recualificación).
A tenor do sinalado no punto anterior, tanto para os prazos de programación como de esgotamento do PXOM e
estimado arredor do ano 2035 a efectos das proxeccións, debe preverse unha certa folgura no que se refire ao número
de habitantes e vivendas, pois o concello está nunha senda de recuperación poboacional mesmo en tempos de crise
(só hai que ver os censos do INE entre 2001 e 2011) e todo iso tendo en conta o avellentamento da poboación, polo
que esta tendencia podería incrementarse moito no caso dunha recuperación das actividades nos vindeiros anos. Así
pois, e deixando a un lado a conxuntura actual que se supón que nalgún momento virará de sentido, as previsións
contidas na memoria de ordenación enténdese que son acaídas para afrontar os distintos escenarios que poidan
darse nos vindeiros anos, deixando unha marxe de manobra razoable á xestión municipal para orientar o rumbo das
actuacións para acadar un crecemento sostido no tempo e sostible no que se refire aos recursos.
3.2.2 Principios xerais do PXOM
O PXOM tal e como é preceptivo respecta os principios xerais contidos no artigo 33 da normativa do POL xerais para
tódalas áreas e seguintes, específicos para cada área.
3.2.3 Normas xerais (Título IV da normativa do POL).
3.2.3.1 Usos en solo rústico
O PXOM axústase, no que se refire ao solo rústico, ás normas establecidas polo POL sobre usos, específicas para cada
unha das áreas ou elementos que integran o seu modelo de ordenación, concretando na normativa a regulación dos
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usos para cada unha das áreas do POL. Tamén se leva a cabo unha comparativa gráfica entre a ordenación e as
distintas áreas do POL.
3.2.3.2 Desenvolvementos urbanísticos.
a.

Asentamentos residenciais.

No que se refire ás zonas dos asentamentos con elementos de xestión (solo urbano non consolidado ou urbanizable
delimitado residencial) a súa delimitación prodúcese nas inmediacións do núcleo do Toural, de xeito que xunto cos
ámbitos de solo urbano non consolidado permitan o crecemento deste asentamento como elemento de referencia
dentro do termo municipal. Faise preciso prever os crecementos futuros dunha poboación chamada a ser o principal
centro administrativo e de servizos dentro do termo municipal, aspecto que lle recoñecen as propias DOT as capitais e
núcleos principais dos concellos que non son Áreas Urbanas, nin Sistema Urbano Intermedio nin Nodos para o Equilibrio
do Territorio, sendo así xustificado que o crecemento máis importante se concentre no punto onde é máis necesario,
como é o caso. Por outra banda tampouco se formulan novos asentamentos residenciais illados, senón que os sectores
recollidos no PXOM intégranse na contorna do solo urbano da capital municipal.
No que se refire ao POL, se ben é certo que estes ámbitos se localizan na zona de mellora ambiental e paisaxística, o
propio instrumento de ordenación autonómico permite en casos xustificados crecementos urbanísticos que de forma
motivada e racional se formulen para completar trama urbana existente dende asentamentos de carácter
fundacional, periférico funcional ou agregado urbano (artigo 64 da Normativa).
Neste caso estamos a falar dun asentamento de carácter fundacional que precisa desenvolverse conectando as
diversas partes que o forman, polo que unido á súa condición de capitalidade xustifica a necesidade de contar con
solos a desenvolver e xestionar para obter non só zonas residencias cunha certa porcentaxe de vivenda baixo dalgún
tipo de protección senón tamén completar a malla urbana, así como obter novas dotacións urbanísticas que permitan
compensar as eivas neste eido.
No que se refire á proximidade á costa, tal e como se pode observar na ordenación, a maior parte da superficie de
solo urbano non consolidado, así como de urbanizable localízase en zonas o máis afastadas do bordo litoral que lles é
posible, en relación á necesidade de que eles mesmos deban estar en contacto co solo urbano consolidado.
Por outra parte, dentro das medidas particulares establecidas dentro das fichas de cada ámbito ou sector,
establécense directrices a seguir para que a implantación das edificacións sexa o máis acaída á contorna e para
buscar unha mellor integración paisaxística. No caso da existencia de pequenas canles de auga nas inmediacións dos
ámbitos, ou no caso do contacto con infraestruturas viarias de importancia, promóvese a creación de zonas verdes, de
xeito que diminúan as posibles afeccións que estes elementos poidan xerar (acústicas, visuais, riscos de asolagamento,
etc.), ao tempo que se contribúe á xeración de imaxes paisaxísticas de mellor calidade.
En canto ao resto de asentamentos aló onde o POL detectou problemas de discordancia co modelo proposto, é dicir
nas áreas de recualificación, procedeuse á delimitación dos ámbitos de recualificación enseada de Larache e esteiro
do Ulló. A través da redacción do correspondente planeamento de desenvolvemento poderase diminuír o impacto
que a situación actual dos asentamentos producen, en especial no que se refire á fronte marítima, que se atopa en
ambos casos colonizada pola edificación chegando mesmo, no caso da enseada de Larache, a privar do uso público
en parte da devandita fronte marítima.
Por outra banda tamén se procedeu á delimitación do NIL de Santo Adrián, o que supón que a través do planeamento
de desenvolvemento se poderá ordenar e pór en valor este significativo asentamento da costa de Vilaboa, incidindo
na súa mellora ambiental e paisaxística.
No resto de asentamentos tratouse de preservar aqueles elementos valiosos que o mesmo POL sinala, como é o caso
dos corredores e das zonas de protección de ladeira, clasificadas polo xeral dentro de categorías de solo rústico
especialmente protexido, basicamente de augas e paisaxístico respectivamente, aínda que tamén en certos casos
mesturados con outras categorías. Por outra banda e tendo en conta as zonas de ordenación do POL, procurouse
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unha redución das delimitacións de solo de núcleo rural, algo non doado pola propia dinámica presente na zona,
onde nos últimos anos se produciu un incremento poboacional e onde o planeamento vixente é tan laso no que á
clasificación dos núcleos se refire.
b.

Áreas de uso industrial-comercial.

No que se refire aos distintos solos a desenvolver de carácter industrial e comercial lixeiro, todos eles teñen un marcado
carácter e vocación local. A necesidade de desenvolvelos é obvia, se se quere diminuír o espallamento indiscriminado
actual polo territorio de todo tipo de actividades produtivas, non sempre localizadas nos lugares máis axeitados. Porén,
enténdese que é de aplicación o sinalado no artigo 64.1 da Normativa do POL, xa que situar as actividades industriais e
comerciais lixeiras cuns criterios que teñan en conta tanto os valores ecolóxicos, patrimoniais ou paisaxísticos de cada
ámbito será unha opción máis favorable que a situación actual, onde é cada promotor particular o que decide
segundo os seus intereses particulares onde vai situar a súa produción ou punto de comercialización de mercadorías.
Tal e como acontecía no caso dos asentamentos residenciais, no caso das propostas de tipo industrial ou terciario se
recolle nas fichas de xestión a necesidade de buscar dentro dos respectivos ámbitos os lugares máis acaídos dende o
punto de vista paisaxístico, así como a necesidade de localizar as zonas verdes preferentemente no bordo de
pequenas correntes de auga ou da infraestruturas de carácter supramunicipal coas que lindan.
3.2.3.3 Corredores.
No que se refire aos corredores recollidos no POL, dáselle traslado á ordenación do PXOM, adaptando a súa entidade
á realidade física e ámbito dos distintos asentamentos que percorren. As clasificacións empregadas son a de rústico
de protección de augas superposta ás doutras clases de solo que a atravesan, como poden ser solos agropecuarios,
forestais, de espazos naturais ou de costas.
3.2.3.4 Ámbitos de recualificación.
Procédese á delimitación dos dous ámbitos de recualificación sinalados polo POL que son os da enseada de Larache e
o do esteiro do Río Ulló. En ámbolos casos preténdese a mellora das eivas detectadas na ordenación actual que
presenta unha clara desconformidade cos obxectivos do POL. Na documentación abordaranse as medidas
normativas xerais e de detalle, así como as propostas de cara a que a fronte costeira poida mellorar a súa calidade
paisaxística e se poidan diminuír os impactos que os asentamentos humanos produciron nestas zonas.
3.2.4 Normas complementarias.
3.2.4.1 Paisaxe.
Clasifícanse como solo rústico de protección de espazos naturais ou paisaxísticos unha serie de fitos que veñen
recollidos no POL como zonas de protección de ladeira entre os que están a serra occidental, que une ao seu
innegable valor paisaxístico e ambiental o de ser un excelente punto de observación da contorna, o monte da Croa, e
outros que se configuran tamén como elementos recoñecibles e puntos privilexiados de observación sobre a ría. En
moitos casos pasan a estar clasificados de xeito exclusivo a superpoñerse con outras clasificacións.
3.2.4.2 Praias e a súa contorna.
Realizouse unha caracterización e análise das catro praias recollidas no POL neste concello (Trabesada, Pousasa,
Riomaior e Deilán), así como das necesidades que poidan presentar e as actuacións que serían precisas para, de ser o
caso, mellorar aspectos como o estacionamento, accesibilidade etc.
CONCLUSIÓNS:
No tempo que mediou entre a emisión do informe e esta entrega procedeuse a unha mellora da documentación
presentada no sentido de xustificar aquelas determinacións que, emanando tanto das DOT como do POL, teñen
incidencia e deben ser trasladadas ao ordenamento municipal. Así pois:
1.

Na documentación do PXOM recóllense as xustificacións de conformidade das determinacións do PXOM coas
DOT e o PXOM. Elaborouse o documento da Análise de Compatibilidade Estratéxica (ACE) e xustificouse a
través, tanto da memoria como graficamente, a integración das determinacións do POL.
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2.

Téñense realizado axustes nos distintos asentamentos de xeito que o súa adaptación ás esixencias do POL
(corredores, zona de mellora ambiental, zonas de protección de ladeira, etc.) sexa maior, partindo dunha
realidade complexa e herdada sobre a que as veces existe pouco marxe de manobra e á que se pretende
darlle unha resposta consoante aos tempos actuais onde a sostibilidade e a protección das zonas con alto valor
patrimonial, ambiental ou paisaxístico ou especial fraxilidade son os fins a acadar.

3.

O PXOM ten identificado os principais elementos a pór en valor outorgándolle os maiores graos de protección,
tanto a través da propia clasificación do solo como normativamente.

4.

Tal e como se sinalou con anterioridade, as zonas de protección de ladeira acadan as maiores proteccións
dentro da clasificación do solo, correspondéndose con zonas categorizadas como solo rústico de protección de
espazos naturais, paisaxística ou patrimonial, ben de xeito exclusivo ou superpostas a outras como augas,
infraestruturas e costas. No que se refire á redacción de estudos de impacto e integración paisaxística nas
actuacións que nelas se prevexan tal esixencia queda reflectida na normativa urbanística.
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7.5 RESPOSTA AO INFORME PREVIO DA CMATI, DE 17 DE XULLO DE 2012 SOBRE O DOCUMENTO PARA
TRAMITAR.
O informe da CMATI estrutúrase en 9 apartados que iremos comentando puntualmente coas xustificacións ou solucións
que finalmente se van a recoller na documentación do PXOM.
II. INFORME.
II.1. O modelo de ordenación do PXOM.
A poboación deste concello mantense estable nos últimos 10 años arredor aos 6.000 habitantes. O PXOM
presenta unha capacidade residencial de 1.711 vivendas novas sobre as 2.479 existentes. En canto ao solo industrial,
calcula unha demanda de 33'89 Ha, mais propón incrementar as 18,3 Ha. que considera ocupadas neste uso con
outras 51,2 Has. O solo urbanizable industrial atópase fragmentado en 8 polígonos empresariais.
O plan xeral baséase nunha diagnose razoada das demandas de crecemento que se poden esperar para os anos
vindeiros no concello de Vilaboa. É ben sabido que unhas previsións de crecemento excesivamente axustadas
provocan un aumento da especulación e deturpan o mercado da vivenda e das actividades económicas, ademais de
dificultar a respectable ambición municipal de formular e xestionar estratexias de cara á obtención de sistemas xerais
de dotacións e espazos libres acordes á súa dimensión.
Concretamente, en canto ao solo industrial tívose en conta a localización do concello de Vilaboa entre dúas das
principais cidades de Galicia (Pontevedra e sobre todo Vigo), o que fai que se deba considerar sempre unha certa
marxe de manobra na oferta de solo para actividades terciarias e industriais por enriba das estritas necesidades locais.
Non se achega a análise que establece a determinación excluínte 3.1.4 das Directrices de Ordenación do Territorio.
Tampouco se xustifica que o crecemento de vivendas do concello se realice en grande parte mediante
delimitación de ámbitos de núcleo rural común sobre amplas superficies de solo agrícola vacantes de edificación,
con gran ocupación de solo e ausencia de mecanismos de reparto de cargas e beneficios, o que non responde
aos criterios de sustentabilidade do documento de referencia emitido polo órgano ambiental e aos principios das
Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia.
No Apartado 4. Dimensionado e desenvolvemento previsto do PXOM da Memoria de Ordenación reflíctese o
diagnóstico xustificado da necesidade de novas vivendas no horizonte temporal establecido na súa estratexia de
actuación. Fundaméntase nas previsións do ritmo da evolución das condicións sociodemográficas e socioeconómicas
do seu ámbito de influencia.
As normas subsidiarias en vigor contemplaban un solo residencial en núcleo rurais da orde dun 14,02 % da superficie do
termo municipal, en tanto que a proposta do PXOM contempla un 14,61 %. Tendo en consideración que existen moitas
máis vivendas executadas que daquela e que o número de licenzas para novas construcións foi considerable nos
últimos anos, parece xustificado este crecemento.
Compre xustificar os valores de consolidación que se presentan nas fichas do Estudo do medio rural. O cálculo
realizado polo método numérico da Instrución 4/2011 arroxa cifras moi inferiores as do PXOM, non acadando os mínimos
establecidos no artigo 13.3 da LOUG.
Xustifícase na Memoria de Ordenación e nas correspondentes fichas do Estudo do medio rural os valores de
consolidación.
As partes comúns de varios núcleos rurais complexos producen en ocasións a fusión entre varios núcleos, dando lugar a
un continuo indiferenciado de ampla extensión e moi baixa densidade que non garda relación co asentamento
tradicional, con bolsas de solo rústico de protección agropecuaria dentro dos núcleos rurais.

MEMORIA DE ORDENACIÓN
Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Vilaboa

178
Calixto Escariz, S.L.U.

Procurouse unha redución das delimitacións de solo de núcleo rural, algo non doado pola propia dinámica presente na
zona, onde nos últimos anos se produciu un incremento poboacional e de vivendas e onde o planeamento vixente foi
excesivamente laso á hora de clasificar os núcleos rurais.
II.2 Estrutura xeral e orgánica do territorio e dotacións urbanísticas.
O consumo de auga estimado polo PXOM é superior á capacidade prevista para este concello no Plan de
Abastecemento de Galicia, pois a rede de abastecemento de auga fornecería un caudal punta de 2554 m3/día (29
l/sg) para unha demanda de 2776 m3/día (321/sg).
Compre sinalar aquí, a tramitación neste intre dun proxecto para o novo abastecemento de auga á Ría de Pontevedra.
Tras anos de estudos, Acuanorte, o organismo dependente do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio
Ambiente comezará en 2013 coas obras do ambicioso proxecto.
Este proxecto, que mellorará notablemente o abastecemento de auga nos municipios de Pontevedra, Marín, Poio,
Sanxenxo e Vilaboa, conta cunha consignación duns 33 millóns de euros, que se esperan investir entre 2013 e 2015. En
calquera caso, ata que se dispoña de máis información, continuaremos expoñendo os proxectos anteriores.
Non se cuantifican as demandas referidas a tratamento de augas residuais, nin a capacidade de depuración
dispoñible, que deben manter a adecuada correlación.
Ao repartirse as augas residuais deste concello entre tres concellos distintos (Pontevedra, Soutomaior e Vilaboa) non é
doado calcular a capacidade que corresponde a Vilaboa das EDAR externas (Placeres e Arcade), por tanto estanse
recabando datos que permitan facer eses cálculos.
Non consta a forma de obtención dos seguintes sistemas xerais previstos de:


Zona verde L-035 (Paseo Fluvial de Toural) de 13.341 m2, clasificada como solo rústico de protección de
infraestruturas, que debido as limitacións derivadas desa clasificación, non poderá computarse a efectos
do cumprimento do artigo 47.1 da LOUG;

O sistema xeral L-035 inclúese como cesión dos urbanizables UDI-1 e UDI-3 e compra do resto dos terreos.


Zona verde L-036 (Paseo Fluvial de Riomaior) de 42.255,02 m2;

O sistema xeral L-036 obterase a través da compra dos terreos por parte do concello.


Zona verde L-040 (Espazo libre en Barciela) de 40.812 m2;

O sistema xeral L-040 obterase por cesión de superficie de terreos comunais.


Zona verde L-068 (Espazo libre en Punta Travesada) de 12.944 m2, que non aparece na Estratexia de actuación e
estudo económico;

O sistema xeral L-068 obterase a través da compra dos terreos por parte do concello.


Sistema xeral de infraestruturas I-054 (Depósito municipal na Encabezada) de 1.009 m 2;

En previsión do novo proxecto de Acuanorte, este depósito pasa a ser de parte do sistema local.


Equipamento E-021 (Tanatorio municipal) de 11.142 m2;

O sistema xeral E-021 obterase a través da compra dos terreos por parte do concello.


Equipamento E-049 (Local social de Figueiredo) de 5.393 m2 ;

O equipamento E-040 obterase por cesión dos terreos expropiados polo AVE e compra do resto dos terreos.


Equipamento E-054 (novo centro médico de Santa Cristina); Sistema xeral de 13.789 m2 que só aparece a súa
construción na estratexia de actuación e estudo económico.
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O equipamento E-054 obterase por cesión de superficie de terreos comunais e compra do resto dos terreos.
Debe aclararse a titularidade dos terreos do sistema xeral de espazos libres previsto L-027 (Salinas do Ulló): na ficha da
normativa aparece como superficie a obter; na listaxe de sistemas xerais da memoria como terreos obtidos; e na
estratexia de actuación e estudo económico menciónase só a "2a fase de recuperación das Salinas de Ulló".
Os terreos aos que se refire este apartado considéranse finalmente obtidos e por tanto de titularidade pública.
As superficies de infraestruturas como estacións depuradoras de augas residuais e os depósitos de auga, non poden
computar como equipamentos de sistemas xerais.
No presente documento xa non se computan estas infraestruturas como equipamentos de sistemas xerais.
O centro da terceira idade de Realiña non pode ser considerado sistema xeral, ao ser de titularidade privada.
Pasa considerarse sistema local privado.
A superficie do cemiterio de Figueirido, dotación local segundo a Memoria, non pode computarse como sistema
xeral de equipamentos.
Xa non se computa como sistema xeral.
II.3 Clasificación do solo.
1. CLASIFICACIÓN DO SOLO URBANO.
Non se xustifica o cumprimento das condicións establecidas polo artigo 11 da LOUG para a clasificación como
solo urbano das seguintes zonas, pois non se encontran incluídas na malla urbana, carecen de rede pública de
abastecemento de auga e non se demostra a súa consolidación edificatoria:


Ámbitos denominados APR-A1, APR-A2, APR-A3, APR-A4, APR-A5 e APR-A6.

A excepción da APR-A3 e da APR-A5 que se manteñen na nova ordenación, só que renomeadas como APR-A1 e APRA2 respectivamente, o resto do solo urbano non consolidado reconvértese en solo urbanizable, polo que se considera
xustificado este apartado.


Terreos situados ao norte da APR-A3, ao sur da APR-A2, ao norte da APR-A1 e ao sur da APR-A6. Así como
os terreos sen edificar ao norte do UDR-2 e ao SE do UDRI1.



Terreos sen edificación ao norte de Filgueiras.

A nova proposta de ordenación reformula a situación descrita neste apartado, procurando adaptarse ao cumprimento
das condicións establecidas polo artigo 11 da LOUG.
2. CLASIFICACIÓN DO SOLO DE NÚCLEO RURAL.
Non se realizan previsións de crecemento que xustifiquen as delimitacións dos núcleos rurais comúns (art. 13.3b
da LOUG).
No cálculo da xustificación da capacidade máxima residencial da memoria de ordenación xustifícase a necesidade
de crecemento dos núcleos rurais de poboación e do modelo proposto para o PXOM.
Ocúpanse sen xustificación bolsas periféricas de terreos

agrícolas sen edificar nos núcleos rurais comúns de:

Amproa, Muíño, Paradellas, Gandaron, Outeiro, Bértola, Boulllosa, Canaval, Casfalcón, Acuña, Cimadevila,
Novas, Postemirón, Regueira, Barciela, Mangueiro, Paredes, Rotea, Seixas, Curra, Nores, Pazos e Santa Marta.
A ocupación de bolsas periféricas que refire o informe non fai máis que recoller as edificacións existentes na
actualidade, se ben se poden producir bolsas de solo intersticiais baleiras, que en todo caso teñen que cumprir co
cálculo da consolidación.
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Nos núcleos rurais comúns de Amproa e Sabaxáns, prodúcese unha reducían, carente de xustificación, da
franxa de solo rústico de protección das augas establecida polo PXOM nos terreos rústicos lindeiros.
A delimitación dos núcleos comúns referidos neste informe axustáronse convenientemente, se ben a clasificación de
núcleo non é incompatible co paso dun río, xa que o outorgamento de licenza construtiva de novas edificacións
deberá ser sometido a informe do organismo competente de Augas na zona de policía referida pola lexislación
sectorial.
Amplíase a delimitación dos núcleos rurais existentes situados na franxa de 200 metros desde o límite interior da
ribeira do mar en Paredes, que segundo o Art. 13.4 da LOUG esixiría da autorización expresa do Consello da
Xunta.
De tal xeito, a proposta xorde como unha necesidade de axuste parcelario respecto da delimitación existente feita a
unha escala moi xeral. As propostas deberán ser sometidas ao procedemento indicado para a súa autorización, por iso
se reflicte nesta documentación de fases anteriores a súa aprobación definitiva.
Os ámbitos que rodean o núcleo rural tradicional de Carballal, as beiras e sobre a estrada N-550, non reúnen
condicións para a súa consideración como núcleo rural, debendo ser clasificados como solo rústico de
protección de infraestruturas, como os terreos lindeiros.
O núcleo referido neste informe axustouse para esta fase en relación á estrada N-550 e ao enlace previsto coa A-57, de
tal xeito que a delimitación formulada recolle aquelas edificacións existentes e para as cales o deseño previsto e
reflectido nos planos de ordenación, contempla o acceso rodado a través de vías de servizo para estas vivendas.
Deben axustarse as delimitacións dos núcleos rurais tradicionais que exceden da distancia máxima de 50 metros
as edificacións tradicionais establecida no artigo 13.3 da LOUG: Carballeira, Coruxeiro, Casal de Santa,
Magarella, Muíño, Casanova, Riomaior, Rotea, Vilar, Curra, Ñores, Pazos e Pazo.
En base ao referido neste informe, revisáronse as edificacións tradicionais e a delimitación dos núcleos rurais
tradicionais para dar cumprimento a distancia de 50 metros á que fai alusión o artigo da LOUG enunciado, subsanando
os erros detectados.
3. CLASIFICACIÓN DO SOLO URBANIZABLE.
En función dos artigos 4.e), 14, 15, 32, 45.2, 52.2 e 52.3 da LOUG, do artigo 10 do Texto refundido da Lei do solo (R.D.L.
2/2008, de 20 de xuño) e dos apartados 3.1 e 3.2 das Determinacións das DOT, o PXOM debe axustar a
clasificación de solo urbanizable, de modo que quede acreditado que a súa entidade superficial sexa a
necesaria e suficiente para atender as necesidades de desenvolvemento social e económico.
En canto as previsións de solo urbanizable industrial, o PXOM recoñece como excesiva a clasificación dunhas
44,5 Ha. de novo solo industrial, producíndose unha contradición cos principios de desenvolvemento sostible e
utilización racional do solo.
Doutra banda, consonte co artigo 14 da LOUG, non poden ser clasificados como solo urbanizable terreos que
de acordo cos artigos 15 e 32 da propia LOUG deben clasificarse como solo rústico; sen prexuízo de que
poidan aplicarse as excepcionalidades que expresan os apartados a), b) e d) do artigo 32.2 da LOUG,
nomeadamente:
Segundo o Informe de Sustentabilidade Ambiental, os Terreos dos UDR-1, UDR-2 e UDI-1 son maioritariamente
agrícolas; os do UDI-2, agrícolas e forestais; os do UNDI-1, forestais (árbores caducifolias) e agrícolas (incluíndo
viñedos); os do UNDI-2 agrícolas (incluíndo viñedos); os do UNDI-3 son maioritariamente terreos agrícolas (incluíndo
viñedos); e os do UNDI-4 son terreos agrícolas e bosque de ribeira.
Os ámbitos UNDI-1 e UNDI-2 invaden terreos que deben ser clasificados como solo rústico de protección de augas
correspondente ao río Tomeza, sen se xustificar a redución da zona de policía de 100 metros, máxime cando
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a memoria de ordenación considera este río como corredor ecolóxico a protexer. Ademais, o ámbito ao
Leste do río que aparece como parte do UNDI tería o seu acceso atravesando o río e o seu bosque de ribeira.
No caso do UNDI-1 tampouco se xustifica que a distinta clasificación do solo coincida co límite municipal.
Estes urbanizables veñen recollidos no Plan sectorial de ordenación das áreas empresariais na comunidade autónoma
de Galicia (IGVS) coa denominación de Parque Loxístico Pontevedra-Vilaboa e cun resultado de viabilidade do 82 %.
Segundo os informes emitidos pola Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe, o 50% da superficie dos sectores
UDR-1 e UDR-2 ocupan Corredores Ecolóxicos do Plan de Ordenación do Litoral, e por tanto non
transformables urbanisticamente. Mentres que os ámbitos UDR-1, UDR-2, UDI-1 e UDI-2 están dentro da área de
Mellora Ambiental e Paisaxística do POL, de xeito que os crecementos nesas zonas terán carácter excepcional.
No caso do UDR-1 ―renomeado agora como UDR-5―, o corredor ecolóxico inclúese na súa totalidade como sistema
local de espazos libres (L-071). O UDR-2 ―renomeado agora como UDR-3 e UDR-4― tamén incluirá a zona de corredor
como espazos libres de carácter local.
A superficie do ámbito do UNDI-5 é de 1,654 Ha., polo que é inviable a súa sectorización, ao ser inferior aos 20.000
m2 que establece o artigo 49.2 da LOUG.
4. CLASIFICACIÓN DO SOLO RÚSTICO.
O PXOM debe ter en conta as delimitacións dos espazos naturais "Mar de San Simón" e "Montes do Morrazo" das
vixentes normas complementarias e subsidiarias de planeamento provincial, clasificando o seu ámbito como solo
rústico de protección de espazos naturais conforme co artigo 32.2.f) da LOUG, sen prexuízo dos reaxustes os
ámbitos, debidamente fundamentados, en virtude do disposto no artigo 28.1 .a) das devanditas normas.
O PXOM xa tivo en conta as delimitacións ás que se refire ese apartado, excluíndo os núcleos rurais existentes da
clasificación de rústico de especial protección de espazos naturais. Polo demais só se fan pequenos reaxustes dado o
maior achegamento á realidade que acada o PXOM con respecto ás normas complementarias e subsidiarias de
planeamento provincial.
O solo rústico de protección de costas só pode establecerse dentro dos 200 metros de distancia desde a liña
interior da ribeira do mar (artigo 32.2.e da LOUG) polo que a protección dos valores paisaxísticos existentes
fóra dese ámbito debe realizarse mediante a clasificación de solo rústico de protección paisaxística (art. 32.2g da
LOUG).
Só se clasifica, no presente documento, rústico de protección de costas dentro dos 200 metros de distancia desde a
liña interior da ribeira do mar.
Deberanse representar as liñas da ribeira do mar, do deslinde do Dominio Público marítimo-terrestre e das
servidumes de protección.
As liñas ás que se refire este apartado fican representadas nos planos de ordenación do presente documento.
O PXOM non clasifica ningún solo rústico como especialmente protexido para zonas con interese patrimonial,
artístico ou histórico (art. 32.2.h da LOUG) o que non parece axeitado, tendo en conta a existencia de tramos do
Camiño Portugués de Santiago e de diversos elementos arqueolóxicos.
Na presente proposta clasifícanse os correspondentes solos rústicos de protección de patrimonio cultural (RPPC).
Igualmente se reflicte o Camiño Portugués de Santiago e outros elementos arqueolóxicos.
Para o cumprimento do artigo 32.2 c) da LOUG, clasificáronse como solo rústico de protección de
infraestruturas os terreos fóra do solo urbano e de núcleo rural situados dentro da liña límite de edificación
sinalada na lexislación en materia de ferrocarrís; así como os terreos ocupados polas liñas eléctricas de alta
tensión e as súas zonas de afección non susceptibles de transformación.
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Na presente ordenación clasifícanse como solo rústico de protección de infraestruturas os terreos fóra do solo urbano e
de núcleo rural situados dentro da liña límite de edificación sinalada na lexislación en materia de ferrocarrís.
A delimitación do solo rústico de especial protección de augas nunha área inferior á zona de policía de augas
deberá xustificarse conforme á determinación 4.8.15 das DOT, empregando estudos e análises de
asolagamento. Non se xustifica esta reducían nos cursos fluviais nos que a propia Memoria de Ordenación
considera corredores ecolóxicos a protexer: Corredores do Río Maior, do Río Tomeza e do Río Sidral.
A redución dos 100 metros de protección de augas a 50 metros nos ríos Maior, Tomeza e o Sidral xustifícase e baséase
de acordo a os seguintes criterios: rede hídrica de escasa entidade de acordo ao criterio de xerarquización; presenza
de vexetación natural nas ribeiras que queda suficientemente protexida cos 50 metros; pendente media de cada tramo
do río para o cal se calcula o desnivel que leva o río ou regato, sendo os tramos máis chairos os máis necesitados de
protección das súas beiras.
II.4. DETERMINACIONS NO SOLO URBANO.
As rasantes da rede viaria do solo urbano deben completarse conforme ao establecido no artigo 54.f da LOUG.
Se non se indica o contrario as rasantes da rede viaria son as que figuran na cartografía escala 1/000 da SERIE_O-4
CLASIFICACIÓN E CALIFICACIÓN DO SOLO URBANO.
II.6. DETERMINACIONS NO SOLO URBANIZABLE.
A ficha existente en normativa sobre o sector UDR-1 (residencial) menciona como obxectivo unha oferta de
solo industrial-comercial, o que se deberá corrixir.
Corríxese este erro nos obxectivos da ficha correspondente ao sector UDR-1, que na presente entrega renoméase
pasando a denominarse UDR-5.
II.8. CUESTIONS DE ÍNDOLE DOCUMENTAL.
Eliminarase a mención a outro concello que se realiza na páxina 14 do I nforme de Sustentabilidade
Ambiental.
Corríxese a mención a que se refire este punto do informe.
II.9. OUTRAS CUESTIONS.
O PXOM debe corrixir as deficiencias detectadas no informe da Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe
sobre o cumprimento das determinacións do Plan de Ordenación do Litoral (art. 102.4 do Decreto 20/2011).
Corríxense ou xustifícanse as deficiencias detectadas en dito informe sobre o cumprimento das determinacións do Plan
de Ordenación do Litoral. A resposta a este informe pode consultarse no Apartado 7.4. da Memoria de Ordenación.
Deberán realizarse as correccións precisas establecidas no informe da Dirección Xeral de Aviación Civil (Ministerio
de Fomento) e obter o correspondente informe favorable.
Realizáronse as correccións establecidas no informe da Dirección Xeral de Aviación Civil (Ministerio de Fomento).
As tres cuartas partes dos investimentos previstos polo PXOM atribúense as administracións públicas distintas da
municipal. Deberá acreditarse a conformidade das mesmas, segundo o disposto no artigo 60.3 da LOUG.
Nos respectivos documentos non se atribúe o financiamento do PXOM a ningunha administración en concreto, polo
que, tampouco se pode achegar a requirida acreditación de conformidade. O motivo é a imposibilidade de
achegarse a unha atribución realista, tratándose de investimentos previstos a longo prazo.
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7.6 A TRAMITACIÓN AMBIENTAL DO PXOM.
O Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vilaboa sométese ao procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica
(AAE) conforme ao establecido na lexislación ambiental vixente que establece e regula o proceso de AAE, e en
cumprimento do artigo 85 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural
de Galicia. Independentemente do proceso de tramitación do PXOM, pero en paralelo a el (aínda que logo das
modificacións da Lei 2/2010 téñense integrado as tramitacións), prodúcense unha serie de notificacións e tramitacións
da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible (logo integrada na Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas) a respecto da Avaliación Ambiental Estratéxica do PXOM, e que a efectos recompilatorios
recollemos neste apartado.
Así pois a cronoloxía dos documentos elaborados ata o momento para dar cumprimento a este trámite é a seguinte:


O Concello de Vilaboa como órgano promotor remite o 18/03/2008 a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación
Ambiental o documento de inicio para dar comezo o procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica. Nese
senso, con data 18 de marzo de 2008 e número de rexistro 6740, recíbese na Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible comunicación de inicio do procedemento de elaboración do PXOM, xunto cun
documento inicial no que se recollen de xeito resumido os principais obxectivos e características do concello e do
futuro PXOM.



Seguidamente, a Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible (DXDS), como órgano ambiental do
procedemento de AAE, facilitou ó Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible
(COGAMADS) e ó público en xeral, o acceso ao Documento de Inicio para o seu exame . O órgano ambiental
consultou, segundo o establecido no artigo 19 da lei 9/2006, aos órganos das Administracións Públicas afectadas e
público interesado co obxecto de determinar o alcance e nivel de detalle do Informe de Sustentabilidade
Ambiental. Non se teñen recibido respostas a través deste procedemento.



A Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible emite o primeiro Documento de Referencia
establecendo as pautas que se deberán seguir para as especificacións ambientais do proxecto de PXOM.



Non obstante, a aprobación dunha modificación da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio
rural de Galicia que entra en vigor a través da aprobación da Lei 2/2010, do 25 de marzo, que a modifica, integra
no procedemento de aprobación dos instrumentos de planeamento urbanístico a avaliación ambiental
estratéxica. Segundo a súa disposición transitoria primeira, todos os plans en tramitación que non alcanzasen a
aprobación inicial en data de 21 de abril de 2010, deben adaptarse plenamente.



Despois de ter emitido xa un primeiro documento de referencia en base ao Documento de Inicio, acórdase
presentar unha addenda que complemente o documento de inicio orixinal e se poida continuar deste xeito a
tramitación do PXOM. O concello de Vilaboa con data 1/07/2010 envía unha addenda ao Documento de Incio
entregado anteriormente ao órgano promotor, de xeito que se cumpren cos contidos esixibles ao anteproxecto de
planeamento requirido para a fase da Avaliación Ambiental Estratéxica correspondente ao documento de Inicio.



En base a esta documentación, a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental en data de 03/08/2010
emite o segundo Documento de referencia que agora si serve de base para a redacción do Informe de
Sostibilidade Ambiental.



Seguindo as determinacións do Documento de Referencia, elaborouse o Informe de Sustentabilidade Ambiental
que se incorporou ao PXOM na fase de aprobación inicial. O pleno municipal do Concello de Vilaboa, aprobou
inicialmente o PXOM co Informe de Sustentabilidade Ambiental con data 28/12/2012. O anuncio da aprobación
inicial do PXOM e do trámite de información pública publicouse no DOG nº 11 do día 16 de xaneiro de 2013 e nos
periódicos Faro de Vigo e Diario de Pontevedra os días 17 e 18 de xaneiro de 2013, respectivamente, abre o
trámite de información pública do PXOM e do ISA durante o prazo de dous meses.
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Trala participación pública e consultas como resultado da posta a disposición das Administracións Públicas
afectadas e do público interesado do PXOM e do ISA, o documento do Plan modifícase para integrar os resultados
do proceso de participación pública e consultas, e en consecuencia o documento do PXOM para aprobación
provisional presenta variacións, tanto nos textos como nos planos, sobre o documento que foi a aprobación inicial.
E por, tanto o ISA que foi a aprobación inicial, presenta os datos e avalía o Plan previo á fase de consultas.



Ao longo do ano 2015 o Concello envía o plan e a proposta de Memoria Ambiental á Secretaría Xeral de
Calidade e Avaliación Ambiental da CMATI (que os recibe o 5/08/2015, e logo se vai completando información
ata o 23/02/2016), que finalmente emite a Memoria Ambiental mediante Resolución de 15 de marzo de 2016
(requiríndose unha serie de axustes ou adaptacións no PXOM), e en base as súas determinacións elaborase o
documento para ser aprobado provisionalmente en marzo de 2016.

7.6.1 INTEGRACIÓN DAS DISPOSICIÓNS DA MEMORIA AMBIENTAL DE 15 DE MARZO DE 2016 DA SXCAA DA
CMAOT.
Na Memoria Ambiental emitida pola Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da CMAOT sinálase que:
"Tendo en conta o sinalado nos apartados anteriores, para considerar que o Plan Xeral de Ordenación Municipal do
concello de Vilaboa é ambientalmente viable deberá incorporar as determinacións finais establecidas nesta memoria
ambiental.", e para poder valorar como correctamente integradas as disposicións establecidas no procedemento de
avaliación ambiental estratéxica, os cambios realizados en función dos requirimentos contemplados nesas
determinacións finais, que se transcriben a continuación (sinalados en cursiva), son os seguintes:

DETERMINACIÓNS FINAIS
En coherencia cos principios da avaliación ambiental estratéxica, para favorecer unha adecuada integración dos
aspectos ambientais no desenvolvemento do PXOM deberán terse en conta as seguintes determinacións:
1. Recollerase explicitamente nas fichas de xestión de todos os desenvolvementos urbanísticos propostos, tanto
residenciais como industriais, a necesidade de realizar un estudo de impacto e integración paisaxística para
determinar as mellores condicións de integración paisaxística das actuacións proxectadas, con independencia
da súa distancia á ribeira do mar.
Procedese a recoller explicitamente nas fichas de xestión de todos os desenvolvementos urbanísticos propostos, tanto
residenciais como industriais, a necesidade de realizar un estudo de impacto e integración paisaxística.
2

Nas fichas de xestión dos ámbitos de desenvolvemento industrial-comercial UDI-1, UDI-2, UDI-3 e UNDI-4, no
entorno do Toural, incorporaranse as seguintes observacións e criterios:
-

Garantirase o abastecemento, o saneamento de augas residuais e a xestión das augas pluviais, aspectos
que deberán xustificarse a través dos informes ou certificados que estableza a Administración Hidráulica de
Galicia. En calquera caso, priorizarase incorporar os caudais de augas residuais xerados á rede xeral de
saneamento, lago dun tratamento previo, fronte a súa reincorporación ao medio hídrico.

-

Fixarase con claridade o tipo de industrias que se permita instalar no sector, optando por aquelas
actividades menos contaminantes.

Procedese a recoller explicitamente nas fichas de xestión dos ámbitos de desenvolvemento industrial-comercial UDI-1,
UDI-2, UDI-3 e UNDI-4, no entorno do Toural, as observacións e criterios citados.
3

Na ficha de xestión do ámbito urbanizable UDI-1 recollerase, ademais do indicado no punto anterior que as
zonas verdes e espazos libres localizaranse preferiblemente no sur do sector co obxecto de crear un espazo libre
de transición cara o solo rústico de especial protección e garantir a conectividade do sistema xeral de zonas
verdes adscrito (L-075).
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Procedese a recoller explicitamente na ficha de xestión do ámbitos de desenvolvemento industrial-comercial UDI-1, as
observacións e criterios citados.
4

Na ficha de xestión do ámbito urbanizable UNDI-4 recollerase tamén que as zonas verdes e espazos libres
localizaranse preferiblemente no entorno das marxes do rego que atravesa o ámbito e incorporarán tamén o
arboredo autóctono de interese existente.

Procedese a recoller explicitamente na ficha de xestión do ámbitos de desenvolvemento industrial-comercial UNDI-4,
as observacións e criterios citados.
5

Nas fichas de xestión dos ámbitos UDI-2 e UNDI-4 recollerase explicitamente, ademais do anterior, que "os
proxectos construtivos das edificacións que se vaian localizar na zona de influencia da infraestrutura ferroviaria
deberán incluír un estudo do impacto palas vibracións inducidas polo ferrocarril e as medidas adoptadas no
caso de superarse os limiares establecidos pala normativa vixente en materia de contaminación acústica e en
materia de seguridade estrutural".

Procedese a recoller explicitamente nas fichas de xestión dos ámbitos de desenvolvemento industrial-comercial UDI-2
e UNDI-4, as observacións e criterios citados.
6

A ordenación dos espazos protexidos réxese polo que establecen os distintos instrumentos de planificación e
xestión de espazos e/ou especies aprobados ao abeiro da lexislación sectorial en materia de conservación da
natureza. En concreto, o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia é de aplicación no ámbito da ZEC e
ZEPVN Enseada de San Simón, polo que cómpre adaptar a normativa do PXOM (apartado 8.7) ao establecido
no dito Plan.

Procedese a adaptar a normativa do PXOM (apartado 8.7) ao establecido no Plan director da Rede Natura 2000 para o
ámbito da ZEC e ZEPVN Enseada de San Simón.
7

Tal e como se deduce da análise da afección acústica que deriva das estradas estatais sobre a ordenación
proposta no PXOM (no anexo 1), realizada por este órgano ambiental con base nos mapas estratéxicos de
ruído elaborados polo Ministerio de Fomento10, unha ampla superficie está sometida a niveis sonoros que
superan os limiares recoñecidos pala lexislación vixente como obxectivos de calidade acústica. Sendo así,
cómpre incorporar no PXOM as seguintes consideracións:
- -Na normativa do PXOM recollerase explicitamente o seguinte texto:
Toda nova edificación destinada a vivenda, uso hospitalario, educativo ou cultural, deberá, como
condición para a concesión das correspondentes licencias por parte do Concello, estar insonorizada
para cumprir cos obxectivos de calidade acústica no espazo interior, conforme coas esixencias básicas
impostas polo documento básico DB-HR Protección fronte ao ruído do Código técnico da edificación ou
norma que o substitúa. Realizarase medición in situ para comprobar o cumprimento dos obxectivos, nas
condicións que esixe o artigo 12 do Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de
Galicia.

Incorporase o texto citado no Art.12. Procedemento de outorgamento de licenzas e comunicacións previas. do ANEXO
NORMATIVO: TRAMITACIÓN DE LICENZAS E DOCUMENTACIÓN que se recolle ao final da Normativa.
- -Respecto aos ámbitos de desenvolvemento residencial UDR-1, UDR-2, UDR-3, UDR-4, UDR-5, APR-A1 e APRA2, nas fichas de xestión recollerase o seguinte texto:
O ámbito está afectado, todo ou en parte, por niveis de inmisión de ruído elevados. O plan que
desenvolva este ámbito deberá con ter un estudo acústico no que se determinen os niveis sonoros

Mapas publicados no Sistema de información sobre contaminación acústica (SICA) do Ministerio de Agricultura,
Alimentación e Medio Ambiente (http://sicaweb.cedex.es/mapas-consulta-fase2.php); 2ª fase (2012); escala 1:25000.

10
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existentes mediante medicións "in situ", e estableceranse limitacións á edificabilidade e/ou disporanse os
medios de protección acústica imprescindibles no caso de superarse os limiares establecidos pala
normativa vixente en materia de contaminación acústica.
O estudo acústico deberá conter os correspondentes mapas de isófonas e será realizado conforme ca
esixido no artigo 12 do Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia ou
norma que o substitúe.
Xustificarase a efectividade dos medios de protección acústica propostos mediante medicións "in situ".
Ditos medios de protección serán executados a cargo dos promotores, previa autorización do Ministerio
de Fomento, e non poderán ocupar terreas de dominio público.
Procedese a recoller explicitamente nas fichas de xestión dos ámbitos de desenvolvemento residencial UDR-1, UDR-2,
UDR-3, UDR-4, UDR-5, APR-A1 e APR-A2, as observacións e criterios citados.
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7.7 A TRAMITACIÓN DA APROBACIÓN PROVISIONAL.
O Pleno do Concello aprobou provisionalmente o PXOM en sesión extraordinaria e urxente de 18/03/2016. O PXOM foi
recibido pola CMAOT en data do 09/05/2016, en solicitude á súa aprobación definitiva, de acordo co artigo 85.7 da Lei
9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia (en adiante LOUG).
Unha vez examinada a documentación, a Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, detectou unha
serie de deficiencias.
Ademais, a raíz deste requirimento recibíronse outros informes aos que tamén se lles da resposta neste apartado.

7.7.1 RESPOSTA AO REQUIRIMENTO DA SECRETARÍA XERAL DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO, DE
DATA 8 DE XUÑO DE 2016, EN REFERENCIA Á APROBACIÓN DEFINITIVA DO PXOM DO CONCELLO DE VILABOA
(PONTEVEDRA).
1. En relación co expediente administrativo:
1.1. Respecto da documentación relacionada coa avaliación ambiental estratéxica, o derradeiro documento de
Referencia que se achega está incompleto e non inclúe informes nin consultas.
O derradeiro Documento de Referencia xa estaba incluído integramente na documentación do PXOM presentada,
concretamente no Tomo VI. Avaliación Ambiental Estratéxica. Dito documento conformado por 39 páxinas inclúe a
“RESOLUCIÓN DA SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL POLA QUE SE APROBA O DOCUMENTO DE
REFERENCIA PARA A AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO
DE VILABOA”, o “DOCUMENTO DE REFERENCIA para a Avaliación ambiental estratéxica do Plan xeral de ordenación
municipal do Concello de Vilaboa” e o “ANEXO I Resultado das consultas e da exposición pública do anteproxecto de
planeamento”.
1.2. Deberase solicitar o Informe preceptivo en materia de costas do estado ao abeiro do artigo 117.2 da Lei 22/1988.
Unha vez solicitado o informe preceptivo en materia de costas, recibiuse un informe do Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, emitido o 30 de setembro de 2016 en sentido desfavorable. A documentación do
plan xeral que agora se presenta, recolle as correccións realizadas a raíz deste último informe.
1.3. Deberase obter en sentido favorable os informes sectoriais de:
- Augas de Galicia, ao abeiro dos artigos 25.4 do RDL 1/2001 Texto Refundido da Lei de Augas e 11 e 39 da Lei 9/2010
de Augas de Galicia.
Dito informe recibiuse no Concello de Vilaboa con data de entrada de 9 de setembro de 2016, emitido en sentido
favorable, condicionado a que se cumpran unha serie de consideracións realizadas no propio informe. Estas
consideracións están recollidas na documentación que agora se presenta.
- Dirección General de Telecomunicaciones ao abeiro do artigo 26.2 da Lei 32/2003, de 3 de novembro, General de
Telecomunicaciones.
Dito informe recibiuse no Concello de Vilaboa con data de entrada de 29 de xullo de 2016, emitido en sentido
favorable, logo dun anterior desfavorable cuxas consideracións xa están corrixidas e recollidas na presente
documentación.
1.4. Bótase en falta a preceptiva notificación da aprobación provisional do PXOM ás administracións titulares de bens
de titularidade pública (art. 189 da Lei 33/2003, do 3 de novembro, do Patrimonio das Administracións públicas e art.
101 da Lei 5/2011, do 30 de setembro, do Patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia) entre as que se inclúe a
Consellería de Facenda e a Delegación de Economía e Facenda estatal.
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Ditas notificacións se realizaron en tempo e forma o 15 de abril de 2016, trala aprobación provisional do PXOM en sesión
extraordinaria e urxente do 18 de marzo de 2016.
A día de hoxe non se ten constancia de que a Consellería de Facenda emitise informe algún. O Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas fai constar á Subdelegación de Defensa de Pontevedra de que é titular dun ben inmoble
no monte de San Martín, e que se corresponde coas instalacións da BRILAT “Galicia VII” Base “General Morillo”. A raíz
desta comunicación o Ministerio de Defensa emite un informe favorable condicionado a que se solvente unha serie de
cuestións. Estas foron xa corrixidas na presente documentación.
1.5. Deberá achegarse Informe da Intervención municipal (artigo 214 do RD Lexislativo 2/2004).
Este informe achégase na documentación administrativa que acompaña ao documento do plan xeral.
2. En canto á documentación do proxecto do PXOM de Vilaboa:
2.1. O plan aprobado provisionalmente polo Concello debe achegarse en soporte electrónico, en formato pdf e copia
dos traballos gráficos en soporte vectorial xeorreferenciados (dwg, dxf ou dgn) ou SHAPE.
Ao respecto da presentación do documento aprobado provisionalmente polo Concello en formato “.PDF” e “.SHP”,
dicir que así se presentou no seu momento, e de novo, agora se remiten incorporando as correccións das deficiencias
detectadas polo requirimento da SXOTU.
2.2. Respecto do Estudo do medio rural e análise do modelo de asentamento poboacional cabe sinalar:
- A análise do modelo de asentamento poboacional contén datos de cálculo do grao de consolidación edificatoria
dos núcleos rurais diferentes dos contidos nas fichas dos núcleos rurais, compre aclara o método de cálculo
empregado e cales son os valores correctos.
Os datos relativos ao grao de consolidación dos núcleos rurais e aos seus métodos de cálculo figuran, por unha banda,
no Tomo II da Memoria Informativa, na ficha correspondente a cada núcleo rural, e por outra, no Tomo I da Memoria
de Ordenación, concretamente no apartado 5.4.2.1. Cálculo da consolidación edificatoria nos núcleos rurais.
Polo tanto, non se entende a suposta deficiencia detectada, de non ser que se valorasen os datos recollidos no Anexo
ao Documento de Inicio de marzo de 2008, que figura no Tomo VI Avaliación Ambiental Estratéxica, que son produto
dunha fase preliminar do presente PXOM.
- Falta a ficha do núcleo rural 39, ou no seu caso aclaración da súa inexistencia,
Respecto á inexistencia da ficha de núcleo rural NR-39, aclarar que non se trata dun erro, senón que na actual
proposta do plan xeral non se recolle ningún núcleo rural con esa clave.
2.3.Respecto dos Planos de Información.
- O plan debe conter a información necesaria para verificar o cumprimento do artigo 32 da LOUG respecto ás
categorías de solo rústico, sen prexuízo doutros polo que deberá achegar un plano a escala adecuada as zonas de
fluxo preferente.
Achégase un plano de información á escala axeitada das zonas de fluxo preferente recollidas no Plan Hidrolóxico
Galicia-Costa, nomeadamente o plano número SERIE I_1-6 (ver Anexo II). No expediente remitido á SXOTU, xa se
recollían as zonas de fluxo preferente nos planos da SERIE O-3, á escala 1 / 2.000.
- Deberanse achegar planos de información das infraestruturas de telecomunicacións e redes de gas.
Respecto aos planos de información de infraestruturas de telecomunicacións, achégase un novo plano de información
no que se recolle a información aportada polos técnicos municipais, nomeadamente o plano número SERIE I_2-3 (ver
Anexo III).
Ao respecto das redes de gas, segundo a información remitida polos servizos técnicos municipais, non consta ningunha
canalización que discorra polo Concello de Vilaboa.
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8. ANEXO I: RESUMOS E INFORMES
CUANTITATIVOS DOS PARÁMETROS DA
ORDENACIÓN.
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Aos efectos de clarificar e detallar as determinacións concretas do PXOM na proposta de ordenación que se contén
no presente documento axúntanse unha serie de cadros nos que se presentan algúns dos resultados numéricos da
ordenación non referenciados (ou citados parcialmente) no resto do documento, e que en determinados casos serven
para cuantificar os datos de ordenación do PXOM ou para demostrar o cumprimento das esixencias establecidas na
LOUG.

Os cadros que se axuntan, e por esta orde, son os seguintes:

-

Superficie por clases e categorías de solo.

-

Listaxe detallada de Sistemas Xerais.

-

Listaxe detallada de Sistemas Locais.

CLASIFICACIÓN E CATEGORIZACIÓN DO SOLO DO TERMO MUNICIPAL.
Na seguinte táboa recóllense de xeito resumido os datos de clasificación e categorización do solo propostos polo
PXOM de Villaboa. A continuación amósanse nun listado os datos cun maior nivel de desagregación, en especial no
que atinxe ao solo rústico.

Superficie (m²)

Superficie
(Km²)

(%)

SOLO URBANO

378.329,53

0,38

1,02

Consolidado

347.231,27

0,35

0,94

Non Consolidado

31.098,26

0,03

0,08

SOLO DE NÚCLEO RURAL

5.068.219,71

5,07

13,73

Histórico-Tradicional

2.904.357,70

2,90

7,87

Común

2.163.862,01

2,16

5,86

127.531,19

0,13

0,35

31.341.535,33

31,34

84,90

337.435,44

0,34

0,91

31.004.099,89

31,00

83,99

SOLO URBANIZABLE
SOLO RÚSTICO
Protección ordinaria
Especialmente protexido

36.915.615,76
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