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1. ADAPTACIÓN AS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO.
1.1. CONTEXTUALIZACIÓN DO CONCELLO NAS DOT.
A aprobación do Decreto 19/2011 de 10 de febreiro e a súa posterior publicación no DOG do 22 de
febreiro de 2011, supuxeron a entrada en vigor das Directrices de Ordenación do Territorio (en
diante DOT), figura do novo modelo de ordenación territorial para Galicia. A súa finalidade será
establecer as pautas espaciais de asentamento das actividades, identificando cales son os
elementos que compoñen o territorio, establecendo as súas características, evolución e relacións
entre eles. As determinacións recollidas nas DOT para cada un dos diferentes elementos da
xerarquía de asentamentos no territorio son, polo tanto, de obrigada referencia e cumprimento para
o planeamento urbanístico.
As Directrices de Ordenación do Territorio, integran ao Concello de Vilaboa en relación ao sistema
de asentamentos, dentro do que denominan “A Rexión Urbana das Rías Baixas VIGOPONTEVEDRA”, é dicir, o espazo urbano configurado ao redor das cidades de Vigo-Pontevedra
afectado por un proceso de metropolización. Cunha poboación superior a 600.000 habitantes,
trátase dun ámbito urbano cun enorme potencial de desenvolvemento, que debe aproveitar as
oportunidades que lle outorgan o seu tamaño, o seu dinamismo e a súa estratéxica localización
xeográfica.
Vilaboa conta cunha posición estratéxica no centro da Rexión Urbana das Rías Baixas, a dez
quilómetros de Vigo e Pontevedra respectivamente. A pesares desta vantaxosa posición e das boas
comunicacións das que dispón no marco do Eixo Atlántico, o concello de Vilaboa quedou ao marxe
do desenvolvemento urbano tal e como se dou noutros concellos da comarca, presentado unha
estrutura mais propia do “Espazo Rural Intermedio” definido nas DOT.
Tamén é obrigada referencia a inclusión da fronte litoral do concello na Zona de Especial Protección
dos Valores Naturais pertencente ao LIC Enseada de San Simón, coa conseguinte consideración
dos terreos anteditos, como espazos naturais a protexer.
O PXOM do concello de Vilaboa deberá adaptar o seu modelo territorial ao previsto nas Directrices
de Ordenación do Territorio, atendendo ás consideracións relacionadas co planeamento xeral, e en
particular as que se indicaban nas conclusións do informe emitido pola Dirección Xeral de
Sostibilidade e Paisaxe o 4 de Abril de 2011, que son as seguintes:
-

O PXOM debe incorporar na súa memoria a xustificación da conformidade das súas
determinacións coas DOT e o POL. En particular, no que se refire ás DOT incorporará a Análise
da Compatibilidade Estratéxica (ACE) indicada.

Por tanto nos seguintes apartados tratarase de xustificar o cumprimento destes extremos na
documentación e na ordenación do PXOM.

1.2. ANÁLISE DE COMPATIBILIDADE ESTRATÉXICA.
Como forma de garantir a coherencia da planificación en fervenza e de evitar o risco da
incorporación de actuacións con criterios alleos e inconsistentes coas DOT, realizarase para cada
instrumento de planificación unha análise que permita avaliar o grao de compatibilidade entre estes
instrumentos e as aliñacións ou concordancias estratéxicas, obxectivos e criterios das DOT.
Esta análise seguirá unha metodoloxía tipo cuestionario baixo o nome de Análise da
compatibilidade estratéxica (ACE). Pretende ser unha ferramenta para o control da coherencia da
planificación que se desenvolva en Galicia co diagnóstico e os obxectivos das DOT dividida en:
a) Consideración dos aspectos clave para a sustentabilidade, explicando como se consideran os
efectos do plan sobre os aspectos clave detectados nas DOT.
b) Proceso de decisión, analizando a bondade e calidade do proceso de decisión a través do que
se deseña o planeamento.

Calixto Escariz S.L.U.

2

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VILABOA
Adaptación ás directrices territoriais (DOT-POL)

c) Relación cos elementos territoriais estratéxicos de Galicia, avaliando a relación dos plans cos
elementos estratéxicos identificados na análise obxectiva do contorno realizada nas DOT.
A continuación expóñense as cuestións que hai que analizar en cada unha das áreas e unha
explicación do sentido e contido de cada unha delas.
1.2.1. CONSIDERACIÓN DOS ASPECTOS CLAVE PARA A SUSTENTABILIDADE.
Os aspectos clave que consideran as DOT son os seguintes:
• Calidade do solo.
• Vocacionalidade de ámbitos.
• Exposición a riscos.
• Integración paisaxística.
• Conservación do patrimonio natural e cultural.
• Fragmentación do territorio.
• Competitividade económica.
• Equilibrio no desenvolvemento económico.
• Cohesión social.
• Calidade de vida.
• Gobernanza.
• Calidade do aire.
• Calidade da auga.
• Consumo de recursos hídricos.
• Consumo enerxético.
• Xeración de residuos.
• Emisión de Gases Efecto Invernadoiro.
• Necesidades de mobilidade.
• Equilibrio no reparto modal.
Aínda que moitos destes aspectos xa foron avaliados en detalle no ISA, nos apartados seguintes
avalíanse todos os aspectos clave que se citan:
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ASPECTOS CLAVE

MEDIDAS DO PXOM

1. Calidade do solo.

A alternativa escollida como proposta do PXOM promove a redacción dun
planeamento enfocado cara á sustentabilidade e integrado ambientalmente,
minimizando o consumo de solo e racionalizando o seu uso de acordo a un modelo
territorial coherente e eficiente, utilizando criterios e estratexias que fomentan unha
serie de accións para a mellora da calidade de vida e das oportunidades de
desenvolvemento.
Esta alternativa promove unha planificación urbanística máis moderada e cun
menor gasto de solo, tanto de solo urbano como de núcleo e urbanizable, evitando
a dispersión da urbanización e das edificacións.

2. Vocacionalidade
dos ámbitos.

O Concello de Vilaboa caracterízase por ser un concello cun baixo nivel de
ocupación, cunha densidade de poboación inferior ao valor do conxunto comarcal:
2
162 hab/Km . A superficie ocupada polos terreos urbanizados só representan o
16%, sendo o uso predominante o forestal que ocupa mais das tres cuartas partes
da superficie do municipio.
O Plan Xeral fai un esforzo a favor da biodiversidade e da paisaxe cualificando
aproximadamente o 82% do territorio como solo rústico, incluíndo diferentes
categorías de especial protección (mais do 99,9%); esta protección constitúe un
efecto moi positivo na ordenación, posto que supón poñer freo á localización
diseminada de vivendas e usos industriais.
Así pois, agás o contorno dos distintos asentamentos existentes (que teñen a súa
propia vocación e dinámica), o solo industrial en funcionamento e as distintas
proteccións de infraestruturas (que se asignan segundo a respectiva normativa
sectorial de referencia), o resto de ámbitos responden directamente á vocación
produtiva ou de protección dos valores que lle son propios, ben sexan
exclusivamente naturais ou participados pola intervención humana.
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ASPECTOS CLAVE
3. Exposicións
riscos naturais
tecnolóxicos.

a
e

MEDIDAS DO PXOM
Aquelas áreas do territorio municipal que presentan riscos naturais ou tecnolóxicos
foron incluídas polo PXOM na clase de solo rústico e, polo tanto, preservadas
dunha posible urbanización.
Os principais riscos xeolóxicos céntranse na inundación de leitos e chairas
aluviais, nos incendios forestais e na erosión e degradación de solos.
En canto ao risco de incendios forestais, Vilaboa está cualificada como Zona de
Alto Risco (ZAR) para os incendios forestais (PRADIGA), polo que se deberá pular
pola non utilización de especies forestais pirófitas e formular solucións para
minimizar os posibles efectos dos lumes. Con todo, sempre que se adopten as
medidas de protección reguladas, tanto no PXOM como na lexislación sectorial, o
nivel de risco para as actividades e as persoas é baixo.
En canto ao risco de inundacións, se ben na actualidade no PHGC non figuran
zonas con risco de inundación para o concello de Vilaboa, os novos criterios que
establece a Directiva 2007/60/CE para o risco de inundación obriga aos
organismos de cunca á elaboración dos mapas de perigosidade por inundacións e
os mapas de risco de inundación; mapas que na actualidade están en fase de
elaboración, de acordo ao exposto no novo Plan Hidrolóxico Galicia Costa o cal
servirá de base para a elaboración do mapa de Avaliación Preliminar de risco,
segundo esixe a Dir. 2007/60 /CE.
En canto ao risco de erosión e degradación de solos, este está presente nas zonas
de cumios, nas ladeiras, nos solos agrícolas e no litoral rochoso, principalmente;
ademais, os incendios aceleran os procesos de erosión e destrución de solo.
Porén, os solos cunha pendente maior do 20% empezan a presentar risco de
erosión.
Como restricións a calquera tipo de urbanización consideráronse os ámbitos
externos ao concello, os espazos protexidos pola normativa existente (ZEPVN), e
as zonas de servidume de protección de costas.
No que se refire ás actividades produtivas e residenciais, que potencialmente
poden xerar riscos, poderíanse sinalar o ciclo hídrico e o de xestión de
materiais.
Á espera das actuacións previstas polo Plan de Abastecemento de Galicia, a rede
de abastecemento de auga está moi pouco desenvolvida, realizándose este
servizo mediante traídas de augas veciñais e pozos individuais. Pola contra, o
servizo de saneamento, estruturado arredor de tres concas (Riomaior, Arcade e
Praceres), presta un bo servizo e conta cun mantemento acaído.
O concello de Vilaboa atópase adherido aos convenios marcos Xunta-Ecoembes e
Xunta-Ecovidro, e está clasificado, en relación coa xestión dos residuos urbanos,
como concello rural cun indicador de 0,18.
Na propia normativa urbanística recóllense medidas para evitar ou paliar o efecto
de illa térmica, común ás zonas moi urbanizadas, onde non se permite a
transpiración do terreo pola abundancia de superficies captadoras de calor,
reducidas zonas verdes; tamén se recollen medidas para permitir a permeabilidade
do solo e, polo tanto, a recarga hídrica. Igualmente, se recollen na normativa as
condicións de seguridade contra incendios nos edificios.
Nas zonas de actividade produtiva non se teñen constatado cambios significativos
que nos fagan estimar que as condicións ambientais se teñan deteriorado, isto é
así porque as actividades existentes que se centran na loxística, o comercio e
actividades complementarias das do sector primario presentan un consumo de
recursos, nivel de contaminación e impacto moi baixos.
Os principais riscos existentes no concello avalíanse e reflíctense nos
correspondentes planos e documentación do PXOM.
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ASPECTOS CLAVE
4.Integración
paisaxística.

MEDIDAS DO PXOM
O planeamento integra na súa planificación as características e valores da paisaxe
co fin de preservar a súa identidade e garantir a súa funcionalidade.
A paisaxe do concello de Vilaboa presenta varios elementos destacados a nivel
paisaxístico: a Enseada de San Simón, a Enseada de Larache, a Serra Basil e a
Serra de Domaio, o val do Río Maior, Punta Castelo e Punta Cabalo.
Tal e como se ten analizado no ISA os puntos de maior fraxilidade paisaxística
sóense corresponderse cos máis elevados e que, ademais, carecen de vexetación,
o que produce que calquera intervención non acaída produza impactos
importantes.
No conxunto das actuacións propostas, estas concéntranse principalmente nas
zonas deprimidas, sendo as máis importantes as que se localizan a carón dos
asentamentos de maior entidade como é o caso da capital municipal (O Toural).
Regúlanse as características tipolóxicas e construtivas das edificacións, tendentes
á construción de conxuntos integrados no marco físico no que se insiren.
Con respecto aos solos industriais as medidas van na liña dunha mellor
integración, menos perceptible tanto para o observador próximo como para o
observador afastado. Algunhas das medidas recollidas na normativa pasan polo
amortecemento das afeccións acústicas, o control dos volumes edificados e pola
obriga de apantallamentos e peches de natureza vexetal.
Os efectos positivos do novo plan sobre a paisaxe son moitos e moi importantes:
accións de protección de rústicos, de recuperación e mellora de núcleos, de
protección das serras e do litoral, de ter en conta os pequenos bosquetes, outeiros,
edificacións de interese..., tanto coa protección desas pezas como coa integración
paisaxística dos novos solos urbanizables.
Así pois pódese considerar que a integración paisaxística das propostas do PXOM
van na liña de diminuír o impacto que a actividade humana ten sobre o territorio e,
pola contra, de por en valor o que este ten de característico e singular.

5. Conservación do
patrimonio natural e
cultural.

No que respecta ao concello de Vilaboa, non se parte dunha situación de
desprotección no que se refire ao patrimonio natural. A Enseada de San Simón
está incluída na Rede de Espazos Naturais, rede que se configura como a rede
ecolóxica básica de ámbito europeo de zonas especiais de protección dos valores
naturais (ZEPVN). Nomeadamente trátase dos LIC Enseada de San Simón
(ES1140016), onde a necesidade de conservación e o mantemento da integridade
deste espazo e das súas funcións ecolóxicas xorde como obxectivo ambiental
primordial.
Adoitando un criterio máis conservacionista dos valores naturais do concello,
optouse por incluír dentro da clasificación de Espazos Naturais, amplos espazos
sobre as ladeiras das Serras de Domaio e Basil, implementándose a protección
natural ata o alto dos seus cumios.
Ao respecto do patrimonio cultural, a día de hoxe, existe tanto un catálogo de
bens, así como, certas figuras de protección para os solos rústicos, se ben non
adaptadas á LOUG. O novo PXOM completa considerablemente e incorpora o
catálogo de elementos arqueolóxicos, etnográficos e arquitectónicos, respecto dos
cales é preceptivo o informe de patrimonio que garanta a salvagarda dos mesmos.
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ASPECTOS CLAVE

MEDIDAS DO PXOM

6. Fragmentación do
territorio.

No territorio vilaboés, a existencia de ríos e regatos facilita a delimitación de
corredores naturais que comuniquen as zonas de costa cos montes do interior.
Porén, definiuse o sistema de espazos libres e zonas verdes de uso e dominio
público como a sucesión de espazos libres e abertos, directamente vinculados aos
sistemas naturais cos que comparten uso e dominio. 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 garanti-la salubridade, repouso e esparexemento, potenciación da
variedade urbana e optimización das condicións ambientais, paisaxísticas e
estéticas da cidade. Cunha vocación claramente urbana e ordenadora, o sistema
de espazos libres acada un importante rol como mecanismo de amortecemento
e/ou preservación das dinámicas naturais preexistentes, encadrado no mosaico
ecolóxico de illas e corredores como base do proxecto ambiental do Plan Xeral.
As redes de comunicación, sobre todo as máis importantes (autoestrada e FFCC),
poden, en determinadas zonas, converterse en límites, bordes ou no peor dos
casos barreiras.
A autoestrada é a infraestrutura da maior entidade do termo municipal; dado que
esta actuación é supramunicipal e, polo tanto, está fóra do campo de actuación do
PXOM, as medidas que este pode aportar para diminuír o impacto negativo que
puideran producir é limitado. Igualmente ocorre co novo trazado do AVE, a pesares
de que este novo proxecto está adaptado á actual lexislación ambiental e que
incorpora os mecanismos precisos para amortecer o impacto sobre o medio.
A estrada nacional N-554, recentemente reformada, conta con acondicionamento
peonil en practicamente tódalas súas beiras e, no seu defecto, o PXOM propón
completalas para que acade un alto grao de convivencia entre o tránsito peonil e o
de vehículos. Aínda que presenta un certo nivel de tránsito, non se pode
considerar en si mesma unha barreira.
Por outra banda o resto do viario autonómico, provincial e local garanten unha bo
grao de accesibilidade a todo o territorio dende calquera punto, ao marxe dos
corredores máis importantes antes sinalados. Así pois, aínda que se podería
entender que nun principio a presenza de importantes eixes viarios produce un
certo grao de confinamento e división do territorio, os beneficios que supoñen
noutros eidos (existencia dun acaído e importante sistema viario previo de menor
rango, medidas para a conectividade ecolóxica a través dos corredores verdes
fluviais...), enxugan en gran medida os efectos negativos que puideran darse.

7. Competitividade
económica.

O municipio de Vilaboa insírese nun contexto territorial que vén determinado pola
proximidade a dúas áreas urbanas de influencia indiscutible: Vigo e Pontevedra,
que determinan entre outros aspectos unha importante mobilidade diaria por
desprazamentos ao lugar de traballo. Neste senso, pódese afirmar que tanto Vigo
como Pontevedra son uns dos eixes principais sobre os que xira actualmente a
dinámica socioeconómica de Vilaboa.
No que respecta á localización dos usos produtivos en relación á competitividade
económica, o presente PXOM aposta pola 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, dada a súa posición estratéxica e de alta accesibilidade actual, que
deixa a Vilaboa con boas posibilidades de desenvolvemento de solo especializado
e non extensivo, en espazos que aínda limitados espacialmente polas
infraestruturas e a topografía, poden dar un extraordinario rendemento se se
aproveitan convenientemente. Estas actuacións permitirán a creación de emprego
e servirán para a fixación de poboación no concello.
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ASPECTOS CLAVE

MEDIDAS DO PXOM

8.
Equilibrio
no
desenvolvemento
económico.

Boa parte da base económica do concello deriva da súa situación estratéxica no
eixe costeiro máis dinámico de Galicia, entre Pontevedra e Vigo.
O concello de Vilaboa conta cunha climatoloxía moi benigna ―que lle permite
dispor dun gran confort climático―, cunha paisaxe e natureza sobresaíntes, cun
interesante potencial forestal e agrario ―se ben hoxe en día moi desarticulado―,
e cun sector pesqueiro que na actualidade conta cun importante número de
mulleres mariscadoras. É, polo tanto prioritario artellar unha ordenación que
compatibilice os usos industriais, de servizos e primarios cunha aposta pola
conservación e potenciación da natureza e a paisaxe, como base dunha
fundamental aposta polo turismo sostible.
Moitos dos seus traballadores vincúlanse laboralmente á cidade de Vigo e
Pontevedra. Porén, a súa dinámica poboacional e as necesidades de solo
residencial non derivan exclusivamente da dinámica produtiva local, senón tamén
da dinámica das áreas limítrofes nas que desempeñan a súa actividade laboral e
profesional unha parte importante dos residentes neste concello.
En xeral, ao tratarse dun concello relativamente pequeno e con certo equilibrio
entre os sectores produtivos, non se podería falar de desequilibrios entre zonas. O
PXOM trata de manter nas mellores condicións os ámbitos sobre os que se poda
seguir mantendo este equilibrio, inclusive as reservas de novo solo industrial.
As zonas de montaña terían un menor grao de desenvolvemento a priori, xa que
se mantén a estrutura de propiedade tradicional.
Dende o PXOM, apóianse os novos recursos como o turismo en xeral, xunto coa
rehabilitación de vivendas, que poden ser fonte de maiores recursos no futuro.

9. Cohesión social.

Seguindo un traballo levado a cabo nos últimos anos polo Concello de Vilaboa de
mellora de servizos urbanísticos e dotacións, o novo PXOM busca, logo de que
sexa posible elixir calquera núcleo para asentarse dentro do concello (tendo
garantidos en todos eles para as necesidades básicas un nivel de prestacións
semellantes), dar un paso máis e abordar tanto a mellora dos tecidos tradicionais
como a mellora dos servizos e a implantación de dotacións de maior entidade nas
inmediacións dalgúns núcleos, nomeadamente novas zonas verdes máis grandes
que as xa existentes e que teñan un ámbito de utilización máis municipal.
No que respecta aos servizos especializados e ao comercio, o modelo proposto
aposta pola creación dunha nova centralidade da que actualmente carece Vilaboa,
e que se desenvolverá arredor do seu actual centro administrativo, O Toural, para
poder cubrir o papel aglutinador e simbólico dunha pequena vila. Configurarase
como un centro dotacional de servizos con carácter municipal, acadando a través
do desenvolvemento urbanístico espazos estratéxicos para o emprazamento de
novas dotacións.
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. Así pois, considérase que o grao de
cohesión é acaído en todo o termo municipal e que o PXOM terá un efecto
favorable mellorando aspectos da vida dos asentamentos a partires dun certo nivel
básico de cobertura común en funcionamento.
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ASPECTOS CLAVE

MEDIDAS DO PXOM

10. Calidade de vida.

Para poder determinar en que medida se pode mellorar a calidade de vida
establecida polo PXOM de Vilaboa é preciso facer unha lectura transversal das
súas propostas, xa que este obxectivo depende de moitos factores:
O emprego, afianzando e ampliando a diversidade da actividade económica
municipal, apoiándose na Rexión Urbana das Rías Baixas como plataforma
dinamizadora e xeradora de recursos.
O nivel de servizos e dotacións, que no caso de Vilaboa presenta un grao de
equipamento correcto, verase mellorado co desenvolvemento deste PXOM que,
ademais da reserva de solo dotacional que propón ao longo do concello, aposta
pola potenciación e desenvolvemento do Toural como centro cívico e de servizos
de referencia municipal.
Ao respecto do sistema xeral de espazos libres procúrase a consecución dun
sistema de espazos vinculado aos eixes de expansión que permita a reformulación
das relacións cidade-territorio de cara á integración ambiental e paisaxística de
toda a ordenación.
O fomento da recuperación dos tecidos rurais máis antigos mediante procesos de
rehabilitación e cooperación público-privada, 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.
Ao respecto do sistema viario e infraestrutural proposto polo PXOM, hai que falar
da integración do novo trazado da estrada N-554, adaptándoa ás necesidades de
acceso e de seguridade viaria dos diferentes núcleos que atravesa, así como
tamén a humanización e, se é o caso, aperturas de alternativas na rede local de
estradas.
A potenciación da vocación turística do concello de Vilaboa como unha das
aspiracións fundamentais. O PXOM establece unha estratexia de actuación
turística a través da ordenación e da normativa, poñendo en valor os recursos
localizados no territorio, sempre baixo a incorporación de criterios ambientais nos
principios da planificación.
Por todo o anterior estímase que a calidade de vida nos distintos puntos do
concello verase mellorada coa aplicación do PXOM que se está a tramitar.

11. Gobernanza.

Xa se comentou nalgún apartado anterior que o Concello de Vilaboa, co apoio
doutras administracións levou a cabo, nos últimos anos, profundas melloras en
moitos aspectos da vida municipal: nos servizos e dotacións, na recuperación do
patrimonio, na xeración de solos produtivos, etc. As propostas do PXOM dan
continuidade a esa política pilotada polo concello e apoiada por outras
administracións de melloras cualitativas e cuantitativas para os cidadáns, como se
pode ver nas propostas de máis zonas verdes, fomento do turismo, axudas á
rehabilitación, mellora e implantación de novos servizos, maior protección natural e
ambiental, etc.

12. Calidade do aire.

Este é un aspecto cunha repercusión e características que excede, en certo
sentido, o ámbito municipal. No que se refire a de qué forma pode contribuír o
concello a que a calidade do aire sexa a mellor posible, están o fomento do
transporte público, o da mobilidade non motorizada a través dos itinerarios peonís
existentes, en construción ou propostos, co control das actividades produtivas
industriais existentes e que se vaian a implantar no concello, diminuíndo o
consumo enerxético nos fogares, a partires de fontes non renovables, pasando a
empregar outras que si o son, como a biomasa ou a enerxía solar, cando menos
en parte, pois xa é unha esixencia do CTE, entre outras.
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9

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VILABOA
Adaptación ás directrices territoriais (DOT-POL)

ASPECTOS CLAVE
13. Calidade
auga.

da

MEDIDAS DO PXOM
Vilaboa é o único concello da área territorial de Pontevedra que neste intre non
conta con servizo municipal de augas (a excepción do núcleo de Paredes), aínda
que xa se contemplaba nas actuacións previstas dentro das Directrices do Plan
Hidrolóxico de Galicia – Costa, aprobadas no ano 1997.
Na actualidade o servizo de abastecemento do concello realízase mediante traídas
de auga que son veciñais e localizadas próximas aos principais núcleos de
poboación, ou correspondentes a pozos individuais.
Actualmente a rede de saneamento prevista no proxecto de saneamento integral
da Ría de Vigo está xa rematado, 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 escorrentía superficial desvíanse polos regos e canles
naturais, debido á estrutura dos asentamentos e do territorio do concello.
Desde o PXOM proponse o emprego de pavimentos e superficies drenantes que
permitan a recarga hídrica do subsolo. É por iso que se entende que a proposta do
PXOM vai no sentido de mellorar a calidade das augas, afondando e
complementando as actuacións xa executadas ou en marcha.

14. Consumo de
recursos hídricos.

15.
Consumo
enerxético

16. Xeración
residuos

Calixto Escariz S.L.U.

de

O consumo de recursos hídricos do concello de Vilaboa, dado que se trata dun
ámbito esencialmente rural e de que o solo industrial en funcionamento non
alberga actividades con alta demanda de auga, é moderado. No que se refire á
redución do consumo e, en xeral medidas de aforro do recurso, na vertente
pública, proponse a materialización dunha rede de abastecemento público,
diminuíndo as perdas que se poidan presentar e o emprego de augas pluviais para
usos como a rega ou a limpeza pública. A nivel de usuarios, na Normativa
Urbanística recóllense esixencias e propostas concretas que permitan diminuír, na
medida do posible, a demanda do recurso.
O PXOM propón un consumo enerxético sostible e responsable procurando o
aforro da enerxía (e así se recolle na Normativa Urbanística) tanto nos ámbitos
públicos como nos privados, neste último caso en liña coas esixencias que o CTE
e outras normativas formulan de cara ao emprego de enerxías renovables como é
o caso da solar ou a biomasa.
O concello de Vilaboa está considerado como rúral a efectos da recollida do lixo.
Nos últimos anos estase tratando de mellorar a recollida selectiva, así como
implantar un punto limpo, onde centralizar a recollida de materiais, tanto
convencionais como máis especializados, como os electrodomésticos ou os
mobles usados. A recollida selectiva tamén se dá, en maior ou menor grado ao
longo do termo municipal, tendo maior presenza os puntos de recollida para a
fracción xenérica, os envases e o vidro. A proposta do PXOM xira arredor a
continuar mellorando, tanto os puntos de recollida, como as frecuencias da
mesma, así como a implantación do antedito punto limpo. No que se refire á
redución na xeración proponse que o concello, dentro das súas competencias,
estableza unha estratexia de utilización sostible dos materiais que permita reducir
a xeración de residuos (por exemplo con experiencias de compostaxe nas
vivendas), e fomentando a reciclaxe.
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ASPECTOS CLAVE

MEDIDAS DO PXOM

17.
Emisión
de
gases con efecto
invernadoiro.

un concello relativamente pequeno como o que nos ocupa o nivel de emisión de
gases de efecto invernadoiro é baixo e asociado principalmente ao transporte ou
ás actividades industriais. No primeiro caso, proponse unha mellora do transporte
público e a ampliación de itinerarios peonís para que se reduza na medida do
posible o emprego do vehículo privado; por outra parte, os establecementos
comerciais e industriais lixeiros existentes dentro do termo municipal non se
caracterizan polas súas emisores de gases con efecto invernadoiro. Trátase máis
ben de naves con actividades comerciais e actividades relacionadas ou
complementarias do sector primario.
No caso dos sistemas de calefacción tanto públicos como privados, recóllese na
normativa urbanística que se deberá tender ao emprego de sistemas alternativos
aos que dependen exclusivamente dos combustibles fósiles.

18. Necesidades de
Mobilidade.

As principais necesidades de mobilidade dun concello como o de Vilaboa veñen
dadas polo acceso aos servizos, ás dotacións e ao emprego. En canto a este
último, a creación de solos produtivos dentro do termo municipal reduce a
dependencia da mobilidade cara o exterior ao existir fontes de emprego autóctono;
polo tanto as previsións de crecemento que se propoñen van neste camiño.
Os traballos levados a cabo nos últimos anos para o acondicionamento de zonas
verdes e equipamentos nos núcleos, unido aos que se recollen no PXOM,
contribúen notablemente a reducir esta demanda de mobilidade. Un dos aspectos
que máis dependencia supón é o educativo, aínda que esta é unha competencia
autonómica que segue unha política de concentración e optimización de recursos.
En canto ao tránsito de mercadorías, as actividades localizadas dentro do termo
municipal están enfocadas principalmente á venta ou a actividades produtivas de
tamaño medio, polo que a demanda de mobilidade non é, en principio, elevada.

19. Equilibrio
reparto modal.

no

Neste sentido o certo é que única alternativa para diminuír o tráfico de vehículos
privados é a potenciación do transporte público por estrada, propoñéndose a
incorporación ao programa autonómico de trasporte compartido ou a outros
programas semellantes, xa que o baixo número de usuarios potenciais inviabiliza
que a iniciativa privada tome en consideración aumentar a súa presenza.
Desde a Normativa do planeamento xeral foméntase a creación de carrís bici,
especialmente nas áreas residenciais previstas, conectando estas áreas
residenciais cos distintos sistemas xerais de zonas verdes.

1.2.2. PROCESO DE DECISIÓN.
As cuestións a analizar segundo as DOT son as seguintes:
• Coherencia en fervenza: relación cos obxectivos das DOT. Avaliar a relación dos obxectivos
estratéxicos que motivan o planeamento cos obxectivos das directrices e, no seu caso, obxectivos
da planificación intermedia.
• Coherencia transversal: relación cos obxectivos da planificación sectorial. Avaliar a relación dos
obxectivos estratéxicos do planeamento cos obxectivos da planificación sectorial existente.
• Demanda social. Avaliar a metodoloxía utilizada para a estimación da demanda que motiva as
actuacións do planeamento.
• Consideración de alternativas. Xustificación da elección. Avaliar se o planeamento é resultado da
selección entre varias alternativas e a xustificación da alternativa seleccionada.
• Consultas e coordinación. Avaliar o grao de consenso buscado durante o proceso de planificación,
dende a perspectiva de:
• Participación cidadá. Métodos.
• Consultas a outras administracións públicas. Métodos.

Calixto Escariz S.L.U.
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• Coordinación con políticas, plans e normas.
1. Coherencia en fervenza relación cos obxectivos das DOT.
A continuación analízanse os obxectivos das DOT en relación cos obxectivos que propón o PXOM
mediante a comparación dunha serie de temas comúns ás propias directrices e á Avaliación
Ambiental Estratéxica do PXOM.
Os valores expresados na táboa son os seguintes:
NON RELACIONADO
CO ÁMBITO DO PXOM

NON
COMPATIBLE

POUCO
COMPATIBLE

MEDIANAMENTE
COMPATIBLE

MOI
CAMPATIBLE

TOTALMENTE
COMPATIBLE

1

2

3

4

5

OBXECTIVOS DAS DOT
a) Lograr unha maior integración de Galicia cos ámbitos que lideran o desenvolvemento europeo e
aproveitar as oportunidades asociadas a unha localización singular na fachada atlántica europea.
b) Contribuír á consolidación da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal e da Macrorrexión GaliciaCastela León-Norte de Portugal e afianzar o protagonismo de Galicia na plataforma atlántica para crear
un ámbito de centralidade e desenvolvemento no noroeste peninsular.
c) Establecer os ámbitos supramunicipais de planificación e programación de infraestruturas,
equipamentos e servizos para optimizar a súa oferta e racionalizar os procesos de desenvolvemento
urbano e económico destes espazos.
d) Potenciar as principais rexións urbanas e áreas urbanas de Galicia, reforzando os seus diferentes
perfís e artellar un sistema policéntrico de cidades coa fortaleza necesaria para liderar os procesos de
desenvolvemento e innovación.
e) Consolidar unha rede de vilas e de pequenas cidades capaces de dotar dunha adecuada base
urbana e de servizos o conxunto do territorio.
f) Potenciar os núcleos rurais de Galicia como célula básica do sistema de asentamentos e elemento
identificativo do modelo de ocupación tradicional do territorio, outorgando prioridade á súa rehabilitación.
g) Impulsar procesos socioeconómicos que dinamicen as áreas rurais que máis acusan os efectos da
crise demográfica e da despoboación.
h) Achegar referencias para o desenvolvemento de infraestruturas e equipamentos con criterios
supramunicipais, orientadas a apoiar a configuración do modelo territorial proposto mediante unha rede
xerarquizada que vertebre e articule a totalidade do territorio.
i) Establecer criterios para a consideración dos condicionantes ambientais, sociais e económicos nas
iniciativas urbanísticas e sectoriais.
j) Proporcionar criterios territoriais e ambientais para a elaboración de plans e proxectos sectoriais e
configurar as características dos plans territoriais integrados.
k) Consolidar a identidade e a singularidade das cidades e vilas de Galicia, apoiando os seus
compoñentes de excelencia e impulsando proxectos que melloren a súa calidade urbana e a súa
capacidade competitiva.
l) Establecer directrices estratéxicas para desenvolver os instrumentos de desenvolvemento rural, así
como mecanismos de cooperación e colaboración urbano-rural sobre a base dun maior equilibrio entre o
desenvolvemento urbano, o desenvolvemento rural e a protección de espazos abertos.
m) Aplicar o concepto e metodoloxías de desenvolvemento rural con enfoque territorial nas actuacións
que se desenvolvan nos espazos rurais por parte dos distintos axentes sociais e económicos.
n) Contribuír a un modelo territorial que considere a vocacionalidade ou potencialidade do territorio na
ordenación do medio físico soporte do modelo, analizando a súa capacidade de acollida para os distintos
usos.
ñ) Configurar un instrumento básico da estratexia para a consecución dun desenvolvemento sustentable
e promover a conservación do patrimonio natural, recoñecéndoo como activo para o desenvolvemento de
Galicia.
o) Valorizar a calidade da paisaxe galega, o patrimonio cultural e o sistema rural como factores de
atracción global do territorio e activos básicos da calidade de vida, e do propio potencial de
desenvolvemento, especialmente nas áreas de menor dinamismo do país.
p) Desenvolver estratexias de xestión creativa das paisaxes culturais galegas como factores de
competitividade territorial cunha especial referencia á valorización do patrimonio rural vinculado ao
sistema de asentamentos rurais, principalmente no seu inventario, caracterización e valoración e na
difusión desta información para a súa consideración por parte dos diferentes axentes económicos e
institucións.
q) Combater o fenómeno do cambio climático, para o que se propón afondar no coñecemento das súas
evidencias en Galicia e actuar decididamente nos principais sectores que contribúen ás emisións de
gases de efecto invernadoiro, de acordo cos principios recollidos na estratexia galega fronte ao cambio
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OBXECTIVOS
DO PXOM

OBXECTIVOS DAS DOT
climático.
r) Previr e minimizar os efectos derivados de riscos naturais e tecnolóxicos, incorporando a avaliación e
xestión de riscos na formulación dos restantes instrumentos de ordenación do territorio e do urbanismo.
s) Estruturar o litoral como un ámbito de excelencia territorial, que integre zonas naturais, centros
urbanos e núcleos tradicionais, reorientando os procesos de urbanización difusa cara a un sistema máis
compacto, de maior complexidade (diversidade de usos) e atractivo, caracterizado pola súa calidade e
pola diversidade de posibilidades de vida e traballo.
t) Crear un potente sistema de infraestruturas de transporte para persoas e mercadorías capaz de
conectar eficazmente o espazo rexional co espazo global para aproveitar ao máximo as vantaxes locais
de Galicia e aumentando a eficacia das interconexións entre os principais centros urbanos da
comunidade para facer valer as oportunidades derivadas do seu policentrismo, reforzando este como
unha das potencialidades de futuro.
u) Fortalecer os equipamentos e dotacións dos núcleos estruturantes do sistema rural aumentando a
súa variedade e, sobre todo, elevando os niveis de servizo co fin de proporcionar unha oferta de calidade,
adecuada ás necesidades da poboación e con capacidade para aumentar o atractivo destes núcleos
como centros de residencia e actividade.
v) Potenciar infraestruturas de telecomunicación capaces de garantirlles a toda a cidadanía e ás
empresas a súa integración nunha sociedade da información e coñecemento, co fin de aumentar a
calidade de vida, a competitividade dos sectores produtivos e a eficiencia dos servizos públicos.
w) Desenvolver espazos orientados ás actividades de I+D+I como elementos determinantes para
asentar o potencial de futuro de Galicia e da súa capacidade para configurar un ámbito de liderado
espacial.
x) Marcar criterios para a execución de novas fórmulas de goberno territorial, como as agrupacións
voluntarias de municipios, que dean resposta aos cambios e dinámicas recentes do modelo territorial e
social.

4

4

3

4

4

3

3

2. Coherencia transversal co planeamento sectorial.
Neste apartado relaciónanse o nivel de compatibilidade dos obxectivos do PXOM con respecto ao
planeamento sectorial. Os valores de compatibilidade para os temas obxecto de comparación son
os mesmos que no apartado anterior.

Plan de Xestión de Residuos Industriais e Solos
Contaminados de Galicia.

4

Plan Director de Conservación da Rede Natura 2000

5

Plan Sectorial Eólico
Plan Galego de Ordenación dos Recursos Piscícolas de
Ecosistemas Acuáticos Continentais
Plan Sectorial de Infraestruturas de Transporte de Galicia
Plan MOVE (2010-2015)

3

4

4
3

4

3

5

5

4

4

4

5

4

Plan de Saneamento de Galicia 2008-2015

4

5

4

Plan de Abastecemento

5

5

4

Plan de Xestión dos Residuos Urbanos de Galicia 2010-2020
Plan Enerxético Estratéxico de Galicia
Plan Sectorial de Solo Empresarial da comunidade Autónoma
de Galicia.

4

Programa Marco Galego Fronte ao Cambio Climático
Plan de Desenvolvemento Rural 2007-2013
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5

5

4

4

5

5
4
4

5

5

5

5

4
5

Mobilidade

4

5

4

Plan Hidrolóxico de Galicia-costa

Cambio Climático

Xestión de Residuos
5

5

4
5

Enerxía

Ciclo Hídrico

Atmosfera

4
5

3

4

Sociedade Economía

Patrimonio Natural e
Cultural

Paisaxe

PLANS, PROGRAMAS E ESTRATEXIAS

Ocupación do
Territorio

OBXECTIVOS DO PXOM CON RESPECTO AS
VARIABLES DAS DOT

4
5

4
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Tamén se pode recoller sinteticamente a compatibilidade destes instrumentos co PXOM, de xeito
máis individualizado e textual (obviando as DOT e o POL, que xa son obxectivos monográficos e
moi detallados do presente anexo documental), por tanto recollemos aquí un extracto do análise
realizado:
NOME DO PLAN

DIRECTRICES DE
ORDENACIÓN DO
TERRITORIO

OBXECTIVOS BÁSICOS

COMPATIBILIDADE PXOM

O PXOM está vinculado ao que establezan as DOT,
tendo que xustificar ás súas propostas en función
As DOT son un instrumento de das determinacións nelas recollidas. O concello de
carácter global e marco xeral de Vilaboa está considerado parte da Rexión Urbana
referencia para a xestión do das Rías Baixas VIGO-PONTEVEDRA. Polo tanto,
territorio.
o PXOM de Vilaboa deberá adaptar o seu modelo
territorial ao previsto nas DOT, atendendo ás
consideracións relacionadas co planeamento xeral.

Garantir a xestión controlada
dos residuos industriais, así
como aplicar a xerarquía de
opcións de xestión que recolle a
lexislación vixente e que leva a
primar
a
prevención
e
valorización de ditos residuos
fronte a tratamentos finalistas.
PLAN DE XESTIÓN En
referencia
aos
solos
DE
RESIDUOS contaminados, o Plan velará
INDUSTRIAIS
E pola identificación de solos con
SOLOS
risco ambiental, polo feito de
CONTAMINADOS
soportar unha actividade de
natureza
potencialmente
contaminante,
así
como
fomentará a adopción das
medidas acaídas, no caso de
aqueloutros solos afectados por
unha contaminación efectiva e
que requiren de procesos de
restauración.

No caso de Vilaboa, o PXOM non ten constancia de
actividades de alto risco de contaminación do solo,
ao non existir actividades industriais ou doutro tipo
contaminantes no territorio. No que se refire ao
tratamento de residuos, na súa maioría son tratados
fóra do termo municipal.

O obxectivo son todos os
espazos que forman parte da
Rede Natura 2000. O plan ten
PLAN
DIRECTOR
como obxectivo protexer os
DE
espazos integrantes na rede
CONSERVACIÓN
natura, e establecer medidas
DA REDE NATURA
para asegurar a protección,
2000
conservación e mellora dos
espazos naturais, da paisaxe e
do medio rural.

O PXOM tamén procura a mellor protección para os
espazos naturais, tanto para os de valor recoñecido
oficialmente como para outros de ámbito máis local,
apostando claramente pola preservación dos
valores medioambientais do solo rural e
promovendo o seu desenvolvemento sostible ao
tempo que se trata de minimizar os riscos e
impactos que as actividades humanas pode
presentar sobre eles.

PLAN GALEGO DE
ORDENACIÓN DOS
RECURSOS
PISCÍCOLAS
E
ECOSISTEMAS
ACUÁTICOS
CONTINENTAIS

O PXOM incorpora unha estratexia de mellora de
Obxectivos de mellorar os
calidade das augas, actuando sobre diversas
recursos piscícolas e dos
frontes que teñen que ver, tanto coa propia
ecosistemas
das
augas
ordenación
como
con
diversas
propostas
continentais.
medioambientais concretas.

PLAN MOVE (PLAN
DE MOBILIDADE E Plan
con
orientacións
As súas determinacións serán de aplicación no
ORDENACIÓN
estratéxicas en materia de
Concello de Vilaboa.
VIARIA
infraestruturas de transporte.
ESTRATÉXICA)
PLAN
Estase a redactar o PHGC. Co
As súas determinacións serán de aplicación no
HIDROLÓXICO DA obxectivo de establecer entre
Concello de Vilaboa.
DEMARCACIÓN
outros
obxectivos
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NOME DO PLAN
GALICIA – COSTA.

OBXECTIVOS BÁSICOS
medioambientais
para
as
distintas masas de auga, e o
risco de seca e inundacións.

O Plan de Saneamento de
Galicia 2008-2015 xurde da
necesidade de dispoñer dunha
ferramenta de planificación das
PLAN
DE
obras e actuacións en materia
SANEAMENTO DE
de saneamento, que recolla os
GALICIA 2008-2015.
requisitos establecidos na DMA
e polo tanto, actualice a
planificación recollida no Plan
de Saneamento 2000-2015.
PLAN AUGA

COMPATIBILIDADE PXOM

Na actualidade estase a levar a cabo a execución
de Plans de saneamento local para primar as
actuacións máis necesarias. No PXOM recóllense
propostas, tanto para mellorar a recollida e
tratamento de efluentes como a recarga hídrica dos
solos ou o aproveitamento das augas pluviais, todas
elas co obxectivo de acadar unha maior protección
e calidade das augas, tanto superficiais como
subterráneas.

Para cumprir coas novas Recóllense diversas propostas de melloras das
tendencias e requisitos legais redes e instalacións existentes pero aínda sen
da Directiva Marco da Auga.
concretar os prazos para a súa materialización.

Os tratamentos directos dos residuos non son
competencia municipal, só nalgún caso se a súa
recollida, como no caso dos residuos orgánicos (ou
outros delegados en empresas privadas), aínda que
PLAN DE XESTIÓN
Instrumento de planificación si que o é fomentar a recollida selectiva e favorecer
DE
RESIDUOS
para unha correcta xestión dos a accesibilidade aos puntos onde depositar os
URBANOS
DE
residuos xerados.
residuos e o número destes. O PXOM traballa nesta
GALICIA 2010-2020,
liña, propondo o incremento da recollida selectiva,
tanto en frecuencias como en puntos, en todo o
concello e propondo a recollida de residuos máis
especializados en puntos concretos.
Aplicar o Plan Estatal de Aforro
e
Eficiencia
Enerxética,
PLAN ENERXÉTICO optimización do uso das fontes
ESTRATÉXICO DE e o consumo con criterios de
GALICIA 2010-2015 eficiencia
enerxética,
fomentando o uso das enerxías
renovables e o cumprimento
das esixencias ambientais.

En liña con estes obxectivos, o PXOM tamén
establece medidas e propostas para a optimización
do uso das fontes enerxéticas fomentando o uso
das enerxías renovables. O concello de Vilaboa
atópase incluído dentro da delimitación das Áreas
de Desenvolvemento Eólico.

O concello de Vilaboa atópase incluído dentro da
Busca
a
orientación
da
PLAN SECTORIAL
delimitación das Áreas de Desenvolvemento Eólico
produción enerxética, de forma
EOLICO
(ADE) denominada Morrazo e Coto Agudo, que
sostible.
abrangue tamén terreos dos concellos veciños.
PROGRAMA
MARCO
GALEGO Programa
transversal
para
FRONTE
AO colaborar na mitigación das
CAMBIO CLIMÁTICO causas do cambio climático.
2010-2020

A orientación do PXOM, no seu conxunto, pretende
contribuír, na medida das súas posibilidades, á loita
contra o cambio climático, existindo medidas
normativas e propostas concretas nese sentido.

O obxectivo deste plan é de
acadar
uns
niveis
de
desenvolvemento similares e
PLAN
DE homoxéneos a outras zonas
DESNVOLVEMENTO rurais da Unión Europea, así
RURAL 2007-2013
como contribuír ás prioridades
en materia de competitividade e
desenvolvemento sostible do
medio rural.

En liña con estes obxectivos, o PXOM tamén
establece medidas e propostas para a mellora de
vida no medio rural e o fomento das actividades
produtivas ligadas ao sector primario e a protección
dos valores patrimoniais e medioambientais do
territorio.

3. Demanda social.
Varios son os aspectos que os cidadáns do concello poden demandar para satisfacer as súas
necesidades. Entre eles os máis importantes son o emprego, o acceso a unha vivenda digna (ben
de nova construción ou rehabilitando as existentes), uns servizos públicos de calidade, un medio
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ambiente e un patrimonio cultural coidado e unhas dotacións o máis accesibles e variadas, entre
outras.
Con estas premisas traballan os técnicos do equipo redactor xunto coa administración municipal
para conformar as propostas do PXOM, que poden ser adaptadas e modificadas pola participación
cidadá e o control sectorial das administración que teñen competencia para elo ao longo de todo o
proceso de redacción.
Así pois, no que se refire á necesidade de emprego, apóstase por mellorar e diversificar as
oportunidades existentes en diversos sectores a través de medidas como a potenciación da
actividade turística, a recuperación do patrimonio e os núcleo rurais, a reserva de solos para
actividades produtivas, etc.
En canto á vivenda, mantense unha oferta para vivenda de nova construción, incluíndo ámbitos
onde poder levar a cabo actuacións de vivenda protexida, seguindo exitosas experiencias
anteriores. A aposta fundamental atópase na rehabilitación do patrimonio existente tanto a nivel dos
núcleos rurais como dos núcleos urbanos.
No que atinxe aos servizos urbanísticos, o camiño proposto é a colmatación, a mellora e o acaído
mantemento das instalacións, co fin de acadar unha homoxeneidade no servizo en todo o territorio,
independentemente do núcleo que se trate e favorecendo desta forma a cohesión social.
En canto ás dotacións, séguese a completar e diversificar a oferta, facendo todas elas accesibles e
achegando aos cidadáns aquelas que non precisan unha gran masa crítica para o seu
funcionamento (zonas verdes, equipamentos socioculturais,...). En tanto, os que precisan dun maior
nivel de usuarios, o PXOM pretende concentralos na capital municipal, O Toural, apostando pola
creación dunha nova centralidade da que actualmente carece o concello, e que se desenvolverá
arredor do seu actual centro administrativo para poder cubrir o papel aglutinador e simbólico dunha
pequena vila.
En canto ao medio ambiente, ao patrimonio e a paisaxe, protéxense os ámbitos con valores
significativos ou singulares para preservar este legado herdado, intentando que podan ser elemento
activos no desenvolvemento municipal sen por en risco os valores cos que contan.
4. Consideración de alternativas.
Este apartado atópase detalladamente xustificado no “CAPÍTULO 4. DESCRICIÓN E ANÁLISE
DAS ALTERNATIVAS” do ISA do PXOM de Vilaboa, polo tanto remitimos ao citado apartado para
velas en todo o detalle, aínda que resumiremos aquí os aspectos principais para ter unha visión
xeral das alternativas baralladas.
As alternativas no ISA
As alternativas sintéticas de planeamento expostas no presente ISA xustifícanse e valóranse en
base á integración dos criterios e obxectivos de sustentabilidade establecidos no Documento de
Referencia remitido pola SXCAA. A avaliación cualitativa das alternativas realízase a partir do grao
(1 mínimo e 5 máximo) previsto de consecución dos obxectivos de sustentabilidade. Valóranse por
tanto as accións e os efectos para conseguir ter un plan máis sustentable.
Contémplanse tres alternativas:
1. A denominada “ALTERNATIVA CERO” é aquela que se basea no mantemento da
situación actual do territorio, sen modificación do planeamento nin do modelo territorial, que
se analiza na diagnose realizada sobre o territorio municipal na súa situación actual, na que
se detectaban unha serie de deficiencias estruturais que o presente PXOM pretende
resolver.
2. Establécese unha alternativa real de ordenación posible técnica e economicamente
“ALTERNATIVA UN” que incide cunha potenciación ambiciosa do crecemento residencial
para permitir un auténtico relanzamento da actividade municipal.
3. A “ALTERNATIVA DOUS” que é a proposta do Plan, presenta unha moderada proposición
de expansión, recoñece a realidade actual e intenta paliar a problemática detectada e
incorpora as demandas cara unha estratexia de sustentabilidade, para acadar un modelo
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territorial que mellore a sociedade e o territorio cunha xestión ambiental, territorial e
urbanística cunha estratexia que intenta resolver moitas das problemáticas territoriais,
ambientais e sociais.
A continuación comparamos as alternativas 0, 1 e 2 en canto á representación gráfica da
clasificación do solo e despois as analizaremos respecto da cuantificación numérica.

ALTERNATIVA 0
Clasificación do solo

Categoría do solo

Solo APTO PARA URBANIZAR
Núcleos Rurais Existentes Tradicionais
Normal
Protección de Infraestruturas
Solo NON URBANIZABLE

Protexido
Protección especial

Calixto Escariz S.L.U.

%

484.090

1,32%

5.150.479

14,02%

23.715.250

64,57%

3.148.121

8,57%

Protección de canles
Protección litoral

TOTAIS

Superficie

0,00%
877.702

2,39%

1.266.565

3,45%

2.084.415

5,68%

36.726.622

100%
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ALTERNATIVA 1
Clasificación do solo
Solo URBANO
Solo DE NÚCLEO RURAL
Solo URBANIZABLE
Solo RÚSTICO

Categoría do solo
Consolidado
Non consolidado

Superficie

ALTERNATIVA 2

%

Superficie

322.923

0,88%

0,98%

84.728

0,23%

31.284

0,08%

Tradicional

3.623.826

9,82%

2.939.985

7,96%

Común ou expansión *

3.170.024

8,59%

2.531.404

6,86%

405.028

1,10%

364.870

0,99%

Delimitado
Non delimitado
de Especial Protección
Ordinario

296.901

0,80%

63.980

0,17%

28.935.744

78,41%

30.369.680

82,27%

65.132

0,18%

220.564
31.707

0,60%
0,09%

36.916.431

100%

SX PORTOS
TOTAIS

%

362.959

36.904.305

100%

Así temos dúas alternativas de ordenación 1 e 2, ámbalas coherentes cos condicionantes de partida
expresados na análise obxectiva do contorno e cos obxectivos xenéricos do plan, que se avalían na
seguinte táboa coa alternativa 0:
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OBXECTIVOS AMBIENTAIS

A0

A1

A2

Favorecer a integridade paisaxística
Preservar a integridade funcional dos sistemas naturais
Xestionar a funcionalidade propia dos recursos naturais
Integrar o uso e xestión dos espazos naturais costeiros coa dinámica e o
desenvolvemento do Concello.
Preservar e valorizar os elementos patrimoniais
Considerar a estrutura demográfica do ámbito e da área de influencia
Prever un equilibrio entre a poboación e os recursos
Contribuír a unha contorna saudable
Garantir a non exclusión
Favorecer a cohesión social
Fomentar a participación cidadá na toma de decisións no Concello
Considerar a estrutura socioeconómica do ámbito e da área de influencia
Mellorar a calidade de vida e a habitabilidade
Promover solucións integrais que minimicen os custes ambientais
Mellorar a calidade de vida e a habitabilidade
Pular por unha clasificación dos espazos en función da súa propia
capacidade produtiva
Contribuír á creación dunha contorna de traballo de calidade
Optimizar a eficiencia das actividades económicas
Reducir as necesidades de mobilidade
Facilitar unha conectividade eficiente cara os principais destinos
Promover o aforro no consumo enerxético
Pular polo uso de recursos enerxéticos renovables.
Controlar as emisións contaminantes
Garantir o funcionamento do ciclo hídrico en tódalas súas fases e
procesos
Garantir a viabilidade dos sistemas de abastecemento e saneamento en
función das demandas estimadas a teito de planeamento
Promover o aforro no consumo dos recursos hídricos

1
1
1

3
4
3

5
5
4

1

3

4

1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1

4
3
4
3
3
3
4
4
5
3
3

5
4
5
5
4
4
4
5
5
4
4

1

3

4

1
1
1
1
1
1
1

4
4
3
3
3
3
3

5
4
4
4
3
4
3

1

4

4

1

4

4

1

4

4

Xestionar eficientemente os fluxos de materiais e residuos

1

4

4

Axustar os usos ao contorno e aos obxectivos propios deste planeamento

1

4

4

Fomentaranse estruturas densas, compactas e complexas
Considerar a mobilidade como variable fundamental na formulación das
alternativas
Pular por un desenvolvemento do concello ordenado e eficiente
Axustar o parque potencial de edificacións a teito de planeamento á
dinámica do concello
Minimizar as posibles afeccións das edificacións sobre o contorno

1

2

4

1

2

4

1

3

5

1

3

4

1

3

4

TOTAL

35

109

132

MEDIA

1,06

3,36

4,21

MOI
BAIXO

MEDIO

ALTO

Paisaxe
Natureza
Patrimonio

Sociedade

Economía
Medio urbano
Medio rural
Medio industrial
Mobilidade
Enerxía
Atmosfera
Ciclo hídrico
Ciclos de
materiais

Solo

Edificacións

Como conclusión, a alternativa cero descartouse porque en primeiro lugar, suporía o prolongamento
dunha situación caduca,e cun modelo territorial pouco sostible. A alternativa 1 é menos sustentable
que a 2, acadando unha valoración media de 3,36. Aposta por un modelo “desarrollista” con
maiores superficies de solo para urbanizar o que, en si mesmo, se traduce nuns maiores gastos
enerxéticos, de mobilidade, de perda de permeabilidade no solo, etc... Porén, a alternativa 2 é a que
acada unha maior puntuación (4,21) posto que camiña con maior pulo ambiental e nun novo
momento e nun contexto normativo, político, lexislativo de planificación onde se está a afondar na
necesidade de que as accións territoriais sexan máis sustentables e contribúan a lograr cumprir os
obxectivos de sustentabilidade globais.
5. Consultas e Coordinación.
•

Á hora de elaborar a Diagnose e as propostas que conformaron o Avance de Planeamento
xuntáronse tódalas experiencias previas e todas aquelas propostas, problemas a resolver e
acordos recompilados con posterioridade á aprobación das normas vixentes.
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•

No que se refire á participación cidadá, o PXOM de Vilaboa foi exposto ao público nunha
ocasión con motivo da Fase de Avance (dende o 25 de Xaneiro do 2003 ata o 26 de Marzo
dese mesmo ano). A participación pública no proceso de información do Avance foi
salientable, e se ten traducido á cantidade proporcional de suxestións (822 suxestión
tramitadas).
A participación tamén foi exercida a través dos representantes electos dos cidadáns que
neste caso foron os concelleiros municipais, asesorados polos servizos técnicos, cos que se
mantiveron numerosas reunións nas que se marcaron estratexias e se valoraron as distintas
alternativas ata configurar a alternativa seleccionada.

•

En Decembro do ano 2004 faise entrega do Documento para Tramitar e solicitar así o
correspondente Informe Previo á Aprobación Inicial.

•

Atendendo ás esixencias da Lei 9/2006 do 28 de abril relativa á avaliación dos efectos de
determinados plans e programas sobre o medio ambiente a tramitación foi a seguinte:
-

A Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, no seu intre órgano
ambiental, dá por iniciado o procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica e
remítelle ao Concello un documento no que se establecen unha serie de aspectos
que deberán ser recollidos no Documento de Inicio a redactar polo órgano promotor.

-

Logo de que o equipo redactor do Plan Xeral lle fixera entrega ao Concello de
Vilaboa do Documento de Inicio, o órgano promotor remítelle o devandito documento
ao órgano ambiental, que o recibe con data de 18 de Marzo 2008.

-

Con motivo da modificación da Lei do Solo (Lei 2/2010, do 25 de Marzo), o concello
de Vilaboa fai entrega, o 23 de Xuño de 2010, da Addenda ao Documento de Inicio
entregado anteriormente ao órgano promotor.

-

O 3 de Agosto de 2010 o órgano ambiental emite o novo Documento de Referencia
para a Avaliación Ambiental Estratéxica do Plan Xeral, deixando sen validez o
emitido o 3 de Xullo de 2008.

•

As consultas con outras administracións leváronse a cabo de dúas formas diferentes, ben
mediante a solicitude primeiro de información e logo nalgúns casos de informes, ou ben con
reunións, como no caso da CMATI en Santiago con persoal dos servizos técnicos da
consellería para a realización de consultas, especialmente en aspectos urbanísticos.

•

No que respecta á coordinación con políticas plans ou normas, o PXOM de Vilaboa
asume e integra, na medida do que lle atinxen todas aquelas políticas, actuacións ou
normativa que lle afecta ao ámbito de planeamento considerado e cuxa incorporación se
recolle dentro da documentación do propio plan.

1.2.3. RELACIÓN COS ELEMENTOS TERRITORIAIS ESTRATÉXICOS DE GALICIA.
Nesta área trátase de avaliar a relación do planeamento cos elementos territoriais estratéxicos
identificados na análise obxectiva do contorno das directrices. Estes son:
• Paisaxe, patrimonio natural e cultural. O patrimonio natural e cultural ten unha gran
responsabilidade na configuración da paisaxe constituíndo dous dos principais activos para o
desenvolvemento futuro de Galicia. Existen paisaxes naturais de enorme atractivo, pero tamén se
atopan paisaxes urbanas, núcleos rurais e paisaxes ligadas a actividades agrarias de enorme valor.
• Produción de alimentos. A produción de alimentos de calidade é un dos principais activos da
economía galega. Para aproveitalos é preciso favorecer os procesos de transformación e de
comercialización de produtos do agro e do mar e, en particular, aqueles que garanten un beneficio
directo aos produtores de base galega.
• Solo empresarial. É preciso conxugar eficacia e eficiencia na procura da maior rendibilidade dos
investimentos en parques empresariais que favorezan a súa función vertebradora da política
territorial, ao seren deseñados en relación coas súas características funcionais e de localización.
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• Turismo. É preciso delimitar a especialidade e a eficiencia na creación de ofertas nos destinos
turísticos e que xeren combinación de produtos axeitados para cada espazo, singularidades locais,
actitudes da poboación, e que ao mesmo tempo, permitan unha certa flexibilidade na ordenación en
función dos movementos e motivacións da demanda.
• Equipamentos e servizos básicos. Os equipamentos e servizos básicos determinan, en gran
medida o benestar e a cohesión social. A accesibilidade da cidadanía a eles supón un factor de
competitividade territorial que os converte en elementos de dinamización da actividade
socioeconómica.
ELEMENTOS
TERRITORIAIS
ESTRATÉXICOS
1. Paisaxe
patrimonio natural e
cultural.

MEDIDAS DO PXOM
A. Paisaxe
O PXOM realizou os correspondentes estudios de impacto e avaliación paisaxística
recollidos no ISA, onde se estuda a fraxilidade tanto intrínseca como extrínseca da
paisaxe e os impactos que poden supor as propostas do planeamento, así como de
ser o caso, as correspondentes medidas correctoras.
As DOT, no referido á paisaxe, inciden en que é preciso ter en conta de cara as
actuacións que se van a levar a cabo factores como a estrutura da paisaxe,
composición das distintas escenas e dinámica das paisaxes existentes.
No que respecta a estas cuestións, o PXOM ten estudado os aspectos da estrutura e
da fraxilidade como se ven de comentar, e no que se refire á composición e
dinámicas, búscase mellorar na medida do posible tanto a interrelación entre o
espazo antropizado e o natural circundante mediante propostas de rehabilitación nos
distintos núcleos, como coa creación de novas zonas verdes e o control das
tipoloxías edificatorias e os materiais de construción empregados, entre outras
medidas para tratar de acadar escenas atractivas que incidan positivamente no
fomento da actividade económica, nomeadamente no turismo.
Estas medidas atópanse recollidas na Normativa Urbanística, con disposicións na
liña do sinalado nas DOT en temas como mantemento e potenciación do arborado
tradicional, propondo extremar a adecuación ao parcelario evitando grandes
movementos de terra que modifiquen a pendente natural do terreo en exceso,
limitando a construción de elementos que obstaculicen a contemplación dos fitos
paisaxísticos, preservación dos puntos de observación privilexiados do territorio
evitando localizar sobre eles calquera tipo de construción, e en definitiva coidando de
ocultar os elementos que restan calidade visual (por exemplo apantallando
vexetalmente as actividades industriais) e realzar as vistas e elementos máis
atractivos.
No que se refire ás paisaxes rurais, as medidas máis importantes céntranse en evitar
a incompatibilidade de usos e en mellorar a imaxe dos asentamentos a través da
regulación das condición tipolóxicas e construtivas así como nas características
urbanísticas, de dotacións e servizos.
En canto á paisaxe urbana, clasifícase como solo urbano o núcleo do Toural, dada a
especialización de usos á que se viu sometido como capital municipal; por outra
banda, o núcleo de Larache, co que se pretende encaixar unha situación recollida
nas NNSS, mellorando notoriamente o ámbito e a paisaxe urbana da ría. No caso do
solo industrial, clasifícase como solo urbano o núcleo de Filgueira, onde as medidas
terán máis que ver con diminuír o seu protagonismo procurando a integración e o
apantallamento das actividades e o esponxamento do tecido mediante as
correspondentes zonas verdes.
B. Patrimonio natural
As DOT propoñen, a partires dos diferentes espazos naturais de singular valor
distribuídos ao longo do país, xa estean recoñecidos por figuras nacionais ou
internacionais, ou que o propio planeamento poda recoñecer e delimitar na súa
escala de actuación a integración de distintos obxectivos como o da educación
ambiental, o incremento actividades turísticas e de ocio relacionadas co medio
ambiente adaptadas á fraxilidade de cada ámbito a través dunha acaída
planificación, etc., todo elo sen perder de vista o obxectivo central que é a posta en
valor e nalgúns casos a recuperación de ámbitos de especial valor anteriormente
dedicados a usos produtivos ou que se atopaban degradados pola acción humana.
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Neste sentido o PXOM establece unha protección acaída aos seus valores
ambientais, pretendendo como reto principal a ordenación urbanística e territorial de
Vilaboa na busca da recuperación do diálogo respectuoso entre a terra e o mar.
Dende as terras altas das serras, que dominan o relevo vilaboés, pasando polas
ladeiras e os vales fluviais, que conforman as zonas máis poboadas, ata o encontro
da terra coa ría, a paisaxe de Vilaboa forma unha unidade morfolóxica única e de
gran calidade ambiental.
O concello de Vilaboa conta cunha zona protexida como Zona de Especial
Protección dos Valores Naturais (ZEPVN), a Enseada de San Simón. Ademais, o
plan define unha serie de espazos de grande interese natural e paisaxístico como o
corredores ecolóxicos ―apoiándose nos ríos de maior importancia do concello― e
as serras de Domaio e Basil, que contan con grandes potencialidades para cubrir a
demanda de espazos recreativos na natureza. O territorio presenta unha boa
accesibilidade peonil ao existir diversas rutas de sendeirismo así como itinerarios
peonís ao longo das principais estradas.
C. Patrimonio cultural
Tal e como se sinalou con anterioridade o catálogo de bens municipais foi ampliado
no marco da redacción do novo PXOM, incluíndo elementos culturais, etnográficos e
arqueolóxicos anteriormente non considerados. O grao de protección do patrimonio
existente é, polo tanto, maior.
Nos últimos anos levouse a cabo unha recuperación etnográfica nalgúns dos
núcleos, recuperando tanto espazos como edificacións tradicionais.
A gran aposta municipal a este respecto recollida no PXOM é a conservación e a
rehabilitación do patrimonio material e cultural mediante a colaboración públicoprivada.
Así pois no que se refire ao disposto nas DOT en referencia ao planeamento
municipal que se está a tramitar as medidas propostas son coincidentes nos
seguintes obxectivos:
I. As intervencións propostas van encamiñadas á mellora do patrimonio, tal e como
se acaba de sinalar.
II. O PXOM incorpora medidas sobre algúns ámbitos de valor tradicional, existindo
así mesmo o control tipolóxico e construtivo sobre o resto dos asentamentos.
III. Realízase un estudio da compatibilidade dos asentamentos e as localizacións
industriais, aínda que neste caso a situación existente e as eventuais ampliacións
propostas non entran en conflito con elementos de valor patrimonial.
IV. Promóvense as zonas con valor histórico ou cultural de xeito que resulten máis
atractivas.
V. Promóvese a rehabilitación das paisaxes e das construcións rurais.
VI. A administración municipal, a través do PXOM e outras actuacións, aposta
claramente pola rehabilitación fronte ás zonas de nova ocupación.
VII. Foméntase a rehabilitación de edificacións do patrimonio cultural dando
preferencia a aqueles usos máis compatibles cos orixinais da edificación.
VIII. A administración municipal incorpora a través do PXOM e doutras actuacións na
estratexia de mellora da oferta turística, elementos que conforman o patrimonio
cultural.
IX. O PXOM establece aquelas zonas no solo rústico onde considera que é preciso
asignar a categoría de solo rústico de especial protección patrimonial ou histórica.
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2. Produción de
alimentos.

Dentro das propostas das DOT recóllese que as administracións públicas deberán
procurar un desenvolvemento tendente ao aumento da renda agraria que non
comporte un gran impacto sobre o medio e que estea en liña coa PAC, atendendo,
ao mesmo tempo, ás especificidades e necesidades de cada ámbito, outorgándoselle
ao planeamento urbanístico o labor de categorización dos distintos solos rústicos.
Neste caso, as superficies agrícolas son minoritarias con respecto ao espazo forestal
e mantéñense no contorno dos distintos núcleos, en especial nas zonas de val, que é
onde o microclima propio destes espazos favorece o cultivo de tipo tradicional
minifundista.
Aínda que a actividade agraria no municipio de Vilaboa é case residual, o fin da
reserva dos terreos máis acaídos para usos agrícolas e gandeiros non é outro que o
de establecer as condicións favorables para o aproveitamento das súas
potencialidades. Existen pequenas explotacións agrícolas e gandeiras, pero de
carácter puramente doméstico que producen para o autoconsumo, ou nalgún caso
para a venda no propio municipio.

3. Solo empresarial.

Dende o modelo proposto polas DOT enténdese que son, por esta orde, as Áreas e
Rexións Urbanas, O Sistema Urbano Intermedio e por último, os Nós para o
Equilibrio do Territorio os ámbitos onde vai ser prioritario o desenvolvemento de
solos empresariais, cando menos aqueles de iniciativa pública.
Neste sentido, Vilaboa insírese nun contexto territorial que vén determinado pola
proximidade á Rexión Urbana das Rías Baixas: Vigo e Pontevedra. Porén, o Plan
Sectorial de Solo Empresarial da comunidade autónoma de Galicia (en proceso de
revisión), incluíu entre os concellos de Pontevedra e Vilaboa, a implantación dun
parque empresarial: PARQUE LOXÍSTICO PONTEVEDRA-VILABOA.
Ademais, independentemente da consideración do modelo xeral das DOT que
establece a antedita estrutura de prioridade, dende o punto de vista da sostibilidade,
da protección do medio ambiente e a paisaxe, e da eficiencia económica, entre
outras consideracións, é necesaria a previsión de localización dos usos terciarios e
comerciais en certas zonas, evitando o seu espallamento indiscriminado polo
territorio, cando menos para as iniciativas endóxenas que poidan darse. Así pois,
enténdese que é razoable a previsión de solos para actividades comerciais e
industriais lixeiras en Vilaboa, e que a mesma non entra en conflito coas
determinacións das DOT, xa que os obxectivos de rango superior de potenciación
dos principais elementos do modelo territorial (Rexións e Areas Urbanas, Sistema
Urbano Intermedio e Nodos para o Equilibrio do Territorio) son, en todo caso,
complementarios e non excluíntes con respecto a que o resto de concellos se doten
dos instrumentos que favorezan o seu desenvolvemento e competitividade.

4. Turismo.

As DOT sinalan ao turismo dentro dos seus elementos estratéxicos sobre o que
teñen moita influencia as medidas que se acometan en diversos ámbitos de decisión
e actuación, por exemplo no patrimonio natural e cultural e o medio ambiente, así
pois dentro das medidas propostas coas que o PXOM está en consonancia atópanse
a valorización dos recursos naturais e patrimoniais como elementos fundamentais do
desenvolvemento do turismo sustentable. Nesta liña atópase a consideración como
solo rústico de protección de espazos naturais a Enseada de San Simón e as Serras
Basil e Domaio.
Outra das propostas sería o impulso á diversificación de actividades no rural a través
do aproveitamento do potencial do turismo ecolóxico coa recuperación do patrimonio
dos distintos asentamentos rurais e o fomento na rehabilitación de edificacións, entre
outras medidas.
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5.Equipamentos e
servizos básicos.

Segundo se expón no documento das DOT, os equipamentos e servizos básicos
determinan en gran medida o benestar e a cohesión social. A accesibilidade da
cidadanía a eles supón un factor de competitividade territorial que os converte en
elementos de dinamización da actividade socioeconómica.
Como se pode extraer da diagnose operativa do plan xeral, o concello de Vilaboa
presenta uns niveis de dotación suficientemente desenvolvidos, aínda que presenta
certas deficiencias na dotación sanitaria.
O novo PXOM vai a tratar, por tanto, de establecer as previsións necesarias para
cubrir os déficits detectados, reservando zonas no solo urbano non consolidado e no
urbanizable delimitado para poder acubillar as futuras dotacións ou ampliacións. É o
caso das reservas de solo para situar o novo Centro Médico de Santa Cristina, o
Tanatorio Público do Toural ou a ampliación do Local Social de Figueirido, así como,
dos cemiterios parroquiais.
No que respecta a outros servizos básicos como os urbanísticos, estes son de
competencia municipal, agás o servizo de abastecemento (na actualidade a maioría
das redes de abastecemento son de carácter veciñal) e a rede eléctrica. Nalgúns
deles, como o abastecemento ou o saneamento, concéntranse algunhas das
propostas que formula o presente PXOM para mellorar a calidade de vida e cohesión
social. Así pois, ademais da extensión da cobertura da rede actual, proponse a
construción de redes separativas, e a recuperación das augas pluviais para certos
usos distintos do consumo humano como é a limpeza urbana ou a rega. Tamén se
propón a mellora da cobertura dos servizos avanzados de telecomunicacións.

1.3. ANÁLISES E CONSIDERACIÓNS PAISAXÍSTICAS SEGUNDO AS DOT
Os criterios e obxectivos en materia de paisaxe que as DOT recollen no punto 3.3 da súa memoria,
xa estaban en boa medida asimilados polo PXOM por coherencia coas necesidades da ordenación
territorial. En calquera caso, impleméntanse estes criterios e obxectivos cos que aportan as DOT
(adaptadas a realidade territorial deste concello), e reformúlase a ordenación e protección
paisaxística da normativa do PXOM (xa de por si amplía de inicio); reestrutúrase tamén ese
apartado e a súa concepción normativa, incorporando mais determinacións en sintonía coas DOT.
Ademais incorporase ao ISA o Estudo da Paisaxe que se demanda no respectivo Documento de
Referencia, que reforza os aspectos paisaxísticos do PXOM, e mesmo a súa regulación normativa,
como veremos.
A modo de resume, a estrutura xerárquica de aplicación das condicións paisaxísticas será a
seguinte:
a) Aplicaranse as directrices xerais da lexislación vixente en materia de paisaxe.
b) Aplicaranse as directrices xerais e detalladas -no seu caso- dos Plans Sectoriais ou
Territoriais de aplicación que conteñan regulación en materia de paisaxe.
c) A respecto da regulación específica do PXOM, establécense unhas condicións que se irán
acumulando en función da situación ou clasificación aplicada aos terreos, comezando
xerarquicamente por unhas condicións xerais aplicables en todo o territorio, unhas
condicións especiais para elementos estratéxicos (que deberanse delimitar expresamente
polo PXOM), unhas condicións especificas segundo a clase de solo, e unhas condicións
particulares recollidas –no seu caso– na ordenanza específica de aplicación en cada caso
e, finalmente, do Estudo da Paisaxe contido no ISA derívanse condicións normativas por
zonas ou unidades da paisaxe, que se sumarán segundo esa zonificación paisaxística ás xa
citadas, integrándose na normativa.
Remitimos, por tanto ao análise deses documentos (o Estudo da Paisaxe do ISA e a Normativa,
sobre todo o Capítulo 5.4 que regula os aspectos paisaxísticos do PXOM), para avaliar a
coincidencia de análise, criterios e actuacións nestes aspectos coas DOT, e mesmo a súa
regulación normativa.
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1.4. CONCLUSIÓNS A RESPECTO DA ADAPTACIÓN DO PXOM AS DOT
En calquera caso, a modo de conclusión apórtase un texto xustificativo da adaptación do PXOM ás
determinacións e consideracións das DOT; relacionaranse as determinacións que as DOT
establecen, tanto de xeito obrigatorio como orientativo para este nivel da xerarquía, naqueles
aspectos que teñen que ver co planeamento municipal, e como o PXOM as tivo en conta, dentro da
ordenación proposta:
1. Obxectivos xerais e estrutura básica do modelo territorial.
1.2 p) Desenvolver estratexias de xestión creativa das paisaxes culturais galegas como factores de
competitividade territorial cunha especial referencia á valorización do patrimonio rural vinculado ao sistema de
asentamentos rurais, principalmente no seu inventario, caracterización e valoración e na difusión desta
información para a súa consideración por parte dos diferentes axentes económicos e institucións.
O recoñecemento, catalogación e recuperación do patrimonio tradicional estiveron presentes, dende o
comezo, na elaboración do presente PXOM. Porén o discurso propositivo, dende múltiples perspectivas
(territorial, urbanística e arquitectónica), encamíñase cara a concreción dun documento normativo e
regulamentario que colabore activamente na xestión e posta en valor do patrimonio.
1.2 s) Estruturar o litoral como un ámbito de excelencia territorial, que integre zonas naturais, centros
urbanos e núcleos tradicionais, reorientando os procesos de urbanización difusa cara a un sistema máis
compacto, de maior complexidade (diversidade de usos) e atractivo, caracterizado pola súa calidade e pola
diversidade de posibilidades de vida e traballo.
O modelo proposto polo PXOM de Vilaboa aposta claramente pola consecución de asentamentos
compactos e eficientes na xestión dos servizos urbanísticos, así como pola diversidade de usos do
solo, nun territorio de pequena extensión pero cunha alta diversidade paisaxística.
1.4. Os instrumentos de ordenación territorial, os restantes da planificación sectorial, así como os
instrumentos de planeamento urbanístico, deberán xustificar a súa coherencia e conformidade coas
determinacións e criterios establecidos polas directrices de ordenación do territorio, incorporando unha
valoración da correspondencia dos seus contidos con respecto ao disposto nas DOT.
O presente documento trata de xustificar esta coherencia e conformidade do PXOM coas
determinacións e criterios establecidos polas Directrices de Ordenación do Territorio e, igualmente,
incorpora a valoración da correspondencia dos seus contidos con respecto ao disposto nas DOT.
2. O sistema de asentamentos.
2.1. Determinacións para o sistema de cidades de Galicia.
2.1.2. Os espazos urbanos configurados na contorna das cidades da Coruña, Vigo, Santiago de Compostela,
Pontevedra, Ferrol, Ourense e Lugo conformarán cadansúa área urbana, o que configurará o sistema de
grandes cidades de Galicia. Serán ámbitos para a execución, partindo de criterios de flexibilidade e
voluntariedade, de políticas coordinadas de xestión pública dos servizos comunitarios de incidencia directa na
calidade de vida dos cidadáns.
O Concello de Vilaboa inxírese na Rexión Urbana das Rías Baixas, é dicir, o espazo urbano configurado
ao redor das cidades de Vigo-Pontevedra afectado por un proceso continuo de metropolización.
2.1.5. Mentres non se desenvolvan os PTI, estes obxectivos terán a consideración de determinacións
excluíntes para os planeamentos xerais municipais, para o que deberán conter unha análise de integración
supramunicipal.
O presente PXOM tivo presente desde o comezo a dimensión territorial do concello dentro dun espazo
máis amplo: A Área Funcional de Vigo – Eixo Atlántico.
3. Desenvolvemento e ordenación dos asentamentos, das áreas empresariais e das actividades produtivas.
3.1. Determinacións para o desenvolvemento e ordenación dos asentamentos.
3.1.1. Para aproveitar as potencialidades e vantaxes do sistema de asentamentos definido nestas DOT e
corrixir as actuais disfuncións, potenciaranse os nodos ou núcleos de referencia dos diferentes niveis.
No que se refire ao Concello de Vilaboa o PXOM aposta pola potenciación do núcleo do Toural, dada a
súa posición estratéxica e as boas posibilidades de desenvolvemento de solo especializado, creando
así unha nova centralidade da que actualmente carece Vilaboa.
Pódese agardar, a tenor do estudio feito polo PXOM, que o maior crecemento poboacional e o
incremento na actividade económica e interrelación social terán como punto de referencia e marco o
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espazo que ocupa a capital municipal. Con elo resulta evidente que o que se persegue coa
materialización do PXOM é acadar unha mellor calidade de vida e cohesión social ao longo do termo
municipal, sendo a capital o elemento que contribúa de forma decisiva a manter unha captación de
novos residentes e o mantemento dos existentes a través de cubrir en proximidade, non xa as
necesidades básicas, para as cales se prevén melloras en todo o territorio, senón sendo capaz de
facilitar a accesibilidade dos habitantes a espazos tanto naturais como edificados máis singulares, cos
que só contan os elementos urbanos de maior importancia do país (as grandes cidades), como poden
ser importantes zonas verdes, extensas redes para o tránsito peonil ou ciclista, zonas deportivas e
educativas, etc.
3.1.2. Só poderán ter a consideración de ámbitos aptos para o desenvolvemento urbano aqueles solos que
reúnan os requisitos de necesidade e idoneidade e que, de acordo coa lexislación urbanística e os criterios e
determinacións destas DOT, sexan clasificados como solo urbano ou urbanizable.
O PXOM establece xustificadamente tanto as previsións de crecemento como os ámbitos, sexan estes
urbanos ou urbanizables, onde levar a cabo o desenvolvemento urbano en atención ás condicións e
limitacións recollidas da LOUG. Os datos concretos pódense atopar na Memoria de Ordenación así
como en diversa planimetría asociada a ela tanto de información como de ordenación (planos de
servizos, fichas de xestión, etc).
3.1.3. Os instrumentos de ordenación do territorio e os plans xerais de ordenación municipal identificarán
aqueles asentamentos ou novas agrupacións que non se integren na malla urbana ou na rede de núcleos e
que precisen de accións de recualificación para acadar os obxectivos de calidade de vida, cohesión social e
integridade ambiental e paisaxística propostos no modelo territorial destas directrices. Co dito fin,
outorgaráselles a clasificación urbanística que lles corresponda atendendo á lexislación vixente.
Dentro do PXOM de Vilaboa non se delimitan asentamentos ou novas agrupacións ao marxe da malla
urbana ou do sistema de núcleos que precisen dunha clasificación urbanística singularizada ao abeiro
no disposto na LOUG.
3.1.4. Os instrumentos de ordenación territorial e o planeamento urbanístico que prevexan o
desenvolvemento de actuacións de carácter residencial deberán fundamentar as súas previsións nun
diagnóstico xustificado da necesidade de novas vivendas no horizonte temporal establecido na súa estratexia
de actuación que, para tal efecto, deberá fundamentarse nas previsións do ritmo da evolución das condicións
sociodemográficas e socioeconómicas do seu ámbito de influencia. Ademais, deberán cuantificar e analizar o
parque actual de vivenda e o seu estado de conservación, incluíndo as vivendas baleiras e sen uso e valorar
as medidas que, de ser o caso, haxa que adoptar para a substitución ou a mellora de edificacións non
habitables ou ruinosas, así como de estímulo á rehabilitación.
A Memoria de Ordenación ou Xustificativa contén o correspondente apartado onde se xustifican todas
as actuacións residenciais a partires dunha diagnose de nova vivenda, para un horizonte temporal
establecido na súa estratexia, e fundamentado nas previsións do ritmo da evolución das condicións
sociodemográficas e socioeconómicas a nivel municipal, aínda que tendo moi en conta a especial
localización e papel que xoga o concello non só con respecto aos que o rodean senón ás importantes
relacións metropolitanas existentes.
Na documentación do PXOM realízase a cuantificación e a análise do parque actual de vivenda e
promóvese a mellora e rehabilitación daquelas que se atopen en mal estado.
3.1.5. Os instrumentos de ordenación territorial e o planeamento urbanístico:
a) Non poderán conter previsións de crecementos residenciais desvinculados dos asentamentos
preexistentes ou que se desenvolvan mediante aquelas áreas de recualificación identificadas co obxectivo de
reconducir as dinámicas de ocupación do territorio incompatible cun modelo de desenvolvemento sustentable.
O modelo proposto polo PXOM de Vilaboa aposta claramente pola colmatación dos espazos
intersticiais dos ámbitos tanto urbanos como dos núcleos rurais, buscando a consecución de
asentamentos compactos e eficientes na xestión dos servizos urbanísticos para acadar unha
optimización dos recursos e un desenvolvemento sostible que non os poña en risco. Con estas
premisas o solo urbano pretende corrixir a escasa complexidade da súa trama que dependeu en exceso
dun crecemento lineal ao longo das principais vías de comunicación, encerrando no seu interior bolsas
de terreo que non foron desenvolvidas. O PXOM busca corrixir estas eivas e acadar un
desenvolvemento máis homoxéneo e compacto. No que respecta ao resto de asentamentos tamén é
claro o obxectivo de incrementar a densidade edificatoria nas zonas xa antropizadas, algo que atopa un
claro punto de partida na LOUG ao establecerse uns niveis de ocupación mínima para proceder á
delimitación dos núcleos, sendo o umbral mínimo dun terzo para o común e do 50 % para o tradicional
co cal se freará a ocupación dispersa e de moi baixa densidade do territorio.
b) Deberán garantir a accesibilidade e mobilidade, prestando especial atención a fórmulas de transporte
sustentable (colectivo, en bicicleta, a pé, etc.), en función das necesidades e características de cada un deles
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en concreto, para o cal preverán as análises necesarias baseadas na consideración das necesidades de
desprazamento existentes e derivadas das previsións do planeamento.
O PXOM de Vilaboa contén diversas medidas para o favorecemento da mobilidade e da accesibilidade
dentro do termo municipal e moi singularmente dentro da capital.
O nivel de accesibilidade local a partires do trazado da N-554, vén de ser recentemente intervido polo
seu novo trazado, adaptándose, na medida do posible, ás necesidades de acceso e seguridade viaria
dos núcleos que atravesa.
A parte de mellorar o sistema viario (que en todo caso adoita depender de administracións
supramunicipais), estase intentando mellorar a sección transversal do mesmo a través de actuacións
de humanización, non tanto nunha extensión dun modelo urbano cara os 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 rodadura, e
permitindo unha inserción paisaxística máis aquelada.
c) A localización de centros atractores de desprazamentos (centros comerciais, grandes desenvolvementos
residenciais, hospitais, etc.) considerará a súa articulación coas ditas fórmulas de transporte sustentable.
Non existen, pola contra, grandes centros atractores de desprazamento segundo se definen nas DOT.
d) Priorizarán a compactación das cidades, vilas e núcleos existentes fronte á súa expansión sobre terreos
en estado natural, mediante operacións de rehabilitación, reforma e consolidación no seu interior. Ademais,
evitaranse os crecementos ao longo das vías de comunicación.
O PXOM prima a compactación e a rehabilitación dos tecidos fronte á ocupación de novos terreos, e o
crecemento ao longo das vías de comunicación. No caso dos núcleos rurais a compactación dos
mesmos queda en primeiro lugar garantida por imperativo legal posto que un dos criterios para súa
delimitación e a xustificación da consolidación 50% para aqueles de carácter histórico - tradicional e de
2/3 para o caso da delimitación dos núcleos comúns.
e) Establecerán medidas tendentes á incorporación de usos deficitarios (distintos do residencial) e á mestura
de usos complementarios, evitando ordenacións monofuncionais e segregacións económicas e sociais.
No que atinxe á incorporación de usos non estritamente residencias, o PXOM de Vilaboa aposta pola
mestura de usos e actividades dentro do termo municipal sendo máis evidente esta proposta nos
ámbitos de solo urbano onde se busca unha acaída conxugación do espazo residencial, de servizos e
de lecer.
f) Incluirase a perspectiva do metabolismo urbano nas súas análises de partida na medida do posible,
estableceranse medidas para a súa mellora atendendo as consideracións contidas na memoria destas DOT.
Na redacción do presente documento do PXOM de Vilaboa téñense tido en conta as formulacións
dende a óptica do metabolismo urbano á hora de realizar as propostas do novo modelo territorial, en
especial, en dous dos seus aspectos clave como son o consumo de recursos e o impacto contaminante
xurdido da xestión que o home fai deles. A proposta de compactación na ocupación do solo e unha
maior densidade edificatoria implican tanto un menor consumo de solo como de recursos.
Con todo, tamén se buscaron medidas para paliar os efectos que as zonas urbanas comportan, como a
excesiva impermeabilización dos pavimentos que impide a recarga hídrica do subsolo, a diminución do
efecto de illa térmica ou da contaminación lumínica e a mellora do tratamento actual e futuro dos
residuos xerados xa sexan estes domésticos ou industriais. O dimensionado do Plan ten en conta
tamén a dispoñibilidade de recursos básicos como a auga e a enerxía, procurando facer un uso
sostible e eficiente dos mesmos.
g) Deberán conter as análises e a planificación precisa para que o organismo de bacía correspondente poida
avaliar a garantía da existencia de reservas de auga suficiente e da viabilidade da captación, tratamento e
distribución da auga potable, da recollida da auga residual e a súa depuración, reutilización ou vertedura a
medio receptor de forma sustentable, para as necesidades presentes e futuras da poboación e actividades
existentes, de maneira que non se permitan novos desenvolvementos urbanísticos sen garantía de servizo a
modo de planeamento.
No apartado correspondente da documentación do PXOM analízanse e xustifícanse, tanto a
dispoñibilidade de recursos hídricos e os medios para a súa captación, acumulación e distribución así
como as instalacións que garanten unhas verteduras ao medio receptor de xeito sostible e tendo en
conta tanto a poboación e actividades existentes como as que se prevén polo desenvolvemento do
PXOM.
h) Incluirán unha parte de análise, caracterización e diagnóstico das principais actividades socioeconómicas
do concello, en termos tanto de ocupación do territorio como de ocupación da poboación activa, así como das
respectivas estratexias de acción futura, sobre todo no que atinxe á utilización do solo.
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Nos documentos informativos do PXOM realízase un estudo das principais actividades
socioeconómicas do concello, en relación á comarca, a provincia e a comunidade autónoma,
establecéndose tanto a importancia actual, as necesidades ou fortalezas, como a posible evolución en
función das oportunidades ou da orientación que ben a través do PXOM ou doutro tipo de actuacións
tanto públicas como privadas se poda establecer.
3.1.6. Terán consideración de solo de núcleo rural as áreas do territorio que serven de soporte a un
asentamento de poboación singularizado, identificable e diferenciado administrativamente nos censos e
padróns oficiais, que o planeamento municipal defina e delimite. Teranse en conta unha serie de criterios: a
súa clasificación en planeamentos anteriores, o número de vivendas, o grao de consolidación, a vinculación e
presenza de actividades propias do medio rural e aqueloutros definidos na lexislación urbanística.
No que se refire á clasificación como núcleos rurais dos distintos asentamentos que non se recollen no
PXOM como solo urbano, tivéronse en conta, tanto a súa vinculación á explotación histórica
agropecuaria do medio sobre o que se insiren, a súa aparición en censos oficiais, a aparición en
planeamentos anteriores, a tipoloxía tradicional no seu caso das vivendas, etc.
3.1.7. A definición do solo de núcleo rural corresponde ao planeamento municipal, para o que se terá en
conta a súa estrutura morfolóxica, a funcionalidade e a variación tipolóxica existente no sistema de
asentamentos rurais.
O PXOM clasifica como núcleos rurais, seguindo o disposto no artigo 13 da LOUG aqueles
asentamentos existentes en función da súa morfoloxía, resultando que a maioría deles
corresponderíanse co tipo complexo, por conter unha zona histórico-tradicional orixinaria e outra
común contigua, coexistindo.
3.1.8. Os instrumentos municipais de planeamento regularán os asentamentos rurais atendendo como
mínimo a unha serie de criterios: tamaño medio da parcela edificable, criterios de compactación, tipoloxía
construtiva, funcionalidade e dinámica dos núcleos ou a disposición das edificacións e as actividades
económicas que se desenvolvan ligadas ao medio rural, concretamente as agroalimentarias, gandeiras e
forestais, de cara a garantir a compatibilidade entre a calidade do hábitat e a viabilidade demográfica dos
asentamentos rurais, a conservación do medio natural e da contorna, e unha actividade agraria competitiva e
sustentable.
Na normativa urbanística regúlanse axeitadamente os distintos asentamentos rurais, en función dunha
serie de parámetros como a parcela mínima, usos compatibles,ocupación pola edificación, tipoloxías
edificatorias, acabados e materiais a empregar, etc.
3.1.9. Na delimitación dos núcleos rurais dos asentamentos de tipo polinucleares prestarase especial
atención á existencia de lazos de cohesión que garantan a súa integración como tales.
A maior parte dos asentamentos existentes, no termo municipal, corresponderíanse co núcleo
compacto e con vivendas diseminadas nas proximidades das vías de comunicacións e nos terreos de
menor pendente, mentres nas zonas de peor orografía o habitual é que sexan de tipo mononuclear con
tendencia a ser compactos en diversos graos. No caso de Vilaboa non existen núcleos rurais
polinucleares.
3.1.10. Co fin de evitar crecementos lineais, os planeamentos municipais deseñarán á escala pertinente as
vías internas dos núcleos en que será posible consolidar as novas edificacións.
O PXOM propón limitar os crecemento lineais, tratando de complexizar, na medida do posible, os
núcleos existentes.
3.1.11. Respecto aos núcleos rurais, o planeamento urbanístico deberá estudar as necesidades de
crecemento que teñan en conta criterios socioeconómicos, así como a tipoloxía do modelo de asentamento
rural que co menor impacto posible sobre o medio se integra na contorna, identificando as dinámicas recentes
de transformación e evitando conxuntos indiferenciados.
Os crecementos propostos para os distintos núcleos parten do recoñecemento das súas estruturas e
das súas necesidades de crecemento, en función das necesidades que poden presentar a medio e
longo prazo, menor neste caso nos núcleos da montaña e maior nos situados na chaira costeira ou nos
vales, onde xa historicamente se deu un maior crecemento. A maior reserva de solo dáse na capital,
pois é onde obxectivamente se haberán de dar os maiores crecementos, debido a diversos factores
como localización estratéxica, proximidade de servizos e dotacións, maior oferta de solo, tanto para
rehabilitar como para construír ou adquirir vivenda nova no mercado libre ou protexida, oferta de
emprego moi diversa etc.
3.1.14. Os instrumentos de ordenación do territorio e do planeamento urbanístico deberán conter unha
análise dos riscos naturais e antrópicos aos que se expón o territorio do seu ámbito de influencia, e deberán
estes terreos expostos quedar excluídos do proceso urbanizador e, en todo caso, dos usos polos que poidan
verse afectados persoas e bens materiais ou que deixen de ser funcionais no caso de materialización do risco.
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Para a análise destes riscos naturais e tecnolóxicos partirase das delimitacións e estimacións realizadas polos
órganos sectoriais competentes en cada caso ou, se procedese, empregaranse as fontes e metodoloxías de
cálculo e estimación que estes establezan.
Dentro da documentación do ISA realízase, tanto unha análise dos riscos presentes no territorio -xa
sexan estes debidos a causas naturais ou por efecto da actividade antrópica-, así como unha
identificación e caracterización dos efectos que sobre o medio vai ter o desenvolvemento do PXOM,
estudándose e plantexando as medidas preventivas e correctoras oportunas.
3.3. Determinacións para o desenvolvemento das actividades produtivas no medio rural.
Agricultura, gandaría e aproveitamentos forestais.
3.3.3. Os plans e programas das administracións competentes establecerán os destinos prioritarios e
secundarios, de ser o caso, para os usos agrícola, gandeiro e forestal atendendo á capacidade produtiva
identificada no estudo e POMF referido na determinación 3.3.2. Non obstante, os instrumentos de ordenación
do territorio e de urbanismo considerarán esta asignación conforme os principios de escala, lexibilidade e
coherencia territorial necesaria.
O equipo redactor do PXOM non ten constancia da existencia dun Plan de Ordenación do Medio Físico
para o entorno do termo municipal de Vilaboa. A asignación de destinos prioritarios e secundarios do
solo para usos agrícola, gandeiro ou forestal realizouse en atención ás potencialidades e aptitudes do
solo para os devanditos usos, procedendo á súa posterior categorización segundo as determinacións
recollidas na Lei 2/2010 de 25 de marzo de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002/ de 30 de
decembro de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. Tamén se tivo en
consideración a documentación aportada polo BANTEGAL para a identificación das zonas de interese
agrario e os predios inscritos no antedito banco de terras que, no caso de Vilaboa, non constan.
3.3.12. A Xunta de Galicia e o conxunto de administracións públicas no marco das súas competencias
desenvolverán accións destinadas a superar a elevada fragmentación da propiedade, a reducir e reverter o
abandono das terras, á mellora nas condicións de desenvolvemento sustentable de actividades agrícolas,
gandeiras e forestais, mais tamén aquelas tendentes á mellora e protección ambiental e paisaxística, á
mitigación e adaptación aos riscos ambientais, en especial aos incendios forestais. Con estes cometidos
considerarase:
Explotación dos recursos minerais e xeolóxicos.
3.3.18. Os instrumentos de ordenación e plan urbanístico na elaboración das súas propostas terán en conta
as solicitudes e os dereitos mineiros outorgados na Comunidade Autónoma de Galicia. Estes instrumentos,
entre as súas previsións para a compatibilización dos usos existentes e potenciais do territorio, deberán
motivar calquera disposición restritiva en relación ás actividades incluídas na Lei 22/1973, do 21 de xullo, de
minas.
Tal é como é preceptivo, e logo da consulta ao rexistro mineiro, as propostas do PXOM toman en
consideración os dereitos mineiros outorgados.
Pesca e acuicultura:
3.3.21. Os instrumentos de ordenación territorial e o planeamento urbanístico, na formulación das súas
propostas de ordenación, terán presente o valor do litoral e das augas interiores como soporte da pesca, o
marisqueo e a acuicultura.
Dentro do ámbito territorial do concello de Vilaboa non están previstas actividades acuícolas ou
relacionadas coa pesca, cando menos de importancia. Con todo si existen medidas dentro do PXOM
para a protección e mellora dos cursos de auga e as súas ribeiras.
4. As infraestruturas e os vectores ambientais do modelo territorial.
4.7. Determinacións relativas ás infraestruturas de xeración e abastecemento enerxético.
4.7.2. Os instrumentos de ordenación do territorio e de planeamento urbanístico deberán prever as
infraestruturas necesarias para o abastecemento tanto eléctrico como gasista, segundo o caso, para o que
deberán prever e cuantificar o aumento da demanda de enerxía en todos os sectores. Así mesmo, deberán ter
en conta as posibilidades de conexión coas redes de transporte e distribución de enerxía, tanto preexistentes
como de nova implantación, previndo corredores de infraestruturas.
No que respecta ás infraestruturas de abastecemento eléctrico o PXOM de Vilaboa realiza unha
estimación sobre cales son as previsións de crecemento tanto poboacional como no que se refire á
actividade. O servizo de subministro de enerxía eléctrica no concello de Vilaboa, presenta un bo nivel
de servizo, se ben nalgunhas zonas rurais a situación non está tan estabilizada (obsolescencia ou falta
de capacidade da rede ou equipos de transformación).
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Non existe nin se prevé nun futuro próximo infraestrutura gasista no termo municipal.
4.7.4. Nos novos desenvolvementos urbanísticos os tendidos e redes de instalacións enerxéticas serán
subterráneos.
Na documentación do PXOM xa se recolle que nos novos desenvolvementos urbanísticos os tendidos e
as redes enerxéticas serán soterrados.
4.8. Determinacións relativas ao ciclo integral da auga.
4.8.1. A planificación que conteña os plans e programas sectoriais, os instrumentos de ordenación do
territorio e o planeamento urbanístico deben ser acordes coa planificación hidrolóxica, considerando a auga
como un sistema complexo que abrangue as augas continentais, tanto superficiais como subterráneas, as
augas de transición e as costeiras, independentemente do seu tamaño e características, así como as augas
moi modificadas ou augas artificiais.
A proposta que fai o PXOM de Vilaboa ten en conta o ciclo hídrico completo dende a dispoñibilidade do
recurso, o seu almacenamento, tratamento, distribución e consumo, ata o seu vertido unha vez
empregado, nas mellores condicións posibles para o medio receptor. Nos correspondentes apartados
da memoria descríbense os sistemas e instalacións existentes de abastecemento saneamento e
recollida de augas pluviais, así como ás melloras que se pretenden introducir para que o seu
funcionamento sexa o máis eficiente posible.
4.8.2. Esta planificación oriéntase polos seguintes principios xerais relacionados coa auga:
a) Protección e mellora do estado de todas as augas.
No proceso de redacción do presente PXOM, tivéronse en conta os ríos e regatos do concello avaliando
a calidade dos espazos da súa contorna e procedendo a súa clasificación como rústico de protección
de augas e canles ou integrándoos nas redes de corredores verdes e ecolóxicos proxectados alí onde o
solo se clasifica como urbano, de núcleo rural ou urbanizable (neste último caso baixo a premisa da
xestión integral do espazo que poña en valor aquel a través do desenvolvemento planificado). Non
existen datos de augas subterráneas.
b) Prevención da deterioración adicional, protección e mellora do estado dos ecosistemas acuáticos, dos
ecosistemas terrestres e zonas húmidas que dependan destes.
Complementario ao dito no apartado anterior, aqueles espazos que se integren en ámbitos de especial
protección por valores naturais xa recoñecidos ou que o plan estime oportuno, poderán ter superposta
á categoría de augas e canles outras que complementen e garantan un maior nivel de protección cando
así se requira, como o caso das augas do espazo costeiro, aquelas con especial protección natural ou
as que se integren nun contexto de alto valor paisaxístico.
c) Garantía da subministración suficiente de auga superficial ou subterránea en bo estado, e promover o seu
uso sustentable, equilibrado e equitativo.
Os desenvolvementos dos ámbitos propostos neste documento, así como a estimación de novas
vivendas a completar no solo urbano consolidado e nos núcleos rurais, foron tidas en conta no
dimensionado dos servizos actuais do concello.
A cobertura do servizo municipal é mínima polo que a situación amosa unha dependencia excesiva do
aporte dos mananciais de montaña.
O Plan Auga contempla a creación de sistemas de abastecemento amplos, perseguindo unha xestión
mais eficaz dos mesmos. Vilaboa inclúese, xunto con outros concellos, no sistema de Pontevedra.
d) Promover a xestión sustentable da auga baseada na protección a longo prazo dos recursos hídricos.
Como se xustifica no apartado da valoración e análise das redes de servizo do concello, tódalas augas
residuais deberán ser tratadas para devolvelas ao medio natural nun estado aceptable de depuración,
contribuíndo así a xestión sustentable da auga e a protección a longo prazo deste recurso. O
desenvolvemento previsto dos ámbitos de planeamento propostos contribúen tamén a esta fin coa
asignación correspondente para a execución das pertinentes redes de servizos.
4.8.3. Para acadar estes obxectivos a planificación territorial establecerá as medidas necesarias no relativo
a:
a) Establecer medidas concretas para a redución de verteduras, emisións e perdas de substancias
prioritarias e a interrupción ou supresión gradual de verteduras que permitan garantir a redución progresiva da
contaminación das augas.
Na Normativa Urbanística do PXOM establécense medidas concretas para a redución e o control de
verteduras ao medio receptor, co fin de preservar as augas tanto superficiais como as soterradas.
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b) Respectar as zonas protexidas delimitadas.
Dentro da clasificación e categorización do solo do termo municipal que realiza o PXOM presérvanse
aqueles espazos de especial valor natural, como a protección e posta en valor do enclave natural da
Enseada de San Simón, engadindo a esta protección, solos de especial protección doutras categorías
compatibles nos terreos adxacentes como poden ser o de costas, de patrimonio, o paisaxístico, o
forestal ou o agropecuario.
c) Respectar as limitacións establecidas en zonas inundables para minimizar os efectos das inundacións.
Logo da recepción dos correspondentes informes sectoriais procedeuse a realizar un estudio para
avaliar a incidencia dos terreos que poden chegar a sufrir inundacións no contorno das zonas
edificables, procedendo logo do mesmo aos axustes precisos na ordenación de acordo coas
directrices da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa.
d) Garantir a subministración suficiente de auga superficial ou subterránea en bo estado.
Como xa se comentou, Vilaboa non presenta unha rede municipal de abastecemento (a excepción do
núcleo de Paredes), aínda que o Plan Auga contempla a inclusión do concello no sistema de
abastecemento de Pontevedra.
Os desenvolvementos dos ámbitos propostos, así como a estimación de novas vivendas a completar
no solo urbano consolidado e nos núcleos rurais, foron tidas en conta no seu dimensionado.
Co fin de garantir a viabilidade e sostibilidade do modelo de ordenación proposto, establécense as
características mínimas das conducións de subministración de auga para unha correcta integración
das mesmas.
e) Contribuír a paliar os efectos das inundacións e as secas.
No PXOM recóllense, dentro das posibilidades que a redacción dun documento deste tipo ofrece,
medidas para paliar os efectos da seca ou das inundacións, como o fomento dun consumo razoable de
recursos hídricos, protección dos hábitats naturais e humidais así como das augas superficiais e
soterradas ou os estudios e medidas nas zonas con risco de inundación en relación á ordenación
urbanística e territorial proposta.
4.8.5. Esta planificación orientarase polos seguintes obxectivos xerais relacionados coas infraestruturas
hidráulicas:
a) Garantir a subministración suficiente de auga superficial ou subterránea en bo estado, e promover o seu
uso sustentable, equilibrado e equitativo cerrando o ciclo da auga.
A partir da futura conexión ao sistema de auga pontevedrés, o PXOM de Vilaboa formula unha
subministración de auga a teito de planeamento de boa calidade e sempre dende a óptica dun consumo
responsable e sostible, incidindo en tódolos aspectos que inflúen no ciclo hídrico, dende a captación,
pasando polo almacenamento distribución e, por último, o tratamento previo ao vertido no medio
receptor.
b) Reducir de forma significativa a contaminación de todas as masas de auga: continentais (superficiais e
subterráneas), de transición e costeiras.
Tal e como se ven de sinalar en apartados anteriores, existe a firme vontade de proceder á mellora da
recollida dos efluentes e do seu tratamento previo ao vertido no medio receptor, así como, á
implantación xeneralizada da rede separativa.
Este esforzo, lonxe de presentarse como unha acción illada ou descoordinada, vén de encadrarse no
marco establecido no Plan de Saneamento de Galicia 2000-2015, elaborado por Augas de Galicia para o
cumprimento das directivas europeas nesta materia.
c) Acadar os obxectivos dos acordos internacionais que teñen por finalidade previr e erradicar a
contaminación do medio mariño.
Ata onde se establecen as competencias do PXOM no referido á protección do medio mariño e á
aceptación e/ou adecuación cos acordos internacionais, enténdese que quedan garantidos dun xeito
pasivo ao integrar medidas de protección e conservación dos elementos naturais do territorio.
4.8.9. Non se poderán executar novos desenvolvementos residenciais, industriais ou comerciais, dotacións
ou explotacións agroforestais ou mineiras se non está previamente garantido o abastecemento de auga e o
saneamento de augas residuais e a xestión das augas pluviais conforme a criterios de sustentabilidade e á
planificación hidrolóxica.
O PXOM analiza a dispoñibilidade global dos recursos hídricos e as necesidades dos sistemas de
recollida e tratamentos de efluentes e augas pluviais. Avalíanse, polo tanto, os volumes de auga
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dispoñibles así como as instalacións que permiten o desenvolvemento de todo o ciclo hídrico, dende a
extracción ao seu posterior vertido e tanto para os asentamentos existentes como para a implantacións
de novos ámbitos adicados a usos residenciais, industriais e comerciais lixeiros etc. Estimáronse cales
van ser os requirimentos globais trala paulatina entrada en carga dos sectores a materializar, deixando
os aspectos máis técnicos e concretos dalgúns deles para o planeamento de desenvolvemento
respectivo e os subseguintes proxectos de urbanización. Con todo, o organismo de cunca velará a
través da emisión dos preceptivos informes vinculantes de que as distintas propostas se axusten aos
criterios de planificación hidrolóxica e sostibilidade.
4.8.10. En calquera caso, no estudo de alternativas, priorizaranse as localizacións en que se poidan
aproveitar redes existentes fronte ás que implican a construción de novas redes, aínda que estea garantido o
seu financiamento.
As alternativas que se tiveron en conta no ISA partían do emprego, en boa medida, das redes e
sistemas existentes e que, por outra banda, se consideraron esencialmente válidos, xa que, a
capacidade dos mananciais e dos depósitos existentes (ou propostos) é máis que suficiente para cubrir
a demanda residencial actual, mesmo se analizamos individualmente a demanda zonal de cada
depósito, que permiten cubrir (a depósito cheo) a subministración aínda sen achegas.
4.8.14. No contexto dos núcleos rurais, os sistemas de abastecemento e saneamento poderán prever
solucións específicas adaptadas ás particularidades do medio rural en que se atopan, como poden ser as
tecnoloxías de baixo custo ou outras de tipo autónomo. Respecto aos sistemas de tratamento de augas
residuais, poderase analizar o uso de sistemas alternativos aos convencionais como poden ser as gabias
filtrantes, filtros verdes, zonas húmidas artificiais, lagoas ou sistemas combinados naqueles asentamentos
onde debido á súa localización ou tamaño, os custos da construción e mantemento dunha EDAR ou o
transporte das augas residuais ata unhas instalacións deste tipo sexan maiores que o da implantación dalgún
dos sistemas alternativos propostos, rexéndose na determinación por criterios de eficiencia e sustentabilidade
e sempre e cando sexan compatibles cos criterios sinalados polo organismo de bacía en materia de
verteduras, en función das características do medio receptor.
Os sistemas de saneamento, tanto existentes como propostos, son de tipo convencional e aparecen
oportunamente descritos nos correspondentes apartados da memoria do PXOM.
4.8.15. O contorno dos ríos, regueiros e encoros de Galicia terán a consideración de solo rústico de
protección das augas, e quedará excluído do proceso urbanizador e sometido ao réxime de uso que para esta
clase de solo establece a lexislación urbanística, e limitándose especialmente os usos en zona de fluxo
preferente. A delimitación deste solo rústico de especial protección de augas polo planeamento urbanístico
nunha área inferior á zona de policía de augas deberá xustificarse empregando estudos e análises de
asolagamento, determinados polo organismo de bacía correspondente.
Clasifícase o contorno dos ríos e regatos existentes como solo rústico de protección de augas,
xustificando oportunamente nos apartados correspondentes os casos en que tal clasificación é menor
aos 100 m de policía.
6. O litoral.
6.2. As actuacións en solo rústico de protección de costas, incluída a adecuación de espazos para uso e
gozo público, procurarán o mantemento da máxima naturalidade e, se é o caso, a restauración da calidade
ambiental e a protección do patrimonio cultural costeiro.
6.4. No litoral de Galicia configúranse un conxunto de núcleos, relacionados no anexo I, que polas súas
características constitúen elementos de identidade cultural do espazo costeiro coa denominación de núcleos de
identidade do litoral. Esa relación ten carácter orientativo e poderá ser ampliada e axustada polos
correspondentes instrumentos de planeamento territorial, sempre que se xustifique axeitadamente.
No concello de Vilaboa o POL recoñece o núcleo de identidade litoral de Santradán, incluído na
Unidade de Paisaxe de Cobres. O PXOM clasifica este núcleo maioritariamente como históricotradicional.
6.5. Os instrumentos de ordenación de territorio e o planeamento urbanístico deberán ordenar estes núcleos
en congruencia co papel que estas DOT lles outorgan para articular o sistema litoral e contribuír á
funcionalidade, ao mantemento da calidade ambiental e paisaxística e ao desenvolvemento económico e social
de Galicia.
6.6. O planeamento municipal dos concellos costeiros terá en conta a renovación da fachada litoral con
criterios de calidade e integración co contorno. Neste contorno evitarase, na medida do posible e con carácter
xeral, a localización de usos industriais e infraestruturais xeradores de impacto ou que non teñan a necesidade
de localizarse xunto ao mar para garantir a súa viabilidade.
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6.7. O planeamento urbanístico municipal configurará o contorno dos portos pesqueiros tradicionais como
áreas de centralidade, identidade cultural e imaxe urbana.
6.8. Nos tramos de praia con acceso de tráfico rodado preveranse reservas de solo para aparcadoiro de
vehículos en cantidade suficiente para garantir o estacionamento fóra da zona de servidume de tránsito.
6.9. A localización dos aparcadoiros seleccionarase con criterios paisaxísticos e, en todo caso, de tal xeito
que se integren na paisaxe.
6.10. Na franxa litoral inmediata ao límite interior da ribeira, cunha largura mínima de 500 metros, as
construcións evitarán a formación de pantallas a arquitectónicas ou acumulación de volumes, sen que, para
estes efectos, a densidade de edificación poida ser superior á media do solo urbanizable programado ou apto
para urbanizar (ou equivalentes) no termo municipal respectivo.
6.11. O acceso ao mar en ámbitos urbanos desenvolverase preferentemente mediante vías de uso peonil,
debendo preverse no planeamento urbanístico, e executarase con criterios de máxima integración ambiental e
paisaxística prevendo, no caso das praias, a accesibilidade de persoas discapacitadas.6.12. As
administracións competentes definirán unha rede de itinerarios costeiros, (senda dos faros), co obxectivo de
habilitar o tránsito público peonil e, de ser o caso, de bicicletas, que permita percorrer o litoral galego,
respectando en todo momento os compoñentes do patrimonio natural e da biodiversidade.
6.13. As administracións promoverán accións para a ampliación do dominio público marítimo terrestre
mediante a adquisición de solo estremeiro co fin de recuperar as súas funcións naturais e paisaxísticas.
7. O patrimonio natural.
7.2. Determinacións para a ordenación das áreas estratéxicas de conservación e corredores ecolóxicos.
7.2.1. As áreas estratéxicas de conservación, como ámbitos de especial valor natural e ecolóxico,
corresponderanse con algún dos dous grandes grupos de áreas que se expoñen a continuación e quedarán
sometidas ás seguintes determinacións:
a) Ás áreas protexidas establecidas pola lexislación estatal (Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio
natural e da biodiversidade, BOE nº 299, do 14 de decembro) e autonómica (Lei 9/2001, do 21 de agosto, de
conservación da natureza, DOG nº 171, do 4 de setembro), en materia de espazos naturais e conservación da
natureza, que serán ordenadas mediante os seus correspondentes plans e instrumentos específicos (Plan de
ordenación dos recursos naturais, Plan reitor de uso e xestión, Plan de acción). As futuras declaracións de
novos espazos protexidos, como a prevista ampliación da Rede Natura, suporán a automática cualificación
deses espazos como áreas estratéxicas de conservación.
No PXOM de Vilaboa recóllense tanto aquelas zonas incluídas en figuras de protección supramunicipal,
como o caso da Zona de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN) da Enseada de San Simón
incluída na rede de espazos protexidos Natura 2000.
b) Outras posibles áreas ou formacións que poidan presentar valores de calquera tipo físico ou natural cun
interese local ou supramunicipal, e que complementen a funcionalidade das xa protexidas, revalorizando todo o
territorio. Para este tipo de áreas complementarias, o planeamento territorial e urbanístico deberá realizar unha
análise que permita a súa identificación e consideración. Para tal efecto, os elementos ou formacións incluídos
nos inventarios ou catálogos que figuran no anexo III constituirán o punto de partida subsidiario como áreas
complementarias, ata que os devanditos instrumentos os poidan concretar coa precisión adecuada á súa
correspondente escala de aproximación ao territorio.
Ademais das proteccións de espazos naturais anteriormente sinaladas, delimítanse outras zonas como
as propostas polo propio PXOM: as serras e os cumios, os vales, as ribeiras dos ríos... co fin de
protexer axeitadamente os valores cos que conta este municipio.
7.2.2. Os instrumentos de ordenación territorial e planeamento urbanístico deberán prever mecanismos de
conectividade ecolóxica do territorio, establecendo ou restablecendo corredores ecolóxicos, cando menos entre
as áreas estratéxicas de conservación. Para a identificación destes corredores ecolóxicos consideraranse os
cursos fluviais, as áreas de montaña e outros posibles elementos lineais que solos ou en conxunción con
outros poidan actuar de elementos de enlace entre formacións de interese ecolóxico.
Dentro da estratexia ambiental do PXOM de Vilaboa o plan define unha serie de corredores ecolóxicos
apoiándose nos ríos de maior importancia do concello e nas áreas de montaña (estribacións das serras
Basil e Domaio).
Estes corredores ecolóxicos teñen como obxectivo 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. Estes grandes corredores naturais, dan pé á creación
nos puntos de contacto cos solos urbanos e coa rede de núcleos rurais ao establecemento dos
grandes parques e zonas verdes que definen a estrutura do sistema de dotacións e espazos libres.
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7.2.3. Os instrumentos de ordenación do territorio e do planeamento urbanístico incorporarán unha análise
específica, de carácter supramunicipal, acerca da conectividade dos ecosistemas e biotopos, integrando
valores produtivos e a compoñente paisaxística, co fin de evitar o fraccionamento do solo rústico.
O PXOM incorpora estudios sobre a as características dos ecosistemas e biotopos existentes,
definindo tanto as especies presentes como os elementos e variables ambientais que singularizan o
espazo no que se desenvolven as actividades humanas e que administrativamente se define como
concello de Vilaboa, aínda que relacionándoo cun marco espacial e ambiental máis amplo.
8. A paisaxe.
8.1. As administracións públicas integrarán, conforme os criterios da Lei 7/2008, do 7 de xuño, de protección
da paisaxe de Galicia, a consideración da paisaxe nos instrumentos de ordenación territorial e urbanística así
como noutras políticas sectoriais que poidan producir un impacto directo ou indirecto sobre ela.
Ao longo de toda a documentación integrante do PXOM de Vilaboa descríbense, analízanse e
propóñense medidas para a preservación dos valores paisaxísticos presentes no termo municipal.
8.5. En ausencia dos catálogos e directrices de paisaxe, os instrumentos de ordenación do territorio e do
planeamento urbanístico considerarán a perspectiva global e integral da paisaxe e seguirán as definicións e
criterios xerais recollidos na parte correspondente da memoria destas directrices.
Dado que de momento non hai catálogos nin directrices da paisaxe para o ámbito de aplicación do
PXOM de Vilaboa, este último considera a perspectiva global e integral da paisaxe seguindo as
definicións e criterios recollidos nas DOT. A análise e valoración da mesma ten como resultado a toma
de medidas específicas tanto xerais como particulares dentro da Normativa Urbanística para a
preservación dos valores paisaxísticos existentes.
9. O patrimonio cultural.
9.5. Os instrumentos de ordenación territorial e urbanística deberán incorporar as accións e medidas
necesarias para garantir a protección e conservación dos ámbitos de interese do patrimonio cultural
relacionados no anexo IV, así como aqueloutros ámbitos susceptibles de presentaren valores patrimoniais de
calquera das súas manifestacións. Particularmente deberase garantir a compatibilidade do desenvolvemento e
ordenación dos asentamentos, das áreas empresariais e das actividades produtivas cos anteditos ámbitos de
interese do patrimonio cultural e os seus plans especiais previstos na Lei 8/1995, do patrimonio cultural, cando
corresponda.
O Catálogo de Bens do concello recolle todos aqueles elementos arqueolóxicos, etnográficos, e
arquitectónicos que é preciso coñecer e conservar. Nas fichas individualizadas recóllense as
características singulares máis significativas de cada un, así como as medidas ou actuacións posibles
para acadar o seu mantemento ou mellora, segundo cada caso.
9.6. O planeamento urbanístico promoverá a revitalización urbana das zonas históricas considerándoas
como espazos emblemáticos esenciais na imaxe da cidade e como ámbitos residenciais e de actividade que
deben potenciarse, dotándoas das condicións urbanísticas e de relación co resto da cidade necesarias para
reforzar a súa vitalidade e atractivo, así como a rehabilitación dos núcleos rurais de interese patrimonial.
Asemade, o planeamento urbanístico contemplará a arquitectura e as paisaxes vinculadas ao sector agrario e
ao medio rural e promoverá a súa rehabilitación, dotándoas de condicións que reforcen o seu interese
patrimonial e cultural.
O PXOM de Vilaboa aposta pola recuperación dos tecidos tradicionais nas zonas urbanas e rurais. No
que se refire á paisaxe rural e o solo rústico a Normativa Urbanística contempla medidas concretas
para a súa protección.
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2. ADAPTACIÓN AO PLAN DE ORDENACIÓN DO LITORAL.
2.1. CONTEXTUALIZACIÓN E REQUIRIMENTOS PREVIOS DO POL.
A aprobación do Decreto 20/2011 de 10 de Febreiro, a súa posterior publicación no DOG do 23 de
Febreiro de 2011, supuxeron a entrada en vigor desta figura do novo modelo de ordenación
territorial para Galicia.
O Plan de Ordenación do Litoral (POL) é un instrumento de ordenación territorial que ten por
obxecto establecer os criterios, principios e normas xerais para a ordenación urbanística da zona
litoral baseada en criterios de perdurabilidade e sustentabilidade, así como a normativa necesaria
para garantir a conservación, protección e posta en valor das zonas costeiras.
O PXOM do concello de Vilaboa deberá adaptar o seu modelo territorial ao previsto no Plan de
Ordenación do Litoral (POL), atendendo ás consideracións relacionadas co planeamento xeral, e en
particular as que se indicaban nas conclusións do informe emitido pola Dirección Xeral de
Sostibilidade e Paisaxe o 4 de Abril de 2011, que son as seguintes:
•

O PXOM debe incorporar na súa memoria a xustificación da conformidade das súas
determinacións coas DOT e o POL. En particular, o plan xustificará en memoria e graficamente
a integración das determinacións do POL.

•

Os principios e obxectivos xerais que expresa o PXOM na súa memoria son compatibles co
modelo de ordenación que propugnan as DOT e o POL, e teñen en consideración a paisaxe
consonte cos criterios que dimanan da Lei 7/2008, do 7 de xullo de protección da paisaxe de
Galicia. Non obstante, a clasificación de solo proposta, particularmente a entidade superficial e
a delimitación do solo de núcleo rural, non semellan reflectir estes principios e obxectivos tal e
como se expuxo nas anteriores consideracións deste informe. Así mesmo, o incremento de
ocupación de solo proposto tería que apoiarse nunha valoración que xustifique a conveniencia
(art. 12 e 64 da normativa do POL) da formulación de novos crecementos na área de mellora
ambiental e paisaxística fronte á de ordenación (art. 37 e 65) ou outras incluídas no ámbito de
xestión.
Determinados ámbitos de novo desenvolvemento urbanístico en solo urbano non consolidado e
solo urbanizable, así como certos ámbitos de solo de núcleo rural (todos eles citados nas
anteriores consideracións) non incorporan os criterios e normas do POL no que se refire a
preservar a área de maior fraxilidade e máis próxima ao bordo litoral, (Rede Natura, espazos
naturais protexidos, mellora ambiental ou corredores) tendo en conta o factor de presión de
estes crecementos sobre os espazos próximos ao LIC Enseada de San Simón, así como a
perda de conectividade dos ecosistemas e hábitats costeiros co resto do territorio ao prever
ámbitos de solo urbanizable, urbano non consolidado ou núcleo rural en dirección á costa, coa
perda de permeabilidade e lexibilidade do territorio que supón a ocupación de solos baleiros ou
escasamente construídos na franxa máis próxima ao bordo litoral.

•

O PXOM debe de incorporar a identificación e delimitación de unidades de paisaxe, así
como dos elementos (fitos, sendas recintos ou cuncas visuais) que polos seus especiais
valores paisaxísticos merecen someterse a un réxime de protección. Estes elementos
deben incluírse no catálogo do plan.

•

Deben establecerse as medidas necesarias para preservar os valores paisaxísticos dos
espazos de protección de ladeira que o POL identifica no concello de Vilaboa e incorporar na
regulación destes espazos o estudo de impacto e integración paisaxística para as actuacións
que neles se prevexan.

Por tanto nos seguintes apartados tratarase de xustificar o cumprimento destes extremos na
documentación e na ordenación e resto de documentación do PXOM.
Finalmente contextualizarase máis en detalle dende o PXOM a integración do planeamento co Plan
de Ordenación do Litoral.
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2.2. ANÁLISES E CONSIDERACIÓNS PAISAXÍSTICAS.
Os criterios e obxectivos en materia de paisaxe que se recollen nos artigos 73 a 78 da normativa do
POL xa estaban en boa medida asimilados polo PXOM por coherencia coas necesidades da
ordenación territorial, pero en calquera caso impleméntanse estes criterios e obxectivos cos que
aporta o POL (adaptadas a realidade territorial deste concello), e reformúlase a ordenación e
protección paisaxística da normativa do PXOM (xa de por si amplía de inicio), pero aínda así
reestruturase ese apartado e a súa concepción normativa e incorpóranse máis determinacións en
sintonía co POL.
Ademais, incorporase ao ISA o Estudo da Paisaxe (este apartado atópase detalladamente
desenvolto no apartado 3.1.4. do ISA do PXOM de Vilaboa) que se demanda no respectivo
Documento de Referencia, que reforza os aspectos paisaxísticos do PXOM, e mesmo a súa
regulación normativa, como veremos.
A modo de resume, e como xa temos exposto para as DOT, a estrutura xerárquica de aplicación
das condicións paisaxísticas será a seguinte:
a) Aplicaranse as directrices xerais da lexislación vixente en materia de paisaxe.
b) Aplicaranse as directrices xerais e detalladas -no seu caso- dos Plans Sectoriais ou
Territoriais de aplicación que conteñan regulación en materia de paisaxe.
c) A respecto da regulación específica do PXOM, establécense unhas condicións que se irán
acumulando en función da situación ou clasificación aplicada aos terreos, comezando
xerarquicamente por unhas condicións xerais aplicables en todo o territorio, unhas
condicións especiais para elementos estratéxicos (que deberanse delimitar expresamente
polo PXOM, como no caso da costa e as zonas POL), unhas condicións especificas
segundo a clase de solo ou as súas necesidades ou intensidades de desenvolvemento, e
unhas condicións particulares recollidas –no seu caso- na ordenanza específica de
aplicación en cada caso, e finalmente do Estudo da Paisaxe que se conten no ISA
derívanse condicións normativas por zonas ou unidades da paisaxe, que se sumarán
segundo esa zonificación paisaxística as xa citadas, integrándose na normativa.
d) A respecto en concreto do POL, recollese na Normativa un novo capítulo específico (o
capítulo 5 do Título V) onde se recollen todas as interpretacións e interaccións normativas
do PXOM e o POL, entre elas as paisaxísticas (artigo 5.5.4).
e) Tamén para preservar os valores paisaxísticos dos espazos de protección de ladeira que o
POL identifica no concello de Vilaboa, establécense as medidas necesarias nas Unidades
de Paisaxe e incorporase na regulación daqueles destes espazos que o PXOM incorpora,
redelimita e clasifica como rústico de protección de interese paisaxístico a necesidade dun
estudo de impacto e integración paisaxística para as actuacións que neles se prevexan.
Remitimos, por tanto ao análise deses documentos (o Estudo da Paisaxe do apartado 3.1.4. do ISA
e a Normativa, sobre todo no Capítulo 4 do Título V que regula os aspectos paisaxísticos do PXOM
e o capítulo 5 do Título V, onde se recollen todas as interpretacións e interaccións normativas do
PXOM e o POL), para avaliar a coincidencia de análise, criterios e actuacións nestes aspectos co
POL, e mesmo a súa regulación normativa.

2.3. DELIMITACIÓN DAS AREAS CONTINUAS E DESCONTINUAS DO POL.
Para este cometido, procédese a realizar unha nova serie de planos de ordenación (SERIE POL de
cruce da proposta de ordenación do PXOM coas áreas CONTINUAS e DESCONTINUAS do Plan
de Ordenación do Litoral). A Interpretación gráfica desa serie é a que mostramos nos parágrafos
seguintes, tentando aproximarse a grafía orixinal do POL.
Esta serie de planos de ordenación é coincidente en distribución e corte das follas coa serie 1 de
planos de ordenación a escala 1:5000 que ten por título “Clasificación e Calificación do Solo do
Termo Municipal”.
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A finalidade desta serie é a de observar e clarificar a compatibilidade entre as determinacións do
POL (clasificación das áreas continuas e descontinuas) coa proposta de ordenación do Plan Xeral
que se está a tramitar. En canto a representación gráfica e planimétrica desta serie establecéronse
os seguintes criterios de representación:
 Supresión das tramas de cor para a proposta de ordenación do PXOM en tramitación coa
intención de clarificar a interpretación das tramas das áreas continuas e descontinuas do
POL que si son representadas en cor e sólidas actuando como base da planimetría as
“continuas” e en cor e trama punteada e raiada as “descontinuas” que se superpoñen aos
demais elementos do plano.
 A respecto da serie 2 orixinal, a ordenación proposta para o PXOM como se ten dito,
represéntase en escala de grises a excepción dos elementos de catálogo que se grafan
cunha cor azul clara para resaltar a súa identificación nos planos.
 A clasificación proposta para os solos urbanos, represéntase adoitando os seguintes
criterios de representación:
o
o

No caso do solo urbano consolidado: non presenta tramas sobre os elementos base
do plano, incluído as dotacións, sistemas e cartografía.
O solo urbano non consolidado: trama con raiado vertical en cor gris que se
superpón sobre os elementos base do plano, se ben cada ámbito de planeamento
remitido, identifícase por unha liña de trazo descontinuo e de menor grosor que a
que delimita o solo urbano, así como pola súa correspondente clave “APR-*”.

 A clasificación proposta para o solo de núcleo rural, represéntase adoitando os seguintes
criterios:
o
o

o

No caso do solo de núcleo rural tradicional, a delimitación grafítase cunha liña
descontinua de grosor representativo e cunha trama raiada de calado diagonal (45º).
No caso do solo de núcleo rural común a delimitación represéntase igualmente
cunha liña descontinua de grosor representativo e neste caso cun raiado de trazado
diagonal pero cun ángulo diferente (135º) e maior separación entre as liñas.
No caso de ter que diferenciar a parte tradicional da común nun núcleo complexo as
representacións das tramas son as definidas para o núcleo tradicional e o común
respectivamente se ben a liña que os separa presenta un menor grosor que a da
delimitación do núcleo.

 A clasificación proposta para o solo urbanizable, represéntase adoitando os seguintes
criterios:
o

o

o

No caso do solo urbanizable delimitado, a súa delimitación sigue unha xerarquía
representativa das liñas. Isto é: no caso de que o urbanizable se sitúe contiguo ao
solo urbano, a liña que delimita a este, fai a súa vez de peche coa liña do
urbanizable. Igual acontece no caso de contacto co solo de núcleo rural.
Dito o anterior, a liña que delimita o solo urbanizable caracterízase por unha liña a
trazos descontinuos de inferior grosor que a delimitación do solo urbano e do núcleo
rural e por unha trama na que se alterna liñas continuas e descontinuas de
orientación horizontal.
No caso do solo urbanizable non delimitado, utilízase a mesma liña e criterio que
para o caso do solo urbanizable delimitado mentres que a trama que o identifica
correspóndese co cruce dunha liña horizontal continua e unha vertical descontinua.

 A clasificación proposta para o solo rústico, represéntase adoitando os seguintes criterios:
o

Tanto para o caso dos rústicos ordinarios como os de especial protección, o criterio
de representación consiste en deliñar o cambio de categoría de rústico, sendo a súa
identificación a etiqueta que identifica cada unha das categorías como se amosa na
lenda do plano.

 En canto as determinacións do POL e como xa se dixo represéntanse en cor as tramas
continuas e descontinuas ademais da clasificación da orixe tipolóxica das edificacións que se
fai no documento do POL.
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 En liña vermella continua de trazo groso, superponse os ámbitos de non afección do POL
tanto sobre as clasificacións continuas e descontinuas do POL como sobre a proposta de
ordenación do PXOM para facilitar a análise comparativa con ambos documentos.
Por outra banda tamén se procede a incluír graficamente neste plano a identificación do Núcleo de
Identidade do Litoral e os Ámbitos de Recualificación da trama enumerados no Plan de
Ordenación do Litoral. Estas delimitacións, a proposta do PXOM en base as determinacións do POL
e de acordo cos obxectivos e modelo territorial proposto represéntanse a través de sendas liñas
continuas de acordo coa seguinte grafía:
-

-

No caso das Áreas de Recualificación da trama, grafítanse cunha liña continua de cor azul
intenso e cunha etiqueta que o identifica de acordo a unha clave e nome (prefixo AR-). Sobre
esta liña de trazo groso, grafíanse tamén as liñas de clasificación a escala 5.000 para contrastar
a coherencia da proposta do PXOM.
No caso dos Núcleos de Identidade do Litoral grafítanse cunha liña continua de cor cian con
rebordos en gris e cunha etiqueta da mesma cor que o identifica de acordo a unha clave e
nome (prefixo NIL-). Sobre esta liña de trazo groso, grafítase tamén as liñas de clasificación a
escala 5000 para contrastar a coherencia da proposta do PXOM.

2.4. INCORPORACIÓN E AXUSTE DOS CORREDORES E ESPAZOS DE INTERESE.
Procédese a integrar os espazos de interese identificados no POL na propia clasificación do PXOM
mediante unha interpretación dos valores dos distintos tipos de espazos que o POL delimita para
asignarlles unha cualificación especifica de rústico da LOUG (mediante as recomendacións
aportadas por parte da CMATI para esa interpretación), que podemos resumir no cadro seguinte:
Espazos POL Espazo de
protección
Clasificación PXOM
de ladeira
RPCO-RPPA
X
RPEN
X
RPEN-RPCO
RPEN-RPCO-RPAC
RPFO
X
RPPA
X

Rede de
espazos
naturais
X
X
X

Por tanto na documentación gráfica do Plan (en todas as series de planos onde se reflicte a
clasificación do solo rústico, así como na serie especifica de cruce gráfico do PXOM e o POL)
téñense integrado estes espazos.
Tamén compre sinalar, que en atención ao disposto no artigo 14 da Normativa do POL, o
planeamento municipal poderá precisar a delimitación destes espazos, garantindo o cumprimento
dos obxectivos expostos na Memoria e mantendo a escala territorial da proposta.
Nalgúns casos incorpóranse certos axustes, pero solo nos espazos de ladeira e nas
delimitacións dos Corredores propostos polo POL, co gallo de adaptalas de xeito máis preciso a
súa realidade territorial, sempre sen comprometer en ningún caso o bo funcionamento dos hábitats
que os conforman.

2.5. DELIMITACIÓN E REGULACIÓN DOS NIL.
O PXOM tamén asume os criterios de ordenación que se establecen no POL para os Núcleos de
identidade do litoral (NIL), a respecto da súa preeminencia e prioridade para a súa consolidación e
desenvolvemento, segundo se expón nos seguintes parágrafos:
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O Plan de Ordenación do Litoral establece a través do anexo II do Título VII cales son os Núcleos
de Identidade do Litoral no ámbito de aplicación do Plan. Para o caso do concello de Vilaboa,
recoñécense un único núcleo: Santo Adrián.
NÚCLEOS IDENTIDADE LITORAL (POL VII.02) RÍAS BAIXAS
NÚCLEO IDENTIDADE LITORAL
(NIL)

UNIDADE DE PAISAXE
CLAVE

DENOMINACIÓN

06_07_384

ESTREITO
RANDE

06_07_385

COBRES

SANTO ADRIÁN

DE

TIPO UNIDADE

MUNICIPIO

SECTOR

VILABOA

RÍA DE VIGO

A3_Vertentes acantiladas
D2_Costa
baixa
de
marismas
e
chairas
intermareais.

A consideración do PXOM respecto deste núcleo son as que se recollen individualizadamente nos
puntos seguintes, onde, ademais da súa caracterización de zona e da proposta de delimitación
razoada, se establecen os criterios básicos para a súa ordenación detallada cando se teña que
desenvolver a ordenación básica determinada no PXOM mediante plans de desenvolvemento ou de
protección (estes criterios tamén serán de aplicación complementaria da ordenación básica do
PXOM para as novas actuacións que incidan sobre os aspectos citados), ou para regular a posible
incidencia que determinadas actuacións poidan ter sobre os condicionantes de tipo territorial ou
paisaxístico que poidan ser relevantes nesta zona delimitada, todo elo co obxectivo de que o
desenvolvemento do ámbito completo do NIL sexa suficientemente congruente e respectuoso cos
seus valores acreditados máis característicos e representativos da súa identidade singular no litoral.
Por tanto, estes criterios e condicións pasan a incorporarse como determinacións normativas do
PXOM, como xa se indica nos artigos correspondentes da normativa.
2.5.1. SANTRADÁN.
Caracterización do ámbito:
O NIL de Santradán é un elemento importante dentro do espazo natural da enseada de San Simón,
situado case a carón do estreito de Rande configúrase como un ámbito que se abre ao amplo
espazo da ría converténdose a un tempo en elemento da paisaxe e ao tempo en privilexiado punto
de observación da mesma. O crecemento difuso e desordenado das décadas anteriores ten
minguado a imaxe e a calidade paisaxística do espazo no que se localiza este asentamento e que
ten como pano de fondo a serra na parte baixa de cuxas abas se localiza.
Dadas as limitacións que a orografía supón para o establecemento humano, que tan só permiten
ocupar unha estreita franxa de terreo preto da costa, a evolución histórica fixo que a partires duns
primeiros asentamentos fundacionais de caracter tradicional os posteriores crecementos se fosen
espallando de xeito desordenado ocupando de forma difusa o territorio xerándose un amplo
espallamento da edificación, xeralmente de tipoloxía unifamiliar con moito espazo baleiro entre elas,
o que impide a creación dun tecido máis denso e complexo.
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Vista aérea do NIL de Santradán.

O PXOM aposta por colmatar os baleiros existentes e que se podan acadar novas dotacións que
permita esponxar o tecido xa que ambas cousas son complementarias, e dicir débese acadar un
ámbito onde os tecidos podan gañar en complexidade e densidade para desta forma acadar maior
masa crítica que permita unha diversidade e mestura de usos dentro do núcleo, por outra banda
dentro deste organismo son os espazos e equipamentos públicos os que dan caracter, calidade de
vida e cohesión social á poboación propiciando deste xeito unha forma de medrar sostible e sen
deteriorar o importante ámbito escénico no que se insire.
Sería conveniente a redacción dun Plan Especial de Ordenación do Núcleo Rural (PEONR) que
fixase os obxectivos urbanísticos, ambientais e paisaxísticos a acadar en desenvolvemento do
recollido no PXOM, do mesmo xeito que as liñas mestras e as propostas de detalle de como
podelos acadar.
Delimitación do ámbito:
O ámbito delimitado para o NIL de Santradán abrangue basicamente o espazo entre a beira do mar
e a autovía que son dous claros límites que non poden ser superados. Os límites laterais son polo
sur a punta de Santo Adrián e polo norte o asentamento fundacional de Uveiras deixando fóra do
núcleo as zonas con maior presenza de novas agrupacións, en moitos casos formuladas sen ter en
conta a escala, tipoloxía, situación ou sistema construtivo en relación ao espazo no que se atopan
inseridas.
No plano seguinte, recóllese a delimitación proposta:
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Propostas ou actuacións necesarias e criterios de ordenación:
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Para concretar o desenvolvemento deste NIL, considérase que sería precisa a redacción dun Plan
Especial de Ordenación do Núcleo Rural (PEONR).
As actuacións de todo tipo a desenvolver no ámbito deste NIL seguirán con carácter xeral os
criterios de ordenación citados nos puntos anteriores e nas memorias, materializados dalgún xeito
na ordenación do PXOM, mais aqueles outros que se indican mais adiante, orientados a realización
ou materialización das propostas ou actuacións necesarias que se teñen estimado como resultado
do análise realizado, e centrados na posible incidencia en aspectos paisaxísticos, a protección e
posta en valor das estruturas construídas e do ecosistema natural, todo iso segundo se recolle nos
puntos seguintes.
-

-

-

-

-

Necesidade de reforzar a identidade do núcleo así como a complexidade dos usos que
acubilla, preservando a caracterización das construcións e os elementos orixinarios aínda
existentes, e reforzando as súas relacións cun contorno privilexiado.
Necesidade de conformar e mellorar a fachada marítima existente pasando do espallamento
difuso e incontrolado a un tecido ordenado, complexo e máis compacto.
Aposta pola mellora do viario en xeral e da accesibilidade en particular, en especial aquela
que poda ser de tipo peonil ou ciclista aproveitando para elo tanto os camiños existentes
como as marxes das principais vías de comunicación que atravesan o núcleo, na medida en
que cada caso o permita.
A ordenación urbanística será consecuente co remate intersticial e integración das tramas
existentes e coas necesidades dotacionais e de espazos libres en cada zona.
Fomentar a calidade e estética do medio edificado para protexer e manter e mellorar os
valores paisaxísticos do núcleo, aplicando con rigorosidade as amplas condicións xerais
paisaxísticas, estéticas e tipolóxicas da normativa do PXOM e do Catálogo.
Axuste das tipoloxías edificatorias dos desenvolvementos no fronte litoral e no fondo
escénico, harmonizando os volumes edificatorios, os modelos e tipoloxías de ocupación do
territorio integrando todas as actuacións na paisaxe.
Coidarase a caracterización funcional e construtiva da rede camiñeira desenvolvendo en
detalle o trazado e características da Senda dos Faros.

2.6. DELIMITACIÓNS E REGULACIÓN DAS ÁREAS DE RECUALIFICACIÓN
O PXOM tamén asume os criterios de ordenación que se establecen no POL para os Ámbitos ou
Areas de Recualificación, que se identifican nas fichas de unidades da paisaxe e que neste caso
son dúas, procedendo a cualificación de solo que corresponde e establecendo unha ordenación que
tenda á recomposición e integración destes asentamentos, segundo se expón nos seguintes
parágrafos:
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POL/ UNIDADES DE PAISAXE (POL II.04)/  (6)
06
RÍAS BAIXAS.
06_07 RÍA DE VIGO.
Nº
CLAVE
DENOMINACIÓN
PLANIFICACIÓN
CALIDADE
1
06_07_383
DOMAIO
PAISAXÍSTICA
ACCIÓNS

2

3

4

06_07_384

06_07_385

06_07_386

ESTREITO
RANDE

DE

ÁMBITOS
DE
RECUALIFICACIÓN
CALIDADE
PAISAXÍSTICA
ACCIÓNS

COBRES

ENSEADA
LARACHE.

ÁMBITOS
DE
RECUALIFICACIÓN
CALIDADE
PAISAXÍSTICA
ACCIÓNS

DE

ÁMBITOS
DE
RECUALIFICACIÓN
CALIDADE
PAISAXÍSTICA
ACCIÓNS
ÁMBITOS
DE
RECUALIFICACIÓN

5

6

06_07_387

06_07_388

ESTEIRO
VILABOA.

ESTEIRO
RÍO ULLÓ.

DE

DO

CALIDADE
PAISAXÍSTICA
ACCIÓNS
ÁMBITOS
DE
RECUALIFICACIÓN
CALIDADE
PAISAXÍSTICA
ACCIÓNS
ÁMBITOS
DE
RECUALIFICACIÓN

TM DE VILABOA

A completar durante a elaboración dos catálogos e
directrices da paisaxe.
A completar durante a elaboración dos catálogos e
directrices da paisaxe.
Nesta unidade non se contemplan Ámbitos de
recualificación.
A completar durante a elaboración dos catálogos e
directrices da paisaxe.
A completar durante a elaboración dos catálogos e
directrices da paisaxe.
Nesta unidade non se contemplan Ámbitos de
recualificación.
A completar durante a elaboración dos catálogos e
directrices da paisaxe.
A completar durante a elaboración dos catálogos e
directrices da paisaxe.
Nesta unidade non se contemplan Ámbitos de
recualificación.
A completar durante a elaboración dos catálogos e
directrices da paisaxe.
A completar durante a elaboración dos catálogos e
directrices da paisaxe.
Crecementos dispersos na ladeira do monte O Cabalo
nas proximidades á enseada de Larache co obxectivo
de ordenar os usos do solo e evitar a implantación de
novas vivendas unifamiliares dispersas na fronte
costeira, sen funcións definidas e sen identidade
poboacional que xeren un continuo urbano que impida
a contemplación do horizonte. Mellorar deste modo a
calidade escénica e ambiental destes lugares.
A completar durante a elaboración dos catálogos e
directrices da paisaxe
A completar durante a elaboración dos catálogos e
directrices da paisaxe.
Nesta unidade non se contemplan Ámbitos de
recualificación.
A completar durante a elaboración dos catálogos e
directrices da paisaxe.
A completar durante a elaboración dos catálogos e
directrices da paisaxe.
Crecementos residenciais do perfil costeiro da
unidade, dende Punta Ulló ao Vao, con vivendas tanto
unifamiliares como colectivas desvinculadas das
funcións urbanas e rurais, incluíndo as instalacións
industriais presentes de grandes volumes. O Obxectivo
é integrar os baleiros como elementos xeradores de
trama ou estrutura física e funcional, minimizando a
presión sobre o esteiro, mellorar a integración das
instalacións industriais no seu ámbito para unha maior
compatibilidade dos usos presentes, e mellorar deste
modo a calidade escénica e ambiental deste lugar.

Estes ámbitos de recualificación non concretan unha delimitación na planimetría do POL, polo que
se procede a súa delimitación e identificación no contexto do PXOM segundo a documentación
gráfica.
A consideración do PXOM respecto dos ámbitos ou áreas de Recualificación recoñecidos polo POL
(e no seu caso polo PXOM) son as que se recollen individualizadamente nos puntos seguintes,
onde, ademais da súa caracterización de zona e da proposta de delimitación razoada, se
establecen os criterios básicos para a súa ordenación cando se teña que desenvolver a súa
ordenación detallada (se é que aínda non vén reflectida no PXOM, ou será complementaria desta
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para as novas actuacións que incidan sobre os aspectos citados) ou os condicionantes de tipo
territorial ou paisaxístico que poidan ser de aplicación nestas zonas delimitadas.
Por tanto estes criterios e condicións pasan a incorporarse como determinacións normativas do
PXOM, como xa se indica nos artigos correspondentes da normativa.
2.6.1. ÁREA DE RECUALIFICACIÓN ENSEADA DE LARACHE.
Descrición da Ficha POL:
Crecementos dispersos na ladeira do monte O Cabalo nas proximidades á enseada de Larache co
obxectivo de ordenar os usos do solo e evitar a implantación de novas vivendas unifamiliares
dispersas na fronte costeira, sen funcións definidas e sen identidade poboacional que xeren un
continuo urbano que impida a contemplación do horizonte. Mellorar deste modo a calidade escénica
e ambiental destes lugares.
Caracterización do ámbito:
Inclúese neste ámbito unha zona localizada entre a estrada nacional N-554 e o borde marítimo
colonizada intensivamente a través dunha parcelación intensiva que descende pola ladeira norte o
monte do Cabalo. Esta ocupación do solo atende só a principios de rendibilidade e oportunidade
sen ter en consideración o espazo no que se localiza pechando mesmo a posibilidade do deleite
público do bordo litoral xa que as parcelas privadas ocupan boa parte da fronte impedindo deste
xeito que exista un espazo intermedio entre a zona edificada e o mar. Así mesmo tamén se
incorporan na delimitación dúas zonas adxacentes á anterior que se atopan nun estado de maior
naturalidade de xeito que ao tempo que se impida o crecemento edificatorio sobre as mesmas, si
podan servir para levar a cabo actuacións de preservación dos valores ambientais e paisaxísticos
que posúen así como converterse en zonas para eventual uso público como xeito de contrapesar a
excesiva e indiscriminada ocupación do solo no ámbito antes sinalado.
O PXOM clasifica os terreos xa edificados como solo urbano consolidado en atención ao disposto
na Lei 2/2010 de 25 de marzo de medidas urxentes de reforma da Lei 9/2002 de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia, en tanto que o resto do ámbito clasifícase como
solo rústico de protección de costas, co cal garántese que se porá freo á ocupación difusa futura en
tanto que se deberán tomar medidas para acadar a mellora paisaxística do existente.
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Área de Recualificación da enseada de Larache.

Delimitación do ámbito:
O ámbito da Área de Recualificación recolle tanto a zona edificada da enseada de Larache
correspondente ao solo urbano proposto, así como cadansúas zonas non antropizadas ao norte e
sur da mesma.
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Propostas ou actuacións necesarias e criterios de ordenación:
En función do exposto á proposta xeral de ordenación e os obxectivos particulares desta Área de
Recualificación da enseada de Larache son os seguintes:
-

-

-

-

-

Verbo dos valores rústicos que condicionan a clasificación da meirande parte dos terreos
abranguidos na delimitación (Rústico de Protección de Costas e Rústico de Protección de
Espazos Naturais), darase conta da súa protección, preservando a variedade e
singularidade dos ecosistemas e da paisaxe costeira.
Verbo dos valores culturais proponse a recuperación de elementos tradicionais como
aqueles con valor patrimonial ou etnográfico que podan localizarse dentro do ámbito,
peches, arborado autóctono, etc.
No que respecta ao bordo marítimo estudaranse alternativas para a habilitación de
itinerarios de tipo peonil nas zonas en que as construcións privadas pecharon o acceso ao
mar, para o uso e deleite público da antedita fronte.
Estudaranse así mesmo medidas de esponxamento do tecido edificado así como de
transición entre este espazo e o rústico aínda non antropizado adxacente de maneira que
se mitigue a imaxe dura de asentamento ultracolmatado que diminúe a calidade paisaxística
do espazo físico no que se localiza.
Mellora do viario, en especial no que se refire ao peonil dándolle continuidade ao longo dos
espazos rurais costeiros próximos de xeito que estes podan aportar unha función e uso
público que compensen as notables carencias no eido dotacional que presenta o
asentamento urbano.

-

Evitar que se siga pechando a fronte do mar con novas edificacións e proposta de tipoloxías
e sistemas construtivos que harmonicen mellor coa contorna.

-

Proponse o estudo da redacción dun Plan Especial de Ordenación de Núcleo Rural de cara
ao ordenamento e mellora da zona.
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Con carácter xeral, serán de aplicación para as áreas de recualificación as condicións e criterios do
artigo 44 do POL:
-

Favorecer a permeabilidade e conectividade visual coa costa, de maneira que non se
formen pantallas arquitectónicas.

-

Mellorar a imaxe do bordo costeiro evitando así a súa ocupación.

-

Favorecer a conectividade e funcionalidade dos hábitats.

-

Restituír a paisaxe natural, rural ou urbana, dotándoo da funcionalidade e estrutura que lle
son propias, mellorando así a súa calidade ambiental e escénica.

-

Mellorar a calidade da escena urbana ou rural a partir da recualificación do espazo público
favorecendo a xeración de espazos de cohesión.

-

Favorecer a integración do ámbito no seu contorno natural ou rural próximo mediante a
incorporación de elementos naturais (ríos, regatos, masas arborizadas, etc.).

-

-

Preservar a calidade ambiental e paisaxística, superar o déficit de equipamentos e evitar
parámetros de ocupación, intensidades ou solucións de implantación incompatibles coa
capacidade de carga do territorio ou cos seus valores ambientais, paisaxísticos e
patrimoniais.
Establecer unha regulación que garanta os criterios de idoneidade, sostibilidade e calidade
establecidos no POL.

2.6.2. ÁREA DE RECUALIFICACIÓN DO ESTEIRO DO RÍO ULLÓ.
Descrición da Ficha POL:
Crecementos residenciais do perfil costeiro da unidade, dende Punta Ulló ao Vao, con vivendas
tanto unifamiliares como colectivas desvinculadas das funcións urbanas e rurais, incluíndo as
instalacións industriais presentes de grandes volumes. O Obxectivo é integrar os baleiros como
elementos xeradores de trama ou estrutura física e funcional, minimizando a presión sobre o
esteiro, mellorar a integración das instalacións industriais no seu ámbito para unha maior
compatibilidade dos usos presentes, e mellorar deste modo a calidade escénica e ambiental deste
lugar.
Caracterización do ámbito:
O ámbito do esteiro do río Ulló, dende punta Ulló ata o Vao é unha zona con abundante
antropización tanto no que se refire ás edificacións como a importantes infraestruturas que o
atravesan (vía férrea e N-550) o que ten como consecuencia unido á falta dunha ordenación acaída
que a imaxe de conxunto non teña a calidade que debería un espazo das características da
enseada de San Simón. A existencia de volumes diversos correspondentes a vivendas tanto
unifamiliares como colectivas, distintos tipos de edificacións industriais e doutro tipo mesturadas
coas anteriores así como unha falta de dotacións e continuidade ecolóxica e ambiental xeran unha
imaxe desordeada e pouco atractiva do conxunto que se entende que debería mellorarse.
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Área de Recualificación do esteiro do río Ulló.

O PXOM clasifica os terreos como solo de núcleo rural propoñendo o estudo da redacción dun Plan
Especial de Ordenación do Núcleo Rural (PEONR) para o ámbito como mellor forma de abordar en
detalle os problemas ambientais e paisaxísticos que a ocupación e disposición das construcións no
territorio actual xera. O resto dos terreos do ámbito son clasificados como solo rústico de protección
de costas.
Delimitación do ámbito:
Esta área de recualificación recolle terreos encerrados entre a vía do ferrocarril e a N-550 e a fronte
costeira entre punta de Ulló e o Vao.

Calixto Escariz S.L.U.

48

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VILABOA
Adaptación ás directrices territoriais (DOT-POL)

Propostas ou actuacións necesarias e criterios de ordenación:
Coa finalidade de incorporar á proposta xeral de ordenación a esta zona serán de aplicación para a
Área de Recualificación de esteiro do Ulló os seguintes obxectivos particulares:
-

-

-

-

-

Verbo dos valores rústicos que condicionan a clasificación da meirande parte dos terreos
abranguidos na delimitación (Rústico de Especial Protección de Costas e Rústico de
protección de Espazos Naturais), darase conta da súa protección, preservando a variedade
e singularidade dos ecosistemas e da paisaxe costeira.
Verbo dos valores culturais proponse a recuperación de elementos tradicionais como
aqueles con valor patrimonial ou etnográfico que podan localizarse dentro do ámbito,
peches, arborado autóctono, etc.
Axuste das tipoloxías edificatorias e parcelarias permitidas no fronte cara ao litoral do
núcleo, para permitir o esponxamento da trama e favorecer a permeabilidade cara ao
espazo litoral.
Recuperación progresiva da fronte marítima entre punta Ulló e o Vao para o uso e deleite
público contemplando nos instrumentos de ordenación o posible traslado de actividades de
tipo industrial ou comercial localizadas en primeira liña de costa a outras ubicacións máis
acaídas.
Intervención sobre os espazos adxacentes ás infraestruturas ferroviarias e estradas de xeito
que se minimice o impacto que estas producen no seu paso por este ámbito, buscando
tanto o apantallamento das mesmas como a creación de zonas verdes no interior das súas
zonas de afección sempre de acordo co principio fundamental de seguridade para as
persoas.

-

Necesidade de habilitación de novos espazos libres e dotacións no interior ou no seu
contorno, para permitir a mellora, dotación e esponxamento da trama do núcleo.

-

Aposta pola accesibilidade e mobilidade peonil en proximidade interconectandoa coa
proposta da Senda dos faros que discorre nesta zona pola beira da costa.
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-

Evitar o peche da fronte litoral polas edificacións, tendendo como se comentou con
anterioridade ao despexe do mesmo e recuperación do areal existente.

-

Proponse o estudo da redacción dun Plan Especial de Ordenación de Núcleo Rural de cara
ao ordenamento e mellora da zona.

Con carácter xeral, serán de aplicación para as áreas de recualificación as condicións e criterios do
artigo 44 do POL:
-

Favorecer a permeabilidade e conectividade visual coa costa, de maneira que non se
formen pantallas arquitectónicas.

-

Mellorar a imaxe do bordo costeiro evitando así a súa ocupación.

-

Favorecer a conectividade e funcionalidade dos hábitats.

-

Restituír a paisaxe natural, rural ou urbana, dotándoo da funcionalidade e estrutura que lle
son propias, mellorando así a súa calidade ambiental e escénica.

-

Mellorar a calidade da escena urbana ou rural a partir da recualificación do espazo público
favorecendo a xeración de espazos de cohesión.

-

Favorecer a integración do ámbito no seu contorno natural ou rural próximo mediante a
incorporación de elementos naturais (ríos, regatos, masas arborizadas, etc.).

-

-

Preservar a calidade ambiental e paisaxística, superar o déficit de equipamentos e evitar
parámetros de ocupación, intensidades ou solucións de implantación incompatibles coa
capacidade de carga do territorio ou cos seus valores ambientais, paisaxísticos e
patrimoniais.
Establecer unha regulación que garanta os criterios de idoneidade, sostibilidade e calidade
establecidos no POL.

2.7. DETERMINACIÓNS CONCRETAS NOS ÁMBITOS DE PLANEAMENTO.
A respecto do ámbitos citados no Informe emitido pola Dirección de Sostibilidade e Paisaxe o 4 de
Abril de 2011, ao respecto do solo urbano non consolidado (APR) ou dos solos urbanizables, para
acadar os obxectivos de ordenación do PXOM mais os de protección que pretende o POL, téñense
establecido moitos mais condicionantes para garantir conxuntamente ambos obxectivos, por tanto
sinálanse novos condicionantes que se establecen nas fichas correspondentes (para acadar a
protección pretendida) dos ámbitos de planeamento que o Informe cita en concreto por situarse na
franxa costeira e telos considerado -a Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe- como de especial
incidencia coas determinacións do POL.

2.8. TRATAMENTO DOS NÚCLEOS RURAIS.
Tendo en conta as conclusións do informe emitido pola Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe,
e atendendo ao disposto nos artigos 29 e 41 do POL, téñense revisado as delimitacións dos núcleos
rurais para comprobar a concordancia co sinalado nestes artigos, chegando á conclusión de que
logo dos múltiples axustes realizados da súa delimitación neste proceso previo a Aprobación Inicial
do PXOM, se teñen acadado unhas delimitacións axustadas ao mínimo posible que ao noso
entender recollen os criterios de ordenación derivados deses artigos citados do POL, pero
basicamente os seguintes:
-

A integración dos núcleos de poboación na paisaxe,

-

Fomentar a rehabilitación e renovación das súas edificacións e a consolidación dos intersticios
completando as tramas existentes,

-

Prohibir os novos crecementos illados,

-

Procurar tramas compactas e diversas en usos en coherencia coa trama identitaria das zonas
tradicionais preexistentes dos núcleos,
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-

A ocupación racional do territorio minimizando o consumo de solo,

-

Mellorar o acceso da poboación aos equipamentos, procurando un uso máis diverso e eficaz do
tecido edificado, etc.

Ademais, a cada vez máis estrita normativa do PXOM aplicable a estes núcleos permite afirmar que
todos os valores que poidan albergar quedan protexidos normativamente, e moi condicionada
calquera tipo de actuación que se pretenda desenvolver neles, sobre todo nos da costa (dado o
importante reforzo protector aplicado na normativa especificamente para os núcleos rurais, ou os
condicionantes de todo tipo aplicados nos Ámbitos de Recualificación e nos NIL, mais tamén no
importante reforzo dos condicionantes paisaxísticos que se teñen incluído con caracter xeral na
Normativa para todo tipo de actuacións, todo iso pola aplicación e adaptación do PXOM ao POL que
se ten realizado nesta ultima fase), por tanto entendemos que as delimitacións propostas e os
importantes condicionantes establecidos para as limitadas actuacións posibles nos núcleos rurais
están plenamente adaptadas a ese espírito, e limítanse a recoller as edificacións existentes
cumprindo co sinalado nos referidos artigos e ademais onde é o caso, cos artigos 12 e 36 referentes
aos ámbitos incluídos dentro da delimitación de mellora ambiental e paisaxística (sendo estes
artigos moito menos concretos nos seus obxectivos e criterios que os 29 e 41 antes citados, por
tanto, entendese que tamén se cumpren con creces pola ordenación prevista no PXOM).

2.9. REGULACIÓN DOS USOS EN SOLO RÚSTICO.
A respecto dos usos en solo rústico, a regulación integrada de usos entre o PXOM e o POL
recóllese no artigo 8.1.1 da Normativa, segundo as determinacións e limitacións de usos
contempladas por áreas ou zonas nos artigos 46 a 59 do POL. Polo tanto, remitimos ao análise
dese documento, pero reproducimos aquí o texto correspondente:
“3. O réxime de usos nas partes do territorio situadas dentro das zonas continuas ou descontinuas do
POL será a combinación máis restritiva de ambos réximes (clasificación do PXOM -regulada no presente
TÍTULO VIII- e zonas POL -reguladas nos seus artigos 46 a 59-). No caso da superposición de áreas
continuas e descontinuas sobre o mesmo espazo territorial aplicarase a combinación máis restritiva dos tres
réximes (PXOM, áreas continuas e descontinuas). No caso das zonas descontinuas do POL en que o PXOM
varíe esa delimitación (facéndoa máis precisa no detalle, segundo posibilita o propio POL) aplicarase
igualmente a combinación máis restritiva, pero tomando para as zonas descontinuas a delimitación que
finalmente estableza o PXOM.”

2.10. IDENTIFICACIÓN E CUALIFICACIÓN DAS PRAIAS DO CONCELLO.
O Plan de Ordenación do Litoral establece a través do anexo III do Título VII cales son as praias
existentes no ámbito de aplicación do Plan. No concello da Vilaboa o POL recoñece catro praias
repartidas en dúas unidades de paisaxe unidades de paisaxe (Estreito de Rande, e Cobres). Son as
seguintes:
T.M.
VILABOA

PRAIAS (POL VII.03) RÍAS BAIXAS
PRAIA

CATEGORÍA

UNIDADE DE
PAISAXE

TIPO UNIDADE

TRABESADA.

PERIURBANA.

ESTREITO DE RANDE.

A3_Vertentes acantiladas.

POUSADA.

RURAL.

RIOMAIOR.

PERIURBANA.

DEILÁN.

RURAL.
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2.10.1. PRAIA DE TRABESADA.
Clasificación:
Segundo a Normativa do POL, a Praia de Trabesada clasifícase dentro da categoría de praia
periurbana atendendo á súa xénese, ao contorno no que se sitúa, á súa accesibilidade e á
intensidade de uso. A praia axústase á definición de praia periurbana polo que, segundo o artigo 82
da normativa do POL, non sería necesario o establecemento dun plan especial.

Ortofoto sobre a Praia de Trabesada

Caracterización da praia:
A praia está situada a carón da ponte de Rande , na parroquia de Santo Adrián de Cobres e está
incluída na Unidade do Estreito de Rande. Atópase situado a unha distancia aproximada de un
kilómetro das zonas habitadas máis próximas tanto do propio concello de Vilaboa como do veciño
de Moaña aínda que o seu acceso é doado a través da estrada nacional N-554. Segundo a
documentación do POL (Plano de Usos e Elementos para a Valoración) a praia é de pequena
extensión e está acompañada por vexetación mixta, de repoboación, así como matogueiras.
Atópase situada en contacto co LIC da enseada de San Simón.
Trátase, como se acaba de sinalar dun pequeno areal cunha afluencia baixa de visitantes e dadas
as súas características cunha reducida capacidade de acollida. Conta cunha zona de
estacionamento adxacente nun recheado sobre o mar que semella suficiente para as súas
necesidades.
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Vista aérea da Praia de Trabesada.

Segundo o PXOM os terreos que ocupa a praia atópanse clasificados coa dobre clasificación
superposta de solo rústico de protección de costas e solo rústico de protección de infraestruturas.
Non existen construcións no contorno da praia.
Propostas ou actuacións necesarias e criterios de ordenación ou cualificación:
-

-

A zona de aparcamento existente nas inmediacións da praia considérase suficiente e
non se prevé habilitar máis prazas.
Estudaranse as condicións de accesibilidade para ver se é necesario e posible o
acondicionamento dun acceso para persoas con discapacidade ou mobilidade
reducida, por outra banda sinalarase dentro da zona de estacionamento, nos puntos
máis acaídos para elo, a reserva do número de prazas de estacionamento que
corresponda polo aforo existente para persoas con discapacidade.
Na normativa do PXOM, recóllense as determinacións establecidas para a Praia de
Trabesada e o seu contorno.

2.10.2. PRAIA DE POUSADA.
Clasificación:
Segundo a Normativa do POL, a Praia de Pousada clasifícase, dentro da categoría de praia rural
atendendo á súa xénese, ao contorno no que se sitúa, á súa accesibilidade e á intensidade de uso.
A praia axústase á definición de praia rural polo que, segundo o artigo 82 da normativa do POL, non
sería necesario o establecemento dun plan especial.
Caracterización da praia:
Sitúase a escasos metros da estrada nacional N-554 e linda con terreos tanto de cultivo como con
algunhas parcelas edificadas. Ten unha certa lonxitude pero gran parte do areal queda cuberto coa
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marea alta. Como zona de estacionamento pode empregarse a beira da estrada nacional e non é
previsible unha gran afluencia de visitantes.

Vista aérea da Praia de Pousada

A zona de estacionamento considérase acaída para a demanda potencial aínda que se poderían
mellorar os accesos.
Existen algunhas edificacións nas súas inmediacións moi próximas ao bordo do mar.
Propostas ou actuacións necesarias e criterios de ordenación ou cualificación:
-

Dado o seu tamaño e o fito de que non se pode empregar intensivamente con marea
alta, considérase suficiente a superficie destinada a aparcadoiro, polo que non se
prevé aumentar este servizo.

-

Sería positivo a mellora dos accesos dende a estrada nacional.

-

Na normativa do PXOM, recóllense as determinacións establecidas para a Praia de
Fedorento e o seu contorno.

2.10.3. PRAIA DE RIOMAIOR.
Clasificación:
Segundo a Normativa do POL, a Praia de Riomaior clasifícase dentro da categoría de praia
periurbana atendendo á súa xénese, ao contorno no que se sitúa, á súa accesibilidade e á
intensidade de uso. A praia axústase á definición de praia periurbana polo que, segundo o artigo 82
da normativa do POL, non sería necesario o establecemento dun plan especial.
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Vista aérea da Praia O Ríomaior

Caracterización da praia:
A praia sitúase a escasos metros da estrada nacional N-554 e entre os núcleos de Riomaior e
Muíño na desembocadura do rego de Riomaior, moi preto do pequeno peirao de Santa Cristina. O
areal é de pequenas dimensións e está flanquedao por unha escollera polo que non resulta acaído
para o baño. Sobre os terreos situados inmediatamente a carón do mar localízase un centro
educativo e as súas construcións anexas.
A zona conta con espazo para o estacionamento.

Ortofoto sobre a Praia de Ríomaior.

Calixto Escariz S.L.U.

55

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VILABOA
Adaptación ás directrices territoriais (DOT-POL)

Propostas ou actuacións necesarias e criterios de ordenación ou cualificación:
-

-

-

Atendendo á situación e características deste pequeno areal, localizado na
desembocadura dun regato e acondicionado con elementos que non posibilitan unha
doada accesibilidade para o baño nas súas augas, non se prevén outras propostas ou
actuacións concretas que aquelas propias do mantemento óptimo dos accesos e dos
servizos, así como do coidado do entorno inmediato.
Proponse iso si que a Senda dos faros percorra este tramo de costa e que iso permita
tanto a contemplación da paisaxe circundante como un impulso á mellora da
accesibilidade peonil na zona.
Na normativa do PXOM, recóllense as determinacións establecidas para a Praia de
Riomaior e o seu contorno.

2.10.4. PRAIA DE DEILÁN.
Clasificación:
Segundo a Normativa do POL, a Praia de Deilán clasifícase dentro da categoría de praia rural
atendendo á súa xénese, ao contorno no que se sitúa, á súa accesibilidade e á intensidade de uso.
A praia axústase á definición de praia rural polo que, segundo o artigo 82 da normativa do POL, non
sería necesario o establecemento dun plan especial.

Vista aérea da Praia de Deilán

Caracterización da praia:
A praia de Deilán atópase no núcleo de Muíño a escasos 300 m da de Pousada, da que a separan
entre outras cousas o pequeno peirao de Santa Cristina.
Neste caso trátase dun areal acaído para o baño dunha certa dimensión e que conta con bos
accesos para chegar a el. Nas inmediacións da praia só se localiza algunha que outra construción
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quedando por tanto un certo espazo ata as zonas máis edificadas do interior do núcleo dende o
borde do mar.
O PXOM clasifica os terreos que ocupa á praia como solo rústico de protección de costas e no
extremo leste superponse esa categoría coa de solo rústico de protección de augas pola presenza
dunha pequena canle de auga.
Da análise previa realizada extraese que podería ser necesario establecer unha zona de
estacionamento próxima ao areal dende a cal continuar a pe a través de sendas ou itinerarios
peoniles. Proponse que a Senda dos Faros discorra pola beira da praia configurándose esta como
unha oportunidade de mellora da mobilidade peonil en proximidade.

Ortofoto sobre a Praia de Deilán.

Propostas ou actuacións necesarias e criterios de ordenación ou cualificación:
-

-

-

Os accesos á praia, a través dos camiños existentes, considéranse suficientes e non
se prevé a apertura de novos trazados rodados, en canto aos peoniles proponse que a
Senda dos faros bordee a praia. Acondicionaranse os sendeiros e camiños da
contorna para poder ser utilizados por peóns, en especial por persoas con dificultades
de mobilidade ou discapacidade.
Levarase a cabo o acondicionamento dunha zona de estacionamento preto da praia
onde se reservarán as oportunas prazas para persoas con discapacidade nos lugares
máis acaídos e próximos para acceder ao areal. Estudarase tamén a posibilidade e
necesidade de construción dun itinerario adaptado para persoas discapacitadas ou con
problemas de mobilidade dende as zonas reservadas para o estacionamento dos seus
vehículos ata a praia.
Na normativa do PXOM, recóllense as determinacións establecidas para a Praia de
Deilán e o seu contorno.

2.10.5. PRAIA DE PAREDES.
Clasificación:
Segundo a Normativa do POL, a Praia de Deilán clasifícase dentro da categoría de praia rural
atendendo ás súas características ao contorno no que se sitúa, á súa accesibilidade e á intensidade
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de uso. Neste caso a praia atópase incluída no ámbito da área de recualificación do Esteiro do Ulló
para a cal se prevé a redacción do Plan Especial de Protección de Paredes (PEP-03).

Vista aérea da Praia de Paredes.

Caracterización da praia:
A praia de Paredes atópase na zona sueste do núcleo de homónimo a escasa distanza do límite
municipal co concello de Soutomaior.
Neste caso trátase dun pequeno areal acaído para o baño e que conta con bos accesos para
chegar a el. Nas inmediacións da praia localízanse dúas construcións, unha delas unha nave, e a
segunda que son as instalacións do Clube de Piragüismo. A edificación residencial do núcleo
atópase, en xeral, algo afastada da praia quedando un espazo intermedio vacante onde se pode
formular unha adecuada transición entre as zonas urbanizadas e a costa.
No que atinxe á clasificación do solo o PXOM clasifica os terreos que ocupa á praia como solo
rústico de protección de costas.
Da análise realizada sobre o espazo conclúese que o estacionamento da praia pode ser suficiente
para o número de usuarios cos que conta. En todo caso no momento de redacción do plan especial
reevaluarase a necesidade de incrementar as prazas existentes en función da propia proposta que
aquel formule. Proponse que a Senda dos Faros discorra pola beira da praia configurándose esta
como unha oportunidade de mellora da mobilidade peonil en proximidade.
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Ortofoto sobre a Praia de Paredes.

Propostas ou actuacións necesarias e criterios de ordenación ou cualificación:
-

-

Os accesos á praia, a través dos camiños existentes, considéranse suficientes e non
se prevé a apertura de novos trazados rodados, en canto aos peoniles proponse que a
Senda dos faros bordee a praia. Acondicionaranse os sendeiros e camiños da
contorna para poder ser utilizados por peóns, en especial por persoas con dificultades
de mobilidade ou discapacidade.
Na normativa do PXOM, recóllense as determinacións establecidas para a Praia de
Paredes e o seu contorno.

2.11. A SENDA DOS FAROS.
No concello de Vilaboa non existe a día de hoxe faro algún. Aínda así, dado que a Senda dos Faros
proposta polo POL se inclúe nunha senda europea de gran percorrido ―a que vai desde San
Petersburgo ata Lisboa (GRE-9)―, formúlase dende o PXOM unha primeira proposta para o tramo
da senda que percorrerá a costa polo Concello de Vilaboa. Este percorrido proposto que se inicia ao
pé da ponte de Rande logo de atravesar o concello de Moaña e remata, tras percorrer toda a marxe
esquerda da ría de Vigo, na Punta Ulló (no esteiro do mesmo nome), para dar paso a que a ruta
continúe cara Lisboa por terras do concello de Pontevedra.
Proponse este tramo da Senda dos faros debido á serie de espazos que atravesa, con
espectaculares e fermosas panorámicas da auga en contacto coa terra. No seu decorrer a senda
percorre tramos de costa virxe,antigas salinas, bosques, praias e tamén, distintos e diversos
asentamentos, todo elo acompañado dunha gran variedade de testemuñas patrimoniais e culturais.
Debido a que os montes que arrodean a ría nesta marxe e a disposición da autoestrada A-9 como
unha importante barreira física óptase por non propor rutas alternativas que partan da propia Senda
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dos Faros, que ao discorrer pola beira do mar xa pon en contacto moitas das principais poboacións
e elementos patrimoniais e ambientais existentes.
Na imaxe seguinte tratouse de recoller esta primeira proposta que se ven de describir, sinalando os
elementos patrimoniais e culturais máis senlleiros que, a un lado e a outro, acompañan á Senda dos
Faros cara terras portuguesas.
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Praia de Paredes

Imaxe da proposta da Senda dos fatos no concello de Vilaboa.
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2.12. CONTEXTUALIZACIÓN DA INTEGRACIÓN DO PXOM CO PLAN DE ORDENACIÓN DO
LITORAL.

Para contextualizar a integración do planeamento co Plan de Ordenación do Litoral (en diante POL),
deben interpretarse ou entenderse unhas condicións aplicables en función dos diferentes papeis
que se lle asignan a ambos documentos: a protección xeral ao POL, e o establecemento dunha
análise máis detallada e unha consecuente ordenación moito máis estudada ao PXOM, a partir
dunha análise territorial do detalle e da realidade social e política municipal ao longo dun período
que se alonga por un mínimo dun lustro.
En calquera caso imos a explicar pormiudadamente nos seguintes apartados a importante
coincidencia de criterios e medidas establecidas por ambos documentos, tanto dende a perspectiva
documental do plan na súa versión actual como da súa evolución no tempo cara a sostibilidade e a
protección dos valores salientables, para xustificar finalmente a integración real e concreta de
ambos documentos no ultimo apartado, incluíndo un apartado cartográfico final onde se fai unha
superposición da ordenación do PXOM coas determinacións do Modelo de Xestión do POL, para
poder comprobar visualmente as xustificacións que se recollen no presente documento.
2.12.1. A EVOLUCIÓN NO TEMPO DO PRESENTE PXOM.
O PXOM de Vilaboa tense iniciado xa hai un certo tempo, e por tanto ten pasado xa polo filtro de
diversas leis do solo (estatais e autonómicas) e moita lexislación sectorial que foi avanzando nos
aspectos ambientais e de sostibilidade, e o plan foi evolucionando en consecuencia dende as súas
primeiras versións cara a un modelo territorial e de ordenación que é plenamente sostible na actual
versión, por tanto ben integrado co Plan de Ordenación do Litoral (do que se teñen tamén tomado
diversos criterios de actuación en abondamento do tratamento do litoral).
Unha das principais evolucións neste percorrido foi a entrada en vigor da lei 9/2006 que incorpora
un proceso da Avaliación Ambiental Estratéxica obrigada no planeamento. Nun proceso interactivo
entre a avaliación e o PXOM (que é unha das principais achegas que se teñen detectado da
Avaliación Ambiental Estratéxica), e unha vez rematado o primeiro proceso de avaliación descrito
no ISA, detectáronse os principais puntos febles da alternativa seleccionada, e téñense reforzado e
retroalimentado as determinacións do plan con propostas máis razoables e sustentables naqueles
aspectos en que isto era posible, aportándose importantes avances dos seguintes aspectos:
-

-

-

-

Reforzáronse as condicións de protección dos elementos ou conxuntos valiosos.
Tense valorado moito máis o medio natural e en concreto o fronte litoral como fonte de
lecer e alternativa de futuro (tamén fonte de recursos económicos e turísticos)
insubstituíble (polo carácter de difícil reversión de actuacións sen obxectivos claros ou
pouco meditadas e integradas).
Tense feito máis fincapé nas propostas de mobilidade sostible.
Téñense reforzado as posibilidades económicas de desenvolvemento posible e razoable,
valorando tamén o posible custo do mantemento das novas dotacións, infraestruturas e
servizos derivadas da ordenación proposta, avaliando a sustentabilidade destes custos e a
capacidade do Concello para asumir a parte deses custos que deba soportar, garantindo
por tanto, a viabilidade do mantemento das infraestruturas, dotacións e servizos derivados
da execución do plan,
Tense reforzado o carácter de guía e control que ten a propia normativa do PXOM,
dándolle un carácter formador (de cara á sociedade e a administración) nos aspectos
principais da sustentabilidade.
Téñense incorporado os criterios do POL e as DOT na ordenación, facendo máis fincapé
sobre todo, nas determinacións do POL que xa se inclúen polo requirimento da Memoria
Ambiental, facendo en conxunto máis racional e sostible ao PXOM.

Esta proposta actual de planeamento máis reforzada, unha vez enriquecida no propio proceso de
avaliación, cumpre, por tanto, todos os obxectivos que desta avaliación se esperaba, e ademais os
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obxectivos de outros instrumentos ou lexislacións que demanden procesos de sustentabilidade no
planeamento, como é o caso do POL.
2.12.2. O PROXECTO MEDIOAMBIENTAL E PAISAXÍSTICO DO PXOM.
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 procedemento da Avaliación Ambiental Estratéxica, para a validación e
mesmo composición do propio documento, pois está presente dende o inicio da tramitación do
documento PXOM, debe ser considerada como epítome da sensibilización colectiva fronte á
emerxencia do fenómeno urbanizador metropolitano causante do deterioro do espazo e a perda de
biodiversidade.
O Plan de Ordenación do Litoral é outro paso máis nesa senda, porén o PXOM fai seus estes
obxectivos xerais, impregnando desta sensibilidade todo o plan e introducindo na regulación
normativa os parámetros, limitacións e condicións que a poden facer efectiva na execución material
do plan.
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 sentido 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 sustentabilidade do funcionamento ecolóxico no plan
(ordenación) proposto.
Unha concepción destas características implica que a valoración do impacto da ordenación
proposta nun Plan Xeral debe estar subordinada á esixencia do mantemento do funcionamento
ecolóxico e da conservación de todos os valores significativos e da singularidade paisaxística que
posúe o territorio (e o litoral costeiro é unha parte importante desa singularidade territorial e
paisaxística), para garantir o funcionamento sostible que vai a permitir a perdurabilidade no tempo e
o mantemento da atractividade do conxunto deste complexo sistema territorial.
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.
Certamente, os mecanismos dos que dispón o Plan Xeral para a regulación ecolóxica ou
paisaxística dun ecosistema territorial son bastante limitados, pola esencia ordenadora do Plan
Xeral que é a regulación urbanística (tamén espacial) dos usos do solo. Pero esta función principal
combinada cunha acertada e formativa concepción normativa, pode permitir controlar con éxito os
valores singulares a preservar. Con todo, dentro da capacidade estratéxica do Plan Xeral pódese
indicar a necesidade de políticas activas no plano da utilización dos recursos naturais, da paisaxe
en xeral e dos espazos litorais en particular. En definitiva, a paisaxe en conxunto constitúe o
principal recurso estratéxico manifesto en tódalas súas derivacións (rendibilidade agraria, turística,
competitividade e desenvolvemento sostible) como elementos clave para acadar o funcionamento
sostible do conxunto do sistema territorial.
No caso que nos ocupa, o ordenamento proposto pretende a posta en valor de lugares de especial
valor natural e paisaxístico como xa se ten comentado.
O litoral tamén contribúe á definición dun modelo global da paisaxe, sendo a costa unha das súas
principais características. Ademais, no caso de Vilaboa, o concello atópase inserido dentro do
espazo da ría de Vigo e o LIC da enseada de San Simón polo que á exclusiva protección de costas
súmaselle tamén en moitos casos a de espazos naturais e incluso a de augas nas zonas de
desembocadura das canles de auga.
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Outros espazos que merecen a protección de espazos paisaxísticos son as estribacións da Serra da
Grova e o Monte Tegra, xunto con espazos ambientais de interese nas inmediacións de
determinados núcleos.
Dende o punto de vista da paisaxe, Vilaboa está configurada por tres elementos (ou unidades) de
interese fundamental:
-

-

-

As serras e zonas de montaña: supoñen os límites exteriores do ámbito da ría de
Vigo conferíndolle características bioclimáticas particulares que singularizan esta zona
con respecto a outras adxacentes. Boa parte de este espazo ten un uso forestal e é
dende o punto de vista paisaxístico un elemento de primeira orde.
O litoral: neste caso estamos a falar dun ámbito costeiro interior, e polo tanto
resgardado, poboado por multitude de explotacións acuícolas e con un abundante
patrimonio cultural ligado tanto as labores de terra como as do mar.
O espazo costeiro: dado que en moitos casos as abas das serras chegan ata case o
mesmo límite da costa, os poboadores destas terras tiveron que ocupar as franxas de
terreo de maior ou menor anchura que lles permitían tanto o cultivo como o
establecemento doutra serie de actividades entre elas a residencia. Esto supuxo unha
importante antropización do espazo dispoñible que se mantén e acentúa na
actualidade mostrando unha paisaxe onde se intercalan o mosaico de cultivos de tipo
tradicional con zonas con importantes crecementos difusos que fan perder ao terreo
tanto o seu caracter agrario como parte da súa calidade paisaxística.

Entendida 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 enfoque
do mosaico ecolóxico xeral, que abranguendo desde a escala rexional (referencia Mumford) ata a
propia da intervención urbanística ou mesmo de proxecto, permitiría unha definición nova dos
sistemas de dotacións, 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 sentido 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 o termo municipal de Vilaboa.
Para facer isto 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.

-

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 espazos forestais, a rede de transporte, o tecido urbano e a trama de
espazos naturais.
Por iso, 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, a ordenación das paisaxes rurais, a integración
cidade-paisaxe, a procura do equilibrio urbano das áreas verdes e a posta en valor das canles
visuais naturais e os referentes xeográficos.
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Para acadar todo isto é necesario a definición dos elementos básicos do medio que participan na
estrutura do modelo. No plan xeral establécense unha serie de elementos fundamentais que
conforman a paisaxe do concello de Vilaboa:
-

Os corredores ecolóxicos.

-

Os espazos naturais pertencentes a Rede Natura 2000.

-

Os montes forestais.

-

Os espazos agrarios.

-

O litoral.

-

Os fitos naturais relevantes.

En consecuencia o PXOM establece unha axeitada interrelación entre todos estes elementos
fundamentais e as necesidades de desenvolvemento nos asentamentos existentes, ou os limitados
casos das necesidades que non se poden resolver neses asentamentos (basicamente os usos
industriais-comerciais intensivos), facendo unha proposta coherente e sostible de coexistencia dos
valores singulares naturais, patrimoniais ou territoriais coas necesidades de desenvolvemento da
sociedade de Vilaboa.
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Esquema do proxecto ambiental definido para o concello de Vilaboa

Calixto Escariz S.L.U.

66

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VILABOA
Adaptación ás directrices territoriais (DOT-POL)

2.12.3. O

CONCEPTO

DUNHA

NORMATIVA

CREADA

CO

OBXECTIVO

BÁSICO

DA

SOSTIBILIDADE E A PROTECCIÓN.
A Normativa do PXOM está centrada na sostibilidade, na protección dos recursos (sobre todo dos
non renovables) e no aforro de todo tipo de variables de consumo (mesmo do solo), acadando en
conxunto unha importante solidez non só no aspecto de regulación, senón tamén na súa vertente do
carácter formador nos aspectos principais da sustentabilidade (de cara á sociedade que a terá que
cumprir e a administración que a terá que aplicar). Tentará achegar solucións concienciadoras en
primeiro lugar e logo coercitivas en última instancia para acadar os obxectivos de sustentabilidade
desexados, que serán de aplicación na vida social e privada.
A protección en xeral abrangue un título completo da normativa, onde se regulan todos os aspectos
da protección (dos recursos, a paisaxe, o solo, as augas, a atmosfera, o ambiente, a vexetación e o
arboredo, a fauna, etc.) así como o resto de materias relacionadas (verteduras, contaminación de
todo tipo, uso de materiais, deseño medioambiental e aforro de recursos, etc.), conformando un
sólido argumentario con valor normativo de aplicación que vai a impedir a execución de actuacións
indesexables sobre todos estes elementos de valor, case sempre insubstituíbles.
Pero é en aspectos fundamentais para o POL, como é o caso da protección paisaxística, onde máis
incidencia se fai na normativa, cun capítulo completo (o Capítulo IV do Título V), dedicado a
regulación deste singular aspecto nas diversas clases de solo e situacións posibles.
Ademais, e en concreto ao respecto do POL, recóllese na Normativa unha nova sección específica
no mesmo capítulo (Sección 3ª. Protección do Litoral) onde se recollen todas as interpretacións e
interaccións normativas do PXOM e o POL, entre elas tamén as paisaxísticas (artigo 5.5.2) que lle
son propias ao ámbito do POL, a maiores das xerais e concretas que se teñen citado no parágrafo
anterior.

2.13. CONCLUSIÓNS DA INTEGRACIÓN DO POL E O PXOM.
Como xa se ten dito, o PXOM integra agora nas súas determinacións as directrices e criterios de
actuación do Plan de Ordenación do Litoral (principalmente a protección da paisaxe e dos recursos
de valor no litoral, a sostibilidade na ordenación e o aforro de solo e con carácter xeral a utilización
racional do litoral costeiro e os elementos de interese situados no ámbito variable do POL), no
contexto da necesaria sincronización e aplicación simultánea coordenada do Plan de Ordenación do
Litoral de Galicia (POL) e do PXOM de Vilaboa, establecéndose como marco de referencia en
materia de ordenación e xestión das actuacións sometidas a licenza urbanística dentro do ámbito
territorial de afección do POL neste concello.
Segundo os marxes de manobra que o POL permite en función das condicións das distintas áreas e
zonas ou tipos de asentamento que establece, e tendo en conta o carácter dinámico do POL para
adaptarse ás modificacións e á evolución do planeamento urbanístico e á clasificación do solo, o
obxectivo do PXOM é o de clarificar a aplicación das condicións que sexan esixibles para o correcto
tratamento urbanístico da franxa litoral que abrangue o ámbito que o POL regula, e o correcto e
congruente tratamento asignado moito máis en detalle polo PXOM nesa mesma franxa, atendendo
aos marxes de liberdade que o POL e a súa dinamicidade lle asignan ao planeamento posterior.
En consecuencia, téñense asumido e integrado os criterios de actuación do POL no planeamento
xeral, tendo realizado tamén por parte do PXOM, aquelas partes que o POL deriva ao planeamento
municipal ao respecto da cualificación do solo e o establecemento de normas e medidas concretas
de integración da ordenación proposta no fronte litoral e no resto do territorio. Por tanto, dáse por
integrado o POL neste plan, o que deberá ser ratificado –no seu caso- polo organismo competente.
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