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1. INTRODUCIÓN. 

O presente Informe de Sustentabilidade Ambiental é parte integrante do proceso de Avaliación 

Ambiental Estratéxica (en diante AAE) ao que é sometido o PXOM en redacción de Vilaboa. A 

súa elaboración responde ás esixencias da Lei 9/2006 do 28 de abril relativa á avaliación dos 

efectos de determinados plans e programas sobre o medio ambiente.  Esa Lei incorpora ao 

dereito interno español a Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de 

xuño de 2001, que establece e regula o proceso de avaliación ambiental estratéxica.  

A solución adoptada cara á integración do procedemento da AAE no que lle é propio ó PXOM, 

transita dende a inicial postura do lexislador consistente na simultaneidade de ambos 

procedementos, solución achegada polo derrogado artigo 7 da Lei 6/2007, do 11 de maio, de 

medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia (DOG de 16 de 

maio de 2007); ata a solución actual que vén da man da Lei 2/2010, do 25 de marzo, que 

modifica a Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio 

rural de Galicia (LOUGA),  pola que se produce a fusión de ambos procedementos, tal e como 

se dispón nos artigos 84 e 85 desta última. Polo tanto, os PXOM´s que non tivesen a fase de 

aprobación inicial á entrada en vigor da nova lei, deberán tramitar un novo Documento de Inicio 

chamado  pola lei 2/2010 Anteproxecto de planeamento, retrotraéndose ó anterior Documento 

de Inicio e elaborando o concello un  novo documento de inicio. 

O concello de Vilaboa con data 23/06/2010 envía unha addenda ao Documento de Inicio 

entregado anteriormente ao órgano promotor, de xeito que se cumpren cos contidos esixibles ao 

anteproxecto de planeamento requirido para a fase da Avaliación Ambiental Estratéxica 

correspondente ao documento de Inicio. 

Así pois, o órgano ambiental con data de 03/08/2010 emite o novo Documento de Referencia 

(DR) para a avaliación ambiental estratéxica do PXOM do concello de Vilaboa, deixando sen 

validez o emitido o 3 de xullo de 2008 que é a guía para a elaboración do presente Informe de 

Sustentabilidade Ambiental (ISA).  
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2. DETERMINACIÓN DO ÁMBITO DE INFLUENCIA. 

O ámbito territorial de execución do plan é o termo municipal de Vilaboa que conta cunha 

extensión de 36,9 km², polo cal se pode considerar un concello de tamaño pequeno, xa que non 

chega a acadar a metade da media galega. O ámbito territorial de afectación ambiental 

queda configurado, por unha banda, pola enseada de San Simón e a Ría de Vigo e por outra 

banda, os concellos limítrofes de Moaña, Marín e Pontevedra cos que comparte a serra de 

Domaio cos dous primeiros e terras de montes e zona de val da Depresión Meridiana 

compartidas co veciño concello de Pontevedra. Vincúlanse ó territorio Vilaboés algúns illotes no 

interior da Enseada de San Simón, como unha das illas Alvedosas, e algúns outros illotes próximos 

á costa de menor entidade.  

Cómpre engadir que Vilaboa intégrase na comarca denominada “Pontevedra”, xuntamente 

cos concellos de Barro, Campo Lameiro, Cotobade, A Lama, Poio, Ponte Caldelas e Pontevedra; 

no entanto, dende o punto de vista xeográfico enclávase na comarca natural do Morrazo.  
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En base a unha mellor aproximación a este ámbito de influencia dende un punto de vista das 

estratexias globais, hai que facer mención a dous documentos aprobados recentemente,  e de 

suma importancia para a planificación da comunidade autónoma e en particular do concello 

de Vilaboa  como son as Directrices de Ordenación do Territorio (DOT) e o Plan de Ordenación 

do Litoral (POL) pola súa condición de concello litoral. 

A continuación, procédese a facer unha breve descrición destes documentos marco en canto a 

súa incidencia á hora establecer o ámbito de influencia do PXOM. Non obstante, para maior 

detalle e alcance da coherencia e integración do PXOM con estes documentos, ver o anexo I 

da Memoria de Ordenación: “XUSTIFICACIÓN DA ADAPTACIÓN DO MODELO TERRITORIAL DO 

PXOM ÁS DIRECTRICES TERRITORIAIS (DOT-POL)”  

No tocante ao documento das DOT, integran ao Concello de Vilaboa en relación ao sistema de 

asentamentos, dentro do que denominan “A Rexión Urbana das Rías Baixas VIGO-PONTEVEDRA”, 

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 

á marxe do desenvolvemento urbano tal e como se dou noutros concellos da comarca, 

presentado unha estrutura máis propia do “Espazo Rural Intermedio” definido nas DOT. 

En canto ao documento 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. 

A grandes trazos, este documento de planificación territorial, centra os seus esforzos na 

conservación e posta en valor do espazo litoral e da súa paisaxe definindo unha serie de  áreas 

continuas e descontinuas con maior ou menor medidas de protección ou restricións aos novos 

desenvolvementos, en función dunha serie de variables ambientais e paisaxísticas. No 

documento de anexo I a Memoria de ordenación que xa se mencionou máis arriba, atopamos 

un maior detalle da coherencia entre estes documentos e o PXOM. En todo caso en dito anexo, 
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achégase unha cartografía de coherencia do PXOM – co POL coa finalidade de valorar a 

integración das determinacións dos dous documentos. 

Dun xeito sintético, abordamos na imaxe exposta ao final deste apartado o modelo territorial do 

POL en relación co concello de Vilaboa. 

Nesta, observamos por un lado as proteccións continuas que cobren a extensión do ámbito de 

estudio do POL sendo, como norma xeral, máis restritivas canto máis próximas ao bordo costeiro 

(zonas de protección intermareal, costeira, Mellora costeira e finalmente Ordenación). Doutro 

lado observamos unhas proteccións descontinuas que teñen na súa definición motivos como os 

corredores ecolóxicos, os espazos de especial interese (zonas paisaxísticas, xeolóxicas, taxóns, 

etc...) ou aqueles espazos pertencentes a Rede de Espazos naturais e protexidos. 

Para o caso do concello de Vilaboa e como se observa na imaxe, os corredores ecolóxicos flúen 

dende as estribacións montañosas da contorna cara o fondo do val onde desenvólvese unha 

ampla extensión de zona intermareal e costeira. En relación coa área de Mellora Ambiental e 

paisaxística chama a atención como as infraestruturas de comunicación (AP-9, enlaces e N-550) 

marcan un linde claro para esta zona sensible aos novos desenvolvementos e nos que haberá 

que integrar criterios ambientais e paisaxísticos específicos.  

Unha das cuestións de gran  importancia do POL é a identificación dos núcleos de identidade do 

litoral como aqueles asentamentos de relevancia no espazo litoral que reforzan a paisaxe 

observada. No caso de Vilaboa identifícase unicamente a Santo Adrián ao cal se considera 

como tal na documentación do PXOM.  

Tamén se consideran as áreas de recualificación como aquelas zonas que precisan de certa 

mellora e reformulación das tendencias actuais para aumentar a calidade ambiental e 

paisaxística do litoral. En Vilaboa serían dúas as zonas de recualificación correspondéndose coas 

áreas da enseada de Larache e  do esteiro do río Ulló.   
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Lenda.POL. 
modelo.territorial: 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo territorial no que se encadra o ámbito de estudo deste documento. 
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3. ANÁLISE OBXECTIVA DA CONTORNA 

3.1.ANÁLISE OBXECTIVA DA SITUACIÓN ACTUAL. 

No presente apartado faise un sucinto percorrido polas características ambientais, 

socioeconómicas e paisaxísticas do territorio. A descrición, polo miúdo, destas características 

correspóndese coas xa descritas nos diferentes documentos de información urbanística e de 

diagnose, polo que para un maior nivel de información e maior grao de detalle, será necesario 

consultar, tanto o documento de inicio ou anteproxecto de planeamento, como os restantes 

documentos integrantes do PXOM.  

3.1.1. MEDIO FÍSICO NATURAL. 

3.1.1.1.Clima.  

O termo municipal de Vilaboa está encadrado no dominio climático Oceánico húmido con 

tendencia árida, propio das Rías Baixas. Este dominio climático caracterízase polas elevadas 

precipitacións concentradas no inverno, a débil oscilación térmica, a suavidade das 

temperaturas todo o ano e o déficit hídrico estival. O mar exerce unha acción morna do clima, 

reducindo a diferenza entre temperaturas estivais e invernais. Os ventos do norte arrastran no 

verán as augas superficiais quentes, permitindo o afloramento das augas frías, ricas en nutrientes. 

Debido á súa baixa temperatura, estas augas non forman nubes e son as responsables da seca 

estival das Rías Baixas. 

Temperatura 

A temperatura media anual está no rango de 15ºC nas zonas altas e na maior parte do territorio 

o rango medio está entre 14 - 15 ºC. As temperaturas son mornas, conformando un clima moi 

lene, como corresponde a un territorio que participa do efecto equilibrador do mar aberto, 

conformándose a enseada de San Simón a modo dunha gran lagoa pechada en si mesma, pero 

de xeito que o período libre de xeadas (0° C) abrangue a práctica totalidade do ano en todo o 

territorio, agás nos cumes da serra de Domaio, que ten unhas condicións lixeiramente máis 

extremas.  

Precipitación 

No que se refire ás precipitacións atopámonos nunha das áreas de Galicia con menores 

precipitacións, o cal é propio das depresións topográficas da Galicia interior, onde chove menos, 

a seca estival acentúase e prodúcese un importante déficit hídrico, mentres na zonas montañosa 
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a precipitación é máis abondosa, como se pode observar  no mapa de precipitacións medias 

anuais.  

3.1.1.2. Xeomorfoloxía.  

Unha primeira visión da morfoloxía do territorio obtense do modelo do ámbito de estudo. Este 

modelo elabórase a partir do MDT, mais o modelo de iluminación do relevo e os elementos 

estruturantes do territorio (a rede fluvial, as vías principais e as edificacións).  

A imaxe sitúanos ante unha morfoloxía determinada pola Depresión Meridiana que atravesa 

Galicia norte a sur, sendo por iso a zona pola que percorren as principais vías de comunicación 

norte sur de Galicia. A depresión, no ámbito que nos ocupa, está limitada polo oeste pola serra 

do Morrazo, polo leste co monte da Fracha e as súas abas, polo sur a enseada de San Simón e a 

desembocadura do río Verdugo- Oitaven.  

Altitude 

Os rangos de altitude do contexto van dende o nivel do mar no sur da imaxe ata os 491 m. nos 

cumios dos montes do Morrazo; o que provoca un forte desnivel de 491 m., tal e como se 

observa na imaxe 3D seguinte.  
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As pendentes son medias nos rangos de 12- 25 % e 25-45 .  

3.1.1.3.As unidades litolóxicas 

Desde o punto de vista litolóxico o contorno está formado maioritariamente por rochas ígneas 

acedas de tipo granitoides alcalinos (cor rosa), e seguindo os cursos dos principais ríos localízanse 

depósitos cuaternarios (cor gris) de importante extensión e por último obsérvanse franxas de 

rocas metamórficas (cor verde). O mapa da dereita expón a litoloxía do ámbito, 
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correspondendo a cor azul aos depósitos cuaternarios e a cor rosa ás rochas graníticas, 

observando que a maioría da superficie do ámbito desenvólvese sobre depósitos cuaternarios.  

 

3.1.1.4. Clasificación, uso e capacidade produtiva do solo 

Segundo o mapa de solos 1: 25000 da Xunta de Galicia, os solos predominantes na área de 

estudo son Umbrisois ántricos. Son solos que se desenvolven principalmente sobre alteración de 

rochas silíceas. O perfil é de tipo AC, podendo ter un horizonte B.  

Usos do Solo. 

Para a valoración dos usos do solo, tívose en conta a suma de varias fontes de datos como o 

mapa de usos do solo do SITGA a escala 1: 25.000 o POL que introduce un nivel de detalle moi 

preciso na valoración dos usos no seu ámbito de estudo e as cartografías e ortofotos dispoñibles 

a traves das fontes oficiais. Deste xeito, dispoñemos dunha cobertura completa do ámbito de 
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estudio do PXOM a través da cal obtemos as seguintes estimacións de superficies e porcentaxes 

de cada uso sobre a superficie total do concello. 

Táboa dos usos do solo valorando os usos do POL 

lendaFinal Superficie (m²) Porcentaxe (%) 
Artificial 2.630.596,89 7,13% 
Bosques de recolonización 650.238,80 1,76% 
Bosques de ribeira 395.223,68 1,07% 
Bosques mixtos 282.460,82 0,77% 
Caducifolias 206.071,03 0,56% 
Caducifolias e piñeiro 122.812,14 0,33% 
Cantís 38.702,61 0,10% 
Chairas intermareais 192.810,69 0,52% 
Cultivos anuais en maioría e viñedo 2.309.404,50 6,26% 
Cultivos baixo plástico 1.457,02 0,00% 
Cultivos e prados 3.758.651,37 10,18% 
Cultivos frutícolas e de viveiro 155.791,50 0,42% 
Dunas 468,28 0,00% 
Eucalipto e piñeiro 9.110.858,78 24,69% 
Forestal de repoboación 10.753.081,79 29,14% 
Marismas 118.510,53 0,32% 
Mato e especies madereiras 508.123,46 1,38% 
Matogueiras 2.379.591,36 6,45% 
Mato-pasteiro 928.505,20 2,52% 
Outras formacións de carácter 
húmido 5.530,28 0,01% 
Outras masas de auga 2.120,02 0,01% 
Praias 5.088,99 0,01% 
Urbanización agrícola difusa 624.777,32 1,69% 
Vexetación costeira 283.750,44 0,77% 
Viñedo en maioría  e cultivos anuais 521.437,79 1,41% 
Viñedos 806.240,54 2,18% 
zonas industriais, comerciais e de 
servizos 112.679,71 0,31% 
  36.904.985,56 100,00% 
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Nesta imaxe dos usos do solo, obsérvase a ampla transformación e antropización dos solos nas 

zonas máis baixas do concello ben pola ocupación con usos residenciais (asentamentos de 

poboación ), como de infraestruturas viarias (son varias as existentes (AP-9, N-550 e ferrocarril, ) e 

previstas (novos enlaces coa autoestrada, conexión coa A-57, AVE. etc...)que cruzan a media 

ladeira o concello) 
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A capacidade produtiva dos solos no concello de Vilaboa 

Na valoración da capacidade produtiva dos solos do concello de Vilaboa tívose en conta o 

traballo de dixitalización do Mapa da capacidade produtiva dos solos de Galicia feita polo 

Laboratorio do territorio da Universidade de Santiago de Compostela sobre o traballo publicado 

na súa versión orixinal en papel no ano 1984 por Francisco Díaz-Fierros Viqueira e Fernando Gil 

Sotres (dispoñible en http://sit.usc.es/). 

 
Como se indica neste traballo de dixitalización, “a pesar de ter transcorrido trinta anos desde a 

súa publicación, este mapa elaborado segundo a recomendacións para a avaliación de terras 

da Organización das Nacións Unidas para a Agricultura e a Alimentación (FAO) de 1976 é aínda 

o único traballo de avaliación da capacidade produtiva da terra con cobertura completa do 

territorio galego”.  Por todo elo, será de consideración a hora de determinar a preservación 

daqueles solos con maior potencialidade produtiva no documento de PXOM.  

Con todo, a escala e resolución espacial do traballo orixinal, que se mantén á hora de abordar a 

súa dixitalización, hai que considerala con reservas, xa que non sintetiza a ocupación do solo das 

edificacións presentes no territorio, as infraestruturas de comunicación e outros elementos do 

territorio que fan variar nunha escala de maior detalle (a escala de referencia territorial para o 

PXOM é de 1:5000 fronte a 1:200,000 daquel traballo) o resultado final que serva de referencia 

para modelar as reservas de solo con especial capacidade produtiva. 

Así da incorporación dos datos deste traballo ao ámbito de estudio do PXOM de Vilaboa, 

obtemos a seguinte imaxe:  
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Nela presentamos as clases do solo codificadas en función das cualidades específicas da terra, 

medidas en función dos factores limitantes da produtividade como se expón no seguinte gráfico 
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extraído do propio documento da USC onde se explica o proceso seguido na dixitalización do 

mapa orixinal. 

En todo caso, na imaxe anterior anexo como plano Nº 6 ao ISA, representase graficamente a 

través dunha gradación de cores o primeiro dos díxitos desta clave que fai alusión a unha 

consideración de tres factores clave (mecanización, enraizamento e erosión) xa que a nivel de 

representación parece dos máis condicionantes á hora de valorar a produtividade dos solos. En 

segundo lugar, grafase a variable vencellada a toxicidade que para o caso que nos afecta será 

a presenza dunha alta salinidade do solo. 

 

Fonte: Corbelle Rico, E., Vila García, D. e Crecente Maseda, R. (2014). Mapa dixital de capacidade produtiva dos solos de Galicia. 
Laboratorio do territorio, Santiago de Compostela. Dispoñible en http: //sit.usc.es/. 

 
Para unha interpretación detallada dos códigos asociados a cada unha das delimitacións do 

plano da capacidade produtiva, é preciso consultar as táboas que explican esta codificación 

segundo o apéndice anexo ao documento que recolle a lenda orixinal do plano e que se 

sintetizan nos cadros de acordo co esquema que se sinala na imaxe anterior.  

 
Cadro 1: Características edáficas dificilmente modificables 

Clase  Descrición 

A 
Solos que permiten todo tipo de mecanización e con profundidade suficiente 
para calquera tipo de vexetación. Admiten rega superficial sen limitacións. Sen 
ningún risco ou con risco lixeiro de erosión. 
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Cadro 1: Características edáficas dificilmente modificables 

B 

Solos sen limitacións para a mecanización, pero con moderadas limitacións por 
profundidade para os cultivos de enraizamento profundo. Rega superficial con 
poucas limitacións. Ou ben de suficiente profundidade para calquera tipo de 
cultivo pero con limitacións para a rega superficial de gravidade. Risco de erosión 
de nulo a moderado.   

C 

Solos sen limitacións para a mecanización pero con limitacións para a rega 
superficial por gravidade e para cultivos de enraizamento profundo. Ou ben solos 
con limitacións para a maquinaria pesada pola existencia de afloramentos e con 
lixeiros problemas en canto a profundidade e/ou posibilidades de rega superficial 
por gravidade. Riscos de erosión de nulos a moderados. 

D 

Solos nos que se pode empregar maquinaria pesada pero con risco de erosión 
graves. Solos nos que está impedida a utilización de maquinaria pesada na maior 
parte dos casos pola existencia de afloramentos rochosos e/ou por exceso de 
pendente. En xeral con profundidades intermedias que limitan o crecemento de 
plantas de enraizamento profundo. Risco de erosión moderado. 

E 

Solos que só permiten a utilización de maquinaria manual ou de tracción animal e 
con profundidades que varían de superficiais a profundas. Ou ben solos que 
admiten aplicación de maquinaria lixeira pero que o seu aproveitamento está 
limitado ou ben por pendentes ou afloramentos excesivos, ou riscos de erosión 
graves. Ou ben solos que admiten a aplicación de maquinaria pesada pero que 
están fortemente limitados por unha escasa profundidade, sendo o risco de 
erosión de nulo a grave. Solos de tipo marsh costeiros. 

F 
Solos que só admitirían a utilización de maquinaria manual ou forestal. As 
limitacións virían dadas ou pola gran abundancia de afloramentos rochosos e/ou 
por pendentes demasiado abruptas. Normalmente con risco grave de erosión. 

G 
Solos que non soportarían ningún tipo de mecanización ou ben solos cunha 
profundidade que dificultaría o enraizamento de calquera especie vexetal. Risco 
de erosión variable. 

 
Cadro 2: Duración do período de risco de xeadas 

Clase  Descrición Risco de xeadas 

L  Limoeiro <3 meses 

M Millo 3–6 meses 

P Pataca 6–7,5 meses 

T Trigo 7,5–9 meses 

N Nardus >9 meses 
 
Cadro 3: Réxime hídrico 

Clase  Descrición 

1  Solos somerxidos o con submersión case permanente. Solos tipo marsh. 

2  Solos con capa freática alta, case permanente ou solos fortemente arxilosos con baixa 
condutividade hidráulica. Solos gley. 

3  Solos con capa freática alta pero que desaparece en verán. Solos seudogley, anmoor 
ou pelosol. 
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Cadro 3: Réxime hídrico 

4  Solos con capa freática en superficie ocasional con condicións de boa drenaxe natural. 
Solos típicos de terrazas fluviais actuais. 

5  Solos ben drenados e con menos de 30 días de déficit de precipitación. 

6 Solos ben drenados e con déficit de precipitación de 30 a 60 días. 

7  Solos ben drenados e con déficit de precipitación de 60 a 90 días. 

8  Solos ben drenados e con déficits de precipitación de 90 a 120 días. 
 

Cadro 4: Dispoñibilidade potencial de nutrientes 
Clase  Descrición 
1  Solos con unha dispoñibilidade potencial de nutrientes 

óptima. En xeral con saturacións superiores ó 75% e pH máis 
altos que 6,5. Practicamente non existen en Galicia. 

2  Dispoñibilidade potencial de nutrientes boa. En xeral con 
saturación do complexo de cambio superior ó 50% e pH 
maiores de 5,5. Solos marsh e sapropel. 

3  Dispoñibilidade potencial de nutrientes moderada. Saturación 
do 50 ó 15% e pH en xeral superiores a 5. Solos sobre calizas, 
rocas básicas e xistos do complexo de Ordes. 

4  Dispoñibilidade potencial de nutrientes mala. Saturación do 
25 ó 7% e pH de 4,5 a 5,0. Solos derivados de rochas graníticas 
e xistos que non pertenzan ó complexo anterior. Solos 
derivados de materiais sedimentarios arxilosos ou limosos. 

5  Dispoñibilidade potencial de nutrientes moi mala. Saturación 
inferior ó 7% e pH menores de 4,5. Solos derivados de 
areniscas, cuarcitas e materiais sedimentarios con forte 
predominio de areas ou coluvios de cuarzo. 

 
 

Cadro 5: Toxicidade ou salinidade 
Clase  Descrición 
S Solos con toxicidades por salinidade. Zonas de solos marsh 

que presentan en xeral unha condutividade do extracto de 
saturación superior a 8 mmhos/cm e xeralmente superior a 16 
mmhos/cm nas zonas máis influídas polas mareas (sapropel). 

N Solos con toxicidades por níquel. Solos derivados de 
serpentinitas, nos que xeralmente se encontran cantidades de 
níquel asimilable (en ácido acético 2,5% pH 2,5) superiores a 
11 ppm. 

 

En conclusión hai que dicir que se analizamos a táboa que refire propiamente a dispoñibilidade 

potencial de nutrintes (cadro 4) a fertilidade dos solos do concello de Vilaboa non parece a máis 

axeitada pola súa carencia de nutrintes que deberan ser cubertos por suplementos e fertilizantes. 

En calquera caso, a valoración da capacidade produtiva potencial vemos como a mellor zona 

sitúase no fondo do val do Tomeza por unha maior dispoñibilidade da profundidade dos solos 

pendentes chairas e outros factores que incidirían nun bo aproveitamento do espazo. Doutro 

lado, a realidade é que é tamén neste espazo onde se aproveitou para facer o paso das 
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principais vias de comunicación (eixo ferroviario, AP-9, N-550 …) e onde se asentaron varios 

núcleos de poboación e actividades comerciais polo que o espazo aproveitable cínxese as 

proximidades máis inmediatas do fondo do val próximo ao río Tomeza. 

En xeral e salvo pequenas terrazas nas cales se desenvolven os cultivos de autoconsumo (aínda 

que cada vez menos) o relevo complexo do concello no que predominan as fortes pendentes e 

o solo espido con forte presenza de rochedo, marcan en xeral unha capacidade produtiva 

baixa, salvo para os cultivos forestais nas partes máis elevadas do concello.  

3.1.1.5. O ciclo hídrico 

Análise da rede hidrográfica en relación ao seu valor ecolóxico das súas ribeiras e á calidade das augas.  

A rede hidrográfica de Vilaboa está formada por unha rede de ríos e regatos de curto percorrido 

que nacen todos eles no leste da formación montañosa de Domaio e desembocan nas augas 

costeiras da enseada de San Simón, agás o río Tomeza que desemboca na Ría de Pontevedra. 

Os principais ríos e regatos son: o río Maior, o río Tuimil e o río Tomeza, así como arroios temporais 

que forman a rede de drenaxe do territorio de Vilaboa. 

A auga ten unha enorme importancia dentro do conxunto dos recursos naturais, sendo os cursos 

fluviais e as zonas húmidas, uns dos principais elementos clave na biodiversidade dun territorio, 

tendo unha gran importancia, tanto como patrimonio natural, cultural, etnográfico, de recreo e 

económico.  

A auga é un recurso que debe estar dispoñible non só na cantidade necesaria, senón tamén na 

calidade precisa, ademais a rede hídrica actúa de corredores ecolóxicos, de filtro verde e os ríos 

e as súas ribeiras son xeradores de hábitats fluviais para numerosas especies de fauna e flora. 

De acordo cos datos dispoñibles, a calidade das augas semella presentar un bo estado en xeral 

sen que se observen puntos especiais de verquido. Non obstante habería que prestar atención a 

posible contaminación do solo e subsolo derivado da actividade agrícola difusa (usos de xurros e 

outros elementos desta actividade que poidan inducir algún punto de contaminación ocasional 

das augas) próximos aos núcleos rurais.  
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Na imaxe superior observamos os ríos no concello 

segundo Augas de Galicia mentres que na imaxe da 

esquerda, amósase a relación da rede hidrográfica do 

concello cos principais valores ecolóxicos do concello 

(corredores ecolóxicos do POL, LIC de San Simón, 

usos do solo de maior valor ecolóxico como bosques 

de ribeira, autóctonos, recolonización, etc...). 

 

• As áreas inundables dentro do Concello 

Atendendo ao plan Hidrolóxico Galicia – Costa e ao informe de Augas de Galicia ao documento 

de PXOM, indícase que en base aos estudos que está a realizar Augas de Galicia, en aplicación 

da Directiva 2007/60 de inundacións, cabe destacar que no concello de Vilaboa foron 

delimitadas as seguintes Áreas con Risco Potencial Significativo de Inundación (ARPSIS): Rego 

Chal da Goa (ESOI4-PO-Ol-03-20) e un regato innominado (ES014-PO-Ol-03-19) no tramo medio 

do Río Maior, ou Rego da Vella.  
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Extracto do plano subministrado por augas de Galicia sobre a situación dos dous 

ARPSI´s dentro do concello de Vilaboa (ver plano anexo de riscos do ISA). 

 

 

ES014-PO-01-03-20: Situación da proposta de clasificación do PXOM en relación ao risco de inundación para t= 500 
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ES014-PO-01-03-19: Situación da proposta de clasificación do PXOM en relación ao risco de inundación para t= 500 

 

As redes de servizos. Abastecemento e saneamento. 

A análise do ciclo hídrico en relación coas redes de servizos no concello de Vilaboa, abrangue 

un ámbito moito máis grande que aquel derivado da extensión municipal. 

En canto a rede de abastecemento, pese a que na actualidade a maioría da rede está 

composta por pequenos sistemas de comunidades e redes parroquiais, o certo é que o concello 

de Vilaboa intégrase nun “Sistema grande de Abastecemento” segundo o Plan Auga (tal e 

como se recolle no organismo de Augas de Galicia) e que abrangue a varios concellos da 

contorna. Precisamente, é agora (no momento en que se redacta este documento) que se está 

a elaborar o estudo e proxecto “ Nuevo abastecimiento de agua a Pontevedra y su Ría” que 

contempla actuacións para este concello. Con este proxecto, dotarase ao concello dun maior 

peso da rede municipal en condicións que garantan un control da calidade e do servizo da 

dotación, tanto para as vivendas actuais como as previstas a teito do PXOM. 

http://www.acuaes.com/actuacion/nuevo-abastecimiento-de-agua-pontevedra-y-su-ria�
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Teñen redes de abastecemento veciñal de auga a meirande parte dos núcleos de poboación 

que coexisten con traídas particulares, agás en Paredes, que si conta cunha rede publica.. 

Son de titularidade veciñal e dispoñen de caudais acaídos por regra xeral, durante o ano, agás 

no verán, cando sube o consumo e baixa a subministración de auga, producíndose algunhas 

deficiencias na achega, pero a maior eiva deste sistema é a potabilidade  da auga, dado que 

os sistemas de tratamento son practicamente nulos, aínda que a inexistencia ou baixo nivel de 

contaminación nas cotas nas que se atopan as captacións xa que non hai asentamentos nin 

actividades que poidan influír negativamente sobre a calidade das augas. 

As captacións realízanse nos regatos ou mananciais que abondan no monte e acumúlase por 

gravidade en depósitos situados nas ladeiras dos montes, dende os que se realiza o 

abastecemento tamén por gravidade, dada a configuración topográfica e a situación 

favorable dos núcleos respecto do monte. 

No plano achegado por Augas de Galicia podemos ver unha extensa trama de puntos que 

serven de zonas de captación para o abastecemento  humano e que probablemente, sexan 

algúns máis aínda sen dar de alta ante este organismo administrativo. 

 

Fonte de datos: informe de Augas de Galicia ao documento do PXOM. 
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No referente a rede de  saneamento das augas residuais estrutúrase arredor de tres concas nas 

que se atopan as estacións depuradoras de augas residuais, Riomaior en Santa Cristina de 

Cobres, Arcade na Ría de Vigo e Praceres, no concello de Pontevedra.  

A E.D.A.R de Praceres serve á zona norte do concello, Bértola e unha parte dos núcleos de 

Figueirido. A parroquia de Vilaboa e a parte sur de Figueirido sérvense da estación de Arcade e 

a parte oeste do concello, Santa Cristina e San Adrán verten as súas augas á estación de 

Riomaior, ambas situadas na conca da Ría de Vigo. 

Actualmente a rede de sumidoiros prevista no proxecto de saneamento integral da Ría de Vigo 

está xa rematada, cubrindo a práctica totalidade dos núcleos e asentamentos de poboación, 

con características suficientemente axeitadas para as demandas futuras, dado o seu cálculo e 

proxección. Esta rede sufriu unha importante transformación nos últimos anos, coa posta en 

funcionamento do colector primario en todo o termo municipal, dentro do programa deste 

proxecto. 

A rede é de tipo separativo, aínda que recolle case en exclusividade as augas fecais, xa que as 

de enxurrada superficial desvíanse polos regos e canles naturais, debido á estrutura dos 

asentamentos e do territorio do concello. 

Na cunca da Ría de Vigo está xa funcionando a depuración de todos os efluentes mediante 

unha rede-colector que percorre parello á costa, recollendo as redes que baixan dos núcleos 

que se estenden pola conca da ría, canalizándose mediante gravidade ou pozos de bombeo 

(cando non se acadan as pendentes mínimas) ata as estacións depuradoras de augas residuais 

(EDAR) que se distribúen polo bordo litoral, que marcan dúas zonas con redes independentes de 

vertido; dunha banda a zona sur do concello (parroquias de San Adrán e Santa Cristina de 

Cobres) que se concentra na EDAR de Riomaior.  

A zona norte (parroquias de Figueirido e Vilaboa) deriva os seus vertidos cara á EDAR de Arcade, 

atravesando o río Verdugo. 

A zona máis setentrional da parroquia de Figueirido e toda a parroquia de Bértola, (as máis 

próximas ao concello de Pontevedra) canalizarán os seus vertidos a través deste concello, cara 

á depuradora de Praceres en Lourizán, na ría de Pontevedra, pois nesta zona norte do concello 

non está aínda rematada a rede de saneamento. 

As EDAR, levan a cabo un tratamento de efluentes con métodos avanzados, suficientes para a 

neutralización e segregación dos sólidos, elementos en suspensión e demais residuos, deixando 

como resultado un efluente o suficientemente limpo e descontaminado como para ser 

evacuado directamente ao mar, sen perigo. Ademais o seu dimensionado e capacidade é 

suficiente para a poboación horizonte do PXOM, pero en caso necesario poderían aumentarse 

as súas respectivas capacidades de tratamento nas súas localizacións actuais. 
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Agás Sabaxáns, a totalidade dos núcleos contan con este servizo ou está xa adxudicada a súa 

construción na actualidade. 

   

Rede de saneamento. Conca de 

Riomaior 

Rede de saneamento. Conca de 

Arcade. 

Rede de saneamento. Conca de 

Praceres 

 

Mellorar e completar a rede de colectores secundarios é a eiva máis importante deste servizo. 

En todo caso e para un maior abondamento e detalle da información sobre a análise das redes 

de servizos, ver os apartados 3.1. e 3.2. da Memoria informativa (dentro do documento "Modelo 

de asentamento poboacional. O sistema urbano relacional'). 
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3.1.1.6.O patrimonio natural: 

O coñecemento sintético dos ambientes naturais, coas súas comunidades vivas e os seus relevos 

e a figuras de protección existentes nelas.  

A vexetación 

O concello de Vilaboa sitúase no ámbito bioxeográfico da Rexión Eurosiberiana, na provincia 

Cántabro- Atlántica, Sector Galaico–Portugués, Subsector  Miñense. Estando o municipio no piso 

climático termocolino (Temperatura media>14ºC) e ombroclima hiperhúmedo (precipitación > 

1400 l/m²).  

O bosque climático do municipio, seguindo o esquema sistémico da fitosocioloxía, pertence á 

asociación forestal: Rusco aculeati- Quercetum roboris subasoc. Quercetosum suberis, que é 

unha carballeira de carácter termófilo e influencias mediterráneas. É dicir, un bosque mixto 

caducifolio, con dominio de carballos, entre os que deberían estar presentes as sobreiras 

(Quercus suber), érbedos (Arbutus unedo) e loureiros (Laurus nobilis). 

O bosque caducifolio debería ser o bosque predominante no territorio, agás nas zonas de 

marismas, praias, acantilados, ríos e cumes con solos esqueléticos, onde o bosque por múltiples 

factores non se podería instalar.  

Na actualidade, case non quedan testemuñas deste bosque natural, ao estar maiormente 

substituído por cultivos forestais de eucaliptais e piñeirais e polos terreos de cultivo. Aínda que en 

moitas parcelas de repoboacións forestais, sobre todo cando se abandonan as actividades de 

limpeza, ou nos claros e bordos das repoboacións, crecen rebrotes das especies típicas do 

bosque caducifolio, como son Quercus robur, Laurus nobilis, Pyrus cordata, Salix sp. E nos 

sotobosque das repoboacións onde se poden atopar especies arbustivas, como Cytisus striatus, 

Hedera helix, Lonicera periclynemum, Rubus sp., Ruscus acualeatus, e herbáceas como Briza 

maxima, Briza minima, Digitalis purpurea, Lithodora postrata, Silene sp.Rubia peregrina, entre 

outras. Plantas, moitas delas, características das carballeiras. 

Os bosques autóctonos son moi escasos e as formacións arbóreas máis características 

autóctonas son pequenas manchas de carballeiras ocupando terras non aproveitadas dende o 

punto de vista agrícola, e sobre todo os bosques de galería ou de ribeira que están con 

frecuencia pouco desenvoltos, limitándose a unha ringleira de arborado nas marxes do río, 

debido a que a riqueza dos solos aluviais supón a explotación continuada e transformación das 

súas áreas potenciais en campos de cultivo e prados. Sendo a especie máis característica o 

ameneiro. O arborado autóctono presenta unha importancia bioxeográfica fóra de toda 

dúbida. 
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En consecuencia ao recibido no informe da CMATI, da Dirección Xeral de Conservación da 

Natureza,  en relación ao Decreto 67/2007, de 22 de marzo, polo que se regula o Catálogo 

Galego de Árbores Senlleiras (actualizado pola Orden de 3 de outubro de 2011), comprobase 

que dentro dos límites do Concello de Vilaboa non se atopa ningunha árbore ou formación 

incluída en dito Catálogo. 

No que se refire á flora de interese inventariada, sinalar que segundo a información 

proporcionada polo Sistema de Información Territorial da Biodiversidade (SITEB)en relación coas 

cuadrículas de 10x10 que engloban o ámbito do concello de Vilaboa atopamos as seguintes 

especies que se encontran incluídas no Catálogo Galego de Especies Ameazadas segundo o 

(Decreto 88/2007 do 19 de abril polo que se regula o Catálogo Galego de Especies Ameazadas - 

modificado polo Decreto 167/2011, de 4 de agosto) coa seguinte categoría: 

fE) En Perigo de Extincl6n (V) Vulnerable (1) Poblaclón nidiflcante (2) Poboacións insulares 
(3) Poboacións de baixa altitude da provincia da Coruña e poboacións de montaña da provincia de Ourense. 
(4) Poboación do Cantábrico e Arco Artabro :dende Cabo Ortegal ata as lIIas Sisargas, Cantábrico: de Cabo Ortega/ ata oEO, incluído.(5) 
spp. $choeniculus (6) poboacións insulares da provincia da Coruña 
 
 

FLORA CGEA 
Arabis juréis V 

Dryopteris aemula V 

Dryopteris guanchica V 

Scirpus pungens E 
 

 
A este respecto, información máis detallada, como a proporcionada polo Atlas da Flora Vascular 

Ameazada de España (cuadrículas 1x1), non localiza ningunha especie de flora dentro dos 

límites do PXOM de Vilaboa.  

 
Os espazos naturais protexidos: 

Vilaboa comparte cos concellos de Moaña, Pontevedra, Redondela e Soutomaior a Enseada de 

San Simón, que se presenta dentro da proposta galega á Rede Europea Natura 2000, espazo 

recoñecido coa categoría de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC (ES1140016)), en base a 

decisión 2004/813/CE da Comisión Europea de 7 de decembro de 2004 pola que se aproba, de 

conformidade coa Directiva 92/43/CEE do Consello, a lista de lugares de importancia 

comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica. A citada listaxe atópase actualizada mediante a 

Decisión de Execución da Comisión de 16 de novembro de 2012 (2013/26/UE). 

 



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VILABOA  

 
INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  

 

 

consultora galega s.l.     32 
  
 

Tamén é declarada como Zona de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN) polo 

decreto 72/2004 do 2 de abril. A delimitación da Zona de Especial Protección dos Valores 

Naturais aplícase a aqueles espazos nos que, polos seus valores ou interese natural, cultural, 

científico, educativo ou paisaxístico, sexa necesario asegurar a súa conservación e carezan 

doutra protección específica. 

Actualmente está en tramitación unha proposta de ampliación da Rede Natura 2000 en Galicia 

(DOG nº1, do 2 de xaneiro de 2012), apreciándose que a súa consideración non supón cambios 

respecto do sinalado, ao non prever a ampliación do LIC "Enseada de San Simón", nin outros 

novos espazos dentro do ámbito de aplicación deste PXOM. 

A enseada de San Simón presenta unha ampla diversidade de hábitats e endemismos ibéricos. 

Ademais destas proteccións incluídas na Rede Galega de Espazos Protexidos, no territorio 

atópamos elementos xeomorfolóxicos, botánicos e faunísticos que presentan valores naturais e 

que son identificados por outros inventarios, estudos e polo traballo de campo para que poidan 

ser valorados e na toma de decisións para seren protexidos, estando a maioría destes hábitats ou 

ambientes integrados nas figuras que protexen nos espazos protexidos.  

  
Fonte:  Informe emitido pola Dirección Xeral da Conservación da Natureza da Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestruturas o 23 de Maio de 2013 en relación a tramitación do PXOM de Vilaboa. Sobre os espazos 
naturais e os humidais. 
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Catálogo do Inventario dos Humidais de Galicia: 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

1140060 Complexo Húmido de San Simón 

Hábitats relacionados co Atlas dos hábitats naturais e seminaturais de España (2005): 

(con asterisco son os hábitats prioritarios para a conservación. Fonte Ministerio de 

agricultura, alimentación e medio ambiente. 

91 EO*: Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 

1310: Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies dez onas 
lamacentas ou areosas 
1320: Pasteiros de Spartina 

1330: Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

3150: Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition 
 
4020: Uceiras húmidas atlánticas de zonas mornas e Erica ciliaris e Erica tretalix 
 
4030: Uceiras secas europeas 

4090: Uceiras oromediterráneas endémicas con toxo 

8230: Rochedos siliceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do 
Sedo albi- Veronicion dillenii 

9230 Carballeiras galaico-portuguesas con Ouercus robur e Quercus pyrenaica 
Pradeiras de Zostera 

 



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VILABOA  

 
INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  

 

 

consultora galega s.l.     34 
  
 

 

Fonte:  Informe emitido pola Dirección Xeral da Conservación da Natureza da Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestruturas o 23 de Maio de 2013 en relación a tramitación do PXOM de Vilaboa. 
Sobre os hábitats de Vilaboa. 
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En conclusión, o patrimonio natural de Vilaboa é amplo e diverso, ligado á diversidade e 

singularidade do seu litoral e das súas serras que xeran un variado mosaico de ecosistemas que 

se traducen nunha flora e fauna en moitos casos de interese. Temos, no territorio, unha gran 

abundancia de hábitats e ecosistemas acuáticos e terrestres: augas costeiras, zonas intermareais, 

praias, lagoas, esteiros, pozas,  zonas de cultivo, ríos, fervenzas, pozas, pequenos bosquetes de 

arborado autóctono, arborado de ribeira, zonas de brañas, matogueiras, pasteiros, pasteiros con 

rocha... etc. Hábitats e ecosistemas que son recursos ambientais que presenta o territorio e que 

se traducen en áreas de interese tanto da flora como da fauna, así coma interese 

xeomorfolóxico, cultural... etc. 

Polo tanto, temos no territorio áreas con méritos para a súa conservación e protección e mellora, 

debido aos seus diferentes graos e valores naturais, paisaxísticos, culturais, etnográficos, culturais 

e ecolóxicos . 

Ademais, a protección de enclaves e dos hábitats, así como das súas contornas, son clave para 

a protección da biodiversidade, sendo necesaria unha protección activa da natureza, así como 

a recuperación da naturalidade nos ámbitos degradados e por último a integración nas tramas 

urbanas e urbanizadas da natureza para o goce dos espazos libres e naturais, pola cidadanía. 

A fauna:  

A importancia e interese da fauna neste territorio está en relación, primeiramente cos moitos e 

diferentes hábitats presentes (augas litorais, rede hídrica, complexo húmido, espazos 

agrogandeiros, forestais, a serra) e segundo ao ter parte do municipio integrado no rede galega 

de espazos protexidos e presentar un gran número de importantes zonas húmidas litorais. 

Non obstante, segundo a información proporcionada polo Sistema de Información Territorial da 

Biodiversidade (SITEB), as cuadriculas de 10x10 que engloban o Concello de Vilaboa, son o 

ámbito das seguintes especies que se encontran incluídas no Catálogo Galego de Especies 

Ameazadas (Decreto 88/2007 do 19 de abril polo que se regula o Catálogo Galego de Especies 

Ameazadas modificado polo Decreto 167/2011, de 4 de agosto) coa categoría que se 

especifica: 

(E) En Perigo de Extinción (V) Vulnerable (1) Poboación nidificante (2) Poboacións insulares (3) 

Poboacións de baixa altitude da provincia da Coruña e poboacións de montaña da provincia 

de Ourense (4) Poboación do Cantábrico e Arco Ártabro dende cabo Ortegal ata o Eo, 

incluíndo. (5) spp. Schoeniculus (6) poboacións insulares da provincia da Coruña. 

ANFIBIOS    CGEA   
 Chioglossa lusitanica    V   
 Hvla arbórea    V   
 Rana ibérica    V   
 REPTlLES      
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 Chalcides bedriagai    E[5]/V  
 Caretta caretta    V   
 PEIXES      
 Alosa alosa    V   
 AVES      
 Haematopus ostralegus    V[1]   
 Scolopax rusticola    V[1]   
 Phalacrocorax aristolelis    V   
 Circus cvaneus    V   
 Circus pvgargus    V   
 Rissa tridactyla    V   
 Hydrobates pelagicus    V   
 Anas crecca    E[1]   
 Vanellus vanellus    E[1]   
 Numenius arquata    E[1]   
 Gallinago gallinago    E[1]   
 Uria aalge    E[1]   
 Burhinus oedicnemus    E   
 Milvus milvus    E   
 Puffinus mauretanicus    E   
 MAMIFEROS      
 Galemys pyrenaicus    V   
 Rhinolophus hipposideros    V   
 Rhinolophus ferrumequinum   V   
 Rhinolophus euryale    V   
 Myotis bechsteinii    V   
 Miniopterus schreibersii    V   
 Tursiops truncatus    V   
 Phocoena phocoena    V   

 
Por outra parte, segundo as propostas técnicas de zonificación dos plans de 

conservación/recuperación de especies ameazadas que se están elaborando no Servizo de 

Conservación da Biodiversidade da CMATI, comprobouse que o ámbito do Concello de Vilaboa 

está afectado pola seguinte zonificación segundo o plano titulado "Situación de especies 

ameazadas dentro do Concello de Vilaboa" subministrado pola Dirección Xeral de Conservación 

da Natureza: 

 
ESPECIE CATEGORIA ZONIFICACIÓN OBSERVACIÓNS 
Emberiza 
schoeniclus 
Lusitánica 

En perigo 
Área de 
distribución 
potencial 

Ámbito todo o 
concello 

Morcegos 
cavemicolas Vulnerable Área de presenza  
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Fonte:  Informe emitido pola Dirección Xeral da Conservación da Natureza da 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas o 23 de Maio de 2013 en 
relación a tramitación do PXOM de Vilaboa. Sobre a zonificación  dos plans propostos 
de conservación e recuperación da fauna. 

 

3.1.1.7. Riscos naturais e tecnolóxicos:  

Como riscos naturais podemos enumerar os seguintes para o caso do concello de Vilaboa: 

Son principalmente o risco de incendios forestais, o risco de inundacións, o risco de erosión e 

degradación de solos e riscos de desprendementos de materiais rochosos.  
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En canto ao risco de incendios forestais Vilaboa está cualificado como Zona de Alto Risco (ZAR) 

para os incendios forestais (PRADIGA). Polo cal deberase pular pola non utilización de especies 

forestais pirófitas e formular solucións para minimizar os posibles efectos dos lumes. 

En canto ao risco de inundacións, se ben na actualidade o PHGC non ten risco de inundación 

para 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 perigos 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, está presente nas zonas de cumios, nas 

ladeiras, nos solos agrícolas e no litoral rochoso, tamén os incendios aceleran os procesos de 

erosión e destrución de solo. Así, os solos cunha pendente maior do 20% empezan a presentar 

risco de erosión.  

Como principais riscos tecnolóxicos podemos enumerar os seguintes para o caso do concello de 

Vilaboa:  

Principalmente, o risco de transporte de mercadorías perigosas a través das principais estradas 

do concello que percorren próximas a un número importante de asentamentos. A estes efectos 

considéranse principalmente as seguintes vías estruturantes (AP-9, a N-554 e a N-550), e en menor 

medida as vías da deputación que cumpren a función de nexo entre os distintos núcleos e 

equipamentos do concello coas anteriores citadas infraestruturas de ámbito supramunicipal. 

As industrias ou centros de almacenamento de sustancias inflamables como depósitos de 

combustibles fósiles (estacións de servizo), Instalacións militares e de elementos de emisión 

electromagnética como os tendidos eléctricos (alta tensión e subestacións eléctricas) ou 

repetidores de sinais de televisión e de telefonía móbil, déficit ou rotura dos sistemas de 

depuración das augas residuais do concello. 

Corredor aéreo-aeroporto, a servidume aeronáutica do aeroporto de Vigo ten incidencia sobre 

o concello de Vilaboa nas operacións de aproximación das aeronaves. 

A modo de resumo elaboráronse dúas táboas que seguindo parcialmente a metodoloxía de 

Gustavo Aguirre Murúa no seu documento “La valoración de los riesgos en la ordenación del 

territorio: metodología práctica” pretende establecer unha síntese dos principais riscos naturais e 

tecnolóxicos que se poden atopar no concello de Vilaboa e que se expoñen a continuación.  

Estas táboas foron convenientemente modificadas para adaptarse a realidade do concello: 
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cadro 1. RISCOS NATURAIS

Peso (p) Ocurrencia Valor 
(V) Frecuencia Valor 

(N1) Vulnerabilidad Valor 
(N2)

Mat. sueltos y alterados en pendiente 5 1 o más vez cada 5 años 1,5 Muy importantes 1,5

Mat. fracturados en pendiente 4 1 vez cada 10 años 1,25 Importantes 1,25
Materiales poco fracturados o 

alterados 3 Sin datos 1 Leves o Muy escasos 1

Materiales rígidos 0
Zona de inestabilidad Alta 5 1 vez en últimos 100 a 1,5 Muy Importantes 1,5
Zona inestabilidad Media 4 1 vez en últimos 500 a 1,25 Importantes 1,25

Zona de inestabilidad Baja 3 Menos o sin datos 1 Leves o Muy escasos 1
Medio rígido 0

Alta presencia de suelos expansivos 5 > 10 afecciones en 5 a 1,5 Importantes 1,5

Moderada presencia de suelos 
expansivos

4 5-10 afecciones en 5 a 1,25 Leves o Muy escasos 1

Baja presencia de suelos expansivos 3 Menos o sin datos 1

Inexistencia de suelos expansivos 0
Avenidas de 50, 100 o 500 afectan a 

núcleos de población 5 1 vez en los últimos 10 años 1,5 Muy importantes 1,5

Avenida de 100 afecta a 
urbanizaciones o viv.aisladas 3 1 vez en los últimos 50 años 1,25 Importantes 1,25

Avenida de 500 afecta viv. aisladas 1 Menos o sin datos 1 Leves o Muy escasos 1
No afecta ninguna inundación 0

Alta 5 Cárcavas, regueros, retroceso línea 
de costa

1,5 Muy importantes 1,5

Media 4 Surcos y erosión laminar 1,25 Importantes 1,25
Baja 3 Sin constatar 1 Leves o Muy escasos 1

Inexistente 0
Monte denso con carretera y pistas 

forestales que lo cruzan
5 1 incendio/ año 1,5 Muy importantes 1,5

Monte sólo con vías forestales 4 1 incendio/ 5 años 1,25 Importantes 1,25
Monte adehesado 3 Menos o sin datos 1 Leves o Muy escasos 1

Pastizal con abundante rocosidad 0
Condiciones Constructivas 

Desfavorables 5 > 3 asientos en últimos 5 a 1,5 Importantes 1,5

Condiciones Constructivas 
Aceptables

3 1-3 asientos en últimos 5 a 1,25 Leves o Muy escasos 1

Condiciones constructivas 
Favorables 0 Menos o sin datos 1

Riesgo Potencial Factor Probabilidad (ocurrencia en los Daños Producidos (humanos, ambientales y 

3

2

2

1

3

1

1Suelos expansivos

Fallas activas – Movimientos 
sísmicos - Tsunamis

Inestabilidad del terreno: 
Desprendimientosdeslizamientos- 
subsidencia-avalancha

Riesgos geotécnicos

Erosión (continental y costera)

Inundaciones

Incendios forestales

 

En cor amarelo sinálanse os valores que se consideraron para o concello de Vilaboa.  
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C ua dr o 2. R I E S G O S  TE C N O L Ó G I C O S . F U E N T E:  E L A B O R A CI Ó N  P R O P IA

P e s o  (p ) O c ur re nc ia V al o r  
(V ) F r e cu en ci a V a lo r  

(N 1 ) M a gn i tud V al o r  
(N 2 )

A ut ov í a-a u top is ta 5 0-1 0  añ o s  2  v e c es  o m á s 1, 5
M uy  

im p ort an te s 1 ,5

C arre te ra  N ac io na l 4 0 -20  a ño s  3 v e c e s  o  m e n os 1 ,2 5 Im po rta nt es 1 ,2 5

C a rret er a A u to n óm ic a 3 S in  d a tos 1
L ev e s  o  M u y 

es c a s o s 1

C o n ex ió n a in du s tr ia -
p o líg o no , et c . 2

O tra s 1

> 50 0 .0 00  t  a nu a le s 5 0-1 0  añ o s  >  2  v e c e s 1, 5
M uy  

im p ort an te s 1 ,5

1 00 .0 0 0 a 50 0 .00 0  t 
a n ua le s 4 0 -10  a ñ os  1 vez 1 ,2 5 Im po rta nt es 1 ,2 5

< 10 0 .0 00  t  a nu a le s 2 S in  d a tos 1
L ev e s  o  M u y 

es c a s o s 1

4 o m á s 5 0-1 0  añ o s  >  3  v e c e s 1, 5
M uy  

im p ort an te s 1 ,5

2  a  3 3 0-1 0  a ño s  2  ve ces 1 ,2 5 Im po rta nt es 1 ,2 5

1 2 M e no s  o  s in  d at os 1
L ev e s  o  M u y 

es c a s o s 1

P a s il lo aé re o y 
a e rop u ert o 5 1 ac c id en te  e n  1 0 añ os 1, 5

M uy  
im p ort an te s 1 ,5

P as i l lo  a ére o  o  
a er op ue rto 3 1 ac c id en te  e n  2 0 añ os 1 ,2 5 Im po rta nt es 1 ,2 5

S in  d a tos 1
L ev e s  o  M u y 

es c a s o s 1

P u e rto  m a rít im o 5 1 ac c id en te  e n  1 0 añ os 1, 5
M uy  

im p ort an te s 1 ,5

P u ert o fl  u v ia l 3 1 ac c id en te  e n  2 0 añ os 1 ,2 5 Im po rta nt es 1 ,2 5

S in  d a tos 1
L ev e s  o  M u y 

es c a s o s 1

3 o m á s 5 < 2  a c c ide nt es  en  1 0  a ño s 1, 5
M uy  

im p ort an te s 1 ,5

1  a  2 3 > 2  a c c ide nt es  en  1 5  a ño s 1 ,2 5 Im po rta nt es 1 ,2 5

S in  d a tos 1
L ev e s  o  M u y 

es c a s o s 1

A c tiv o 5 S i ha  o c u rrid o 1, 5 S ig n if ic a tiv o 1 ,5
N o  a c tivo 3 N o  h a oc u rrido 1 ,2 5 L ev e  o  e s c a s o 1

S in  d a tos 1
C o m p rob a da 5 S i ha  o c u rrid o 1, 5 S ig n if ic a tiv o 1 ,5

So s p ec ha 3 N o  h a oc u rrido 1 ,2 5 L ev e  o  e s c a s o 1
S in  d a tos 1

M á s  d e 1 lí ne a o 
s u b es t ac ió n 5 S i ha  o c u rrid o 1, 5 S ig n if ic a tiv o 1 ,5

1 lín e a o s ub e s ta c ió n 3 N o  h a oc u rrido 1 ,2 5 L ev e  o  e s c a s o 1
S in  d a tos 1

Ru ido s , pa rtí c ula s  y  
o lo re s 4 S i ha  o c u rrid o 1, 5 S ig n if ic a tiv o 1 ,5

R u id os ,  p art íc u la s  u  
o lo re s 3 N o  h a oc u rrido 1 ,2 5 L ev e  o  e s c a s o 1

S in  d a tos 1

1

1

2

C on ta m ina c ión  p o r fe rti l iz a nt es ,  
p es t ic ida s  y p lag u ic id as

T e n did os  elé c tr ic os  y s ub e s ta c io n es

C on ta m ina c ión  a tm o s f ér ica  (ru id o s , 
v ib ra c io n es ,  p art íc u la s , olo res )

3

2

3

1

2

2

2

E x p lo ta c io n es  m ine ra s

In s ta la c ion e s  m il it are s  y  c a m p os  d e t iro  
y  m a nio bra s

In d us t r ia s -g as o l in er as  y 
a lm a c e na m ie nt o d e  s u s ta n c ia s  
p el ig ro s as

P as il lo s  a é reo s - a e rop u ert os

P ue rto s  c om erc ia le s  ( t rán s ito  y 
a lm a c e na m ie nt o d e  s u s ta n c ia s  
p el ig ro s as )

T ra n s po rte  d e  m e rc a nc í as  pe l ig ro s as  
p or fe rroc a rri l

R ies go  P o te nc ia l F ac tor  P ro ba bi l id a d (oc u rre nc ia  e n lo s  
ú l tim os  añ o s ) P e lig ros id ad

D añ o s  P ro du c ido s  
(hu m a n os ,  

a m b ie n ta le s  y  
m at er iale s ) 

T ra n s po rte  d e  m e rc a nc í as  pe l ig ro s as  
p or c arre te ra

 

En cor amarelo sinálanse os valores que se consideraron para o concello de Vilaboa.  

A pesar de que estas táboas son o paso previo a unha valoración global do risco, parécenos 

máis acertado incluí-las de xeito literal máis que o valor de risco como índice global para todo o 

termo municipal. Esta puntuación considera un peso determinado de cada factor de risco 

segundo a súa impronta e repercusión de incidencia, a frecuencia en que incide dito factor de 

risco, e a vulnerabilidade asociada sempre coa posibilidade de afectar a un sector do territorio 

máis ou menos ocupado polo ser humano. É dicir a vulnerabilidade é unha notación asociada 

sempre para este caso a incidencia do risco sobre os grupos de poboación (asentamentos 

urbanos, núcleos rurais, etc...). 

Xunto con esta valoración cuantitativa e cualitativa dos riscos presentase a representación 

cartográfica dos mesmos a unha escala territorial de ámbito municipal no plano anexo a este 

documento “ISA-9 (Riscos Naturais e tecnolóxicos)”.  
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En relación coa valoración dos riscos que outros plans territoriais fan en relación ao concello de 

Vilaboa atopamos a referencia ao PLAN DE EMERXENCIAS MUNICIPAIS DE GALICIA que clasifica a 

este concello cun risco potencial de emerxencia “Moderado” sobre todo polas valoracións 

especialmente significativas en canto ao risco derivado das emerxencias asociados aos 

incendios, transporte de mercancías perigosas e incidencia dos temporais en base a súa 

configuración xeográfica e topográfica. 

 

 

 

Fonte: PLAN TERRITORIAL DE EMERXENCIAS DE GALICIA (PLATERGA) 

3.1.2. PATRIMONIO CULTURAL. 

O patrimonio cultural é abundante e diverso, no PXOM recóllense os elementos inventariados 

como bens de interese cultural e arqueolóxico, así como aqueles de interese relevante para a 

identidade e a cultura do pobo, nun catálogo de bens protexidos. 

Así e todo, facendo unha síntese dos elementos máis importantes do patrimonio cultural no 

concello de Vilaboa, podemos afirmar a existencia de aproximadamente unha ducia de 

xacementos neolíticos (dolmens e cistas), entre os que cómpre salientar sobremaneira, pola 
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calidade e cantidades dos materiais atopados, o da Chan da Cruz e mais o da Chan de 

Castiñeiras. Abondosos restos  do período calcolítico en xacementos como o da Chan da 

Armada, Cavada dos Burros ou Monte dos Areeiros. Petróglifos (destacados polo naturalismo que 

transcende das escenas que representa) en innumerables laxas e penedos situados, por norma 

xeral, en espazos elevados, caso do Outeiro das Laxes ou o Outeiro dos Asubións. Petróglifos 

como o da Pedra dos Mouros, no lugar de Paredes (S. Martiño), ou o do Outeiro do Millo, no lugar 

de Barciela (Sta Cristina de Cobres). Asentamentos castrexos da idade do ferro que chegan a 

nós como primeiros restos da “arquitectura da vida”  como son o caso do Castro do Coto en 

Riomaior presentado por regra xeral unha planta que adoita ser oval ou alongada, sempre 

situada na croa dun monte, outeiro ou promontorio, e aparecía protexida por un ou máis muros 

defensivos perimetrais que daban paso a terrapléns nos que, en ocasións, se dispuñan os 

antecastros ou ampliacións do recinto central (Monte da Croa, no lugar de Acuña (S. Martiño de 

Vilaboa), o do Coto Loureiro, en Farexa (Figueirido), son paradigmas dos carácteres xerais desta 

modalidade de urbanismo primitivo). 

Xa da época romana, hai que falar da importancia do viario que, moi posiblemente, atravesou o 

actual concello en sentido norte-sur: a vía principal que unía Tude (Tui) con Iria Flavia (Padrón). 

Deste viario principal puido partir un viario secundario de carácter transversal que se estendería 

pola península do Morrazo ata Bueu, trazado que haberá de coincidir co que, séculos despois, 

ocupará o denominado Camiño Real e dos cales se atoparon algúns miliarios no concello. 

Xa como elementos propios da arquitectura civil, militar, relixiosa e mesmo de carácter 

etnográfico, atopamos varios elementos de notable importancia en maior ou menor estado de 

conservación.  

Da arquitectura civil máis salientable do concello destacan a Casa da Barreira; Casa da 

Magarella; Casa de Larache; ou a Casa da Torre e algunhas das casas reitorais entre as que 

cabe salientar a da parroquia de S. Martiño e a de S. Adrián de Cobres, conxuntos destacados, 

amais, polos extraordinarios canastros ou paneiras que se construíron nos seus respectivos 

eirados. 

Mención expresa merece unha experiencia económica singular e excepcional que tivo lugar no 

val do Ulló e baía de Larache, onde a partir do ano 1637 tivo lugar a construción das salinas. Ao 

pé das salinas construíronse sendas casas Alfolí nas que se almacenaba o sal, ao tempo que 

servían de residencia aos traballadores e comendadores da propiedade. Na actualidade, estas 

instalacións están sometidas a un proceso de deterioro e abandono moi importante pero o seu 

potencial é considerable en base a consideración de estratexias de posta en valor como posible 

museo do sal ou actividades afíns a fin de potenciar un elemento un tanto descoñecido na 

bisbarra e que podería xerar enormes beneficios con sinerxías positivas en sectores como o 

turismo, hostalería, etc...  
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A todo isto, hai que sumar os conxuntos e elementos etnográficos que se distribúen ao longo de 

todo o concello entre os que destacan sobremaneira os hórreos, muíños de río, cruceiros, petos 

de ánimas e un longo etc.. que xunto cos demais elementos, inténtanse reflectir gráfica e 

sinteticamente na seguinte imaxe, xa que para un maior detalle deberase acudir ao catálogo 

do PXOM así como aos planos de ordenación. 

 
Elementos patrimoniais do catálogo cultural do concello de Vilaboa (arquitectura, etnografía e 

camiños - de Santiago / medieval) 
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Síntese do catálogo de Bens culturais 
Clasificación básica Tipo de elemento Nº de elementos 

ALDEA TRADICIONAL 2 
CAMPOSANTO 5 
CIVIL 30 
FORNOS 1 
INDUSTRIAL 2 
MILITAR 1 
RELIXIOSA 6 

Arquitectura 

SALINAS 2 
ALPENDRES 1 
CIVIL 3 
CRUCEIROS 14 
FONTES 4 
FONTES-LAVADOIRO 6 
HÓRREOS 634 
LAVADOIROS 3 
LEGUARIO 1 
LEVADAS 1 
MUÍÑOS 14 
PETOS DE ÁNIMAS 2 

Etnografía 

POMBAIS 1 
CAMIÑOS HISTÓRICOS 2 Infraestruturas 
PONTES 3 
MÁMOAS 1 
ACHADO SOLTO 10 
ASENTAMENTO CALCOLÍTICO 2 
CASTROS 3 
CISTA 1 
MÁMOAS 27 
MILITAR 1 
NECRÓPOLE MEDIEVAL 3 
PETRÓGLIFOS 12 

Xacementos 

arqueolóxicos 

XACEMENTO INDETERMINADO 1 
 

En relación con algúns destes elementos do catálogo, téñense levado a cabo no concello 

actuacións de posta en valor como o son a creación de itinerarios peonís con paneis 

identificativos que dean a coñecer o patrimonio local (xacementos, petróglifos, muíños de río, 

etc...) 

Algún dos itinerarios existentes no concello na actualidade son:  

- sendeiro da croa 
- sendeiro de Pedra Miranda  
- sendeiro Tres Pinos 
- sendeiro de río Maior  
- Sendeiro de petróglifos de Cobres 
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Por outro lado e sen dúbida, o itinerario peonil máis importante do concello de Vilaboa é o paso 

do Camiño de Santiago ao seu paso polo concello de Vilaboa cunha afluencia de persoas 

considerable ao longo do ano. 

O camiño atravesa as parroquias vilaboenses de Figueirido e Bértola, sendo recomendable a 

elaboración dun Plan Especial de Protección do Camiño que o delimite con precisión, 

propiciando a súa sinalización e acondicionamento, así como a preservación da arquitectura 

tradicional nas súas marxes (fontes, lavadoiros, barrais, portalóns monumentais...) así como as 

vedacións tradicionais, arborado autóctono e de porte significativo situado a 30 m a cada lado 

do Camiño. Soterramento do cable aéreo e instalación dun alumeado público nobre, acorde 

coa entidade do ben. 

A peregrinación portuguesa ten sido moi importante ao longo da historia. Amosou a súa grande 

devoción polo Apóstolo desde moi cedo. O seu Camiño entra en terras galegas polo municipio 

pontevedrés de Tui para seguir polo Porriño, Mos, Redondela, Soutomaior, Vilaboa, Pontevedra, 

Barro, Portas, Caldas de Reis, Valga, Pontecesures e Padrón, onde se une á Ruta máis antiga, a 

que percorreu o corpo de Santiago desde Iria Flavia ata Compostela. 

Tamén na marxe sur do concello preservase parte da traza dun antigo camiño medieval que 

orixinalmente respondía a unha tipoloxía de vieiro de entre tres (3) e catro (4) metros de largo 

que, ao longo do medievo e a Idade Moderna uniu localidades de certa importancia, no caso 

concreto que nos ocupa Cangas con Pontevedra e Tui. Na actualidade presenta distintas 

posibilidades para a súa adecuación  como viario alternativo ao tráfico rodado e de seguridade 

para as persoas que viven nas súas proximidades. 

3.1.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO. 

Na análise socioeconómica preténdense analizar as características sociais, as súas actividades 

económicas. 

3.1.3.1.Demografía. 

O concello de Vilaboa, segundo datos do Padrón do ano 2005 (fonte IGE), ten unha poboación 

de 5.947 habitantes, cunha densidade media de 161,65 hab/km2. Do número total de 

habitantes, un 50,77% son mulleres e un 49,25% son homes.  

A maior parte dos residentes son nacidos no concello (72,01%), un 21,13% naceron noutros 

concellos da provincia, un 2,12% noutra provincia galega, un 1,30% noutra comunidade 

autónoma e un 3,41% no estranxeiro. 
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A taxa xeral de actividade sitúase no 55.3%, case cinco puntos por riba da media galega, o que 

demostra o seu dinamismo económico e a clara diversificación de actividades. Ademais de 

relacionarse co continxente de poboación nova en idade laboral. Nesta taxa de actividade hai 

que salientar a elevada participación do home, 67.7 %, sendo a participación da muller menor, 

de 43.6%. A taxa de ocupación tamén presenta fortes diferenzas entre homes e mulleres, sendo a 

ocupación máis considerable entre os homes cun 62.1% ca entre as mulleres, con tan só o 37.3 %. 

Moitos destes traballadores vincúlanse á cidade de Vigo e Pontevedra, a onde se dirixen 

diariamente moitos dos seus traballadores. 

3.1.3.2. Actividades económicas 

Boa parte da base económica do concello deriva da súa situación estratéxica no eixe costeiro 

máis dinámico, situado entre Pontevedra e Vigo, así como no feito de converterse en centro 

turístico, ao que acoden numerosos veraneantes.  

As actividades relacionadas co agro representan o 1%, apenas teñen representación e 

circunscríbense a pequenas hortas, nas que se practica unha agricultura a tempo parcial para o 

consumo familiar ou venda directa, así como algunha parcela con viñedos. Máis representativo 

é o sector pesqueiro que tradicionalmente foi base de moitas familias, e na actualidade existe un 

importante número de mulleres mariscadoras. Polo que respecta á industria, dá emprego ao 28% 

dos activos, mentres a construción dá emprego ó 17%, tanto pola dinámica construtiva como 

pola doutras áreas urbanas como Vigo ou Pontevedra. Finalmente, o sector terciario representa 

case a metade dos empregados (45%) do municipio (ver gráfico e táboa). 
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Gráfico de empregos por sectores 

 
 

Empregos por sectores e sexo 2001 

 Homes Mulleres 

Agricultura 14 19 
Pesca 78 141 
Industria 422 254 
Construción 394 19 
Servizos 585 525 
 

3.1.3.3.Asentamentos de poboación 

A análise detallada do medio urbano e rural exponse no documento de Análise do Modelo de 

Asentamento da Poboación e Estudo do Medio Rural, incorporado como addenda ao 

Documento de Inicio o 1 de xullo do 2010 no proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica.  

3.1.4. INFRAESTRUTURAS E SERVIZOS. 

3.1.4.1.Mobilidade.  

Vilaboa é un punto estratéxico básico nas comunicacións provinciais, debido ao paso polo seu 

territorio da Depresión Meridiana que percorre a provincia de Pontevedra de norte a sur, de xeito 

que dende sempre foi este un punto obrigado de paso, nas comunicacións de longa distancia, 

que se concretan a través das seguintes infraestruturas viarias: 
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ESTRADAS DE TITULARIDADE ESTATAL. 

Autoestrada AP-9 

Autoestrada do Atlántico, construída a finais dos anos 70 e principios dos 80, coa ponte de Rande, unha 

área de Servizos, unha zona de mantemento da Concesionaria e dous accesos na zona do Toural e 

Rande, respectivamente. É de titularidade estatal, cun percorrido duns 12,06 Km. por este concello, con 

dobre carril en cada sentido, e o seu estado de conservación é bo. 

Estrada N-550 
A Coruña a Tui, cun percorrido polo concello duns 5,6 Km. En dirección N-S cunha anchura media de 15 

m., atópase en bo estado de conservación, dadas as continuas melloras e ampliacións de sección da 

última década, para mellorar a seguridade viaria. 

Estrada N-554 

Dende o Toural a Pontevedra pola costa do Morrazo, cun percorrido polo concello de 9,99 Km e unha 

anchura media de 10 m., atópase en bo estado de conservación logo de abordarse recentemente a 

súa reforma. É de titularidade estatal nestes intres, ata o enlace coa AP-9 na ponte de Rande, a partires 

da que continúa coa súa tradicional denominación C-550. Na actualidade, pese a mellora do trazado 

coa incorporación de varias rotondas que permiten o cambio de sentido e  unha mellora dos accesos 

no tráfico local, amosa unha elevada taxa de uso, pois é utilizada como vía de acceso gratuíto a 

Rande. Así mesmo, a conexión coa estrada N-550 no Toural presenta un punto conflitivo dende a 

mobilidade motorizada polo que está previsto a construción dun amplo novo enlace que reúna os 

accesos desta coa AP-9, a N-550, e a futura AG-57 

 

No municipio existen aparte de estas estradas de carácter estatal, estradas de titularidade 

provincial que unen os núcleos do concello cos principais núcleos doutros concellos limítrofes 

como poden ser Marín ou Pontevedra.  Ademais esta rede de estradas complétase con aquelas 

de carácter local. Estas articulan e dan acceso aos distintos núcleos do concello, establecendo 

unha ampla rede interconectada ao longo do entramado residencial. 

Na actualidade está prevista a construción do proxecto da nova  autovía A-57, da cal, parte do 

seu trazado discorre polo concello de Vilaboa. Como xa se indicou máis arriba, o seu trazado 

uniríase co resto das principais infraestruturas viarias nun novo enlace a altura do Toural, onde se 

uniría as estradas N-550, N-554 e a autoestrada AP-9.  Este proxecto colocaría nunha posición 

vantaxosa a Vilaboa xa que estaría conectada a circunvalación da rexión urbana Pontevedra-

Vigo abrindo novas posibilidades de comunicación con estes  e logrando a desconxestión do 

tráfico. Estas infraestruturas melloran tamén, nun contexto máis amplo as comunicacións coa 

meseta. 

Os problemas ou puntos conflitivos de tráfico xorden fundamentalmente en dous puntos: no 

cruzamento de Toural (intersección entre a N-550 e a N-554) e no acceso-saída da autopista do 

Atlántico, á altura da ponte de Rande, fundamentalmente nos horarios de ida e volta do traballo 

e durante o verán, cando o tráfico se ve incrementado. Para estas problemáticas, propóñense 

as seguintes solucións: en primeiro lugar, a creación do nodo no Toural (N-550, N-554 e conexión 

coa AG-57) mencionado anteriormente. En segundo lugar, a ampliación da capacidade da AP-

9, en concreto na ponte de Rande (prevese o seu desdobramento) xunto coa conversión en 

autovía do corredor do Morrazo. Dous proxectos estratéxicos para mellorar a mobilidade e 

cohesionar o espazo tal e como recolle o documento das DOT. (Existe o proxecto da A-59 o cal 
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en principio non afecta directamente a Vilaboa pero intégrase nun esquema de funcionamento 

máis amplo na súa función de conexión para os fluxos metropolitanos Pontevedra- Vigo 

facilitando o acceso ao aeroporto). 

A mellora das estradas nacionais (N-550, e N-554) xunto con algunhas melloras das estradas 

locais, aumentou os metros de beirarrúas dispoñibles no concello e por conseguinte constátase 

unha mellora da seguridade na mobilidade peonil. As melloras neste sentido, propostas dende o 

PXOM pasan por unha mellora dos viarios locais establecendo unha sección maior alí onde sexa 

preciso e fomento da conservación dos rueiros tradicionais e do seu tratamento. Fomentando 

unha mobilidade de cohesión cos distintos modos de desprazamento que se dan nos 

asentamentos rurais.  

En canto a consideración da mobilidade peonil no concello de Vilaboa, existe un proxecto de 

ámbito comarcal no que se establecen itinerarios de sendeiros peonís. En concreto, para o caso 

do concello de Vilaboa existen seis sendeiros peonís (A Croa, Pedra Miranda, petróglifos de 

Cobre, Riomaior, Tres Pinos e o de chan do Vilar-Vilaboa.) que poñen en valor aspectos 

patrimoniais, culturais, etnográficos e paisaxísticos a vez que fomentan un modo de vida 

saudable. 

Dentro da estratexia global do documento de PXOM, establécese unha realidade “urbana”  en 

torno ao núcleo do Toural onde se concentran unha serie de servizos e dotacións que fixan unha 

centralidade dentro do contexto territorial do concello. É arredor aos novos desenvolvementos 

que aquí se propoñen que se deberán considerar actuacións de cara a ampliar a dotación de 

prazas de estacionamento, do establecemento de sendeiros peonís que estendan a mobilidade 

a outros núcleos do concello e do acondicionamento dos accesos tanto existentes como 

propostos en base a un aumento da seguridade viaria respecto aos accesos das principais 

estradas.     

A rede ferroviaria que percorre o concello en dirección norte – sur, tramo Redondela-Santiago 

ten previsto a modificación do seu trazado coa construción do tramo da rede de Alta 

Velocidade Santiago–Vigo que anula o existente, se ben non se establecen paradas no 

concello.  

Algunhas das propostas que se están a barallar para  o aproveitamento da vía que queda en 

desuso pasaría pola súa conversión en itinerarios ou “vías verdes” que fomenten alternativas de 

mobilidade máis sostible. 

 

Infraestruturas portuarias as infraestruturas portuarias que existen en Vilaboa son tres pequenos 

portos que dependen de Portos de Galicia:  
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 Porto de Gundixe: para pequenas embarcacións de carácter local e de paisaxe moi 
fermosa.  

 Porto de Santa Cristina de Cobres.  
 Porto de San Adrián de Cobres. 

3.1.4.2. Enerxía. 

A rede de subministración de enerxía eléctrica, dependente da empresa concesionaria (UNIÓN 

FENOSA.S.A), presenta un bo nivel de servizo, acaído á demanda nas zonas urbanas, se ben nas 

zonas rurais a situación non está tan estabilizada, debido á obsolescencia ou falta de 

capacidade da rede ou equipos de transformación.  

A alimentación principal realízase a través da subestación de Lourizán, que está interconectada 

co resto da rede eléctrica, mediante unha liña de 200KV, coas subestacións de Tibo e Pazos de 

Borbén. 

As liñas, de media tensión, que percorren o concello conectan a subestación de Pontesampaio 

coa de Mourente, na dirección norte e seguindo a liña de costa cara o oeste, coa subestación 

de Cangas. 

A rede principal, de media tensión, distribúese na súa meirande parte sobre tendidos aéreos. A 

subministración –con tensión de 2.000 voltios, en media 380 en baixa, é de boa calidade, por 

regra xeral.  

3.1.4.3. Consumo de auga. 

O consumo anual de auga, por habitante, nos fogares de Galicia (152 litros), segundo os datos 

facilitados polo INE (2008), sitúase por debaixo da media nacional (166 litros) a pesar de que no 

decenio transcorrido entre os anos 1996 e 2005, o incremento do consumo de auga foi do 

42,06%. 

Descoñécese a estimación do caudal establecida para o municipio, por parte de Augas de 

Galicia que actualmente está a redactar o estudo deste sistema por parte da Sociedade Estatal 

Aguas de la Cuenca del Norte, S.A. (AQUANORTE). 

3.1.4.4. Abastecemento. 

O Concello de Vilaboa subscribiu, xunto cos concellos de Pontevedra, Poio, Sanxenxo e Marín, 

coa “Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Norte, S.A.” para a construción e explotación 

da actuación Novo Abastecemento de Auga a Pontevedra e a súa Ría, cofinanciado polo Fondo 

Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER). 



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VILABOA  

 
INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  

 

 

consultora galega s.l.     51 
  
 

O estado da rede de abastecemento mellorou dun xeito importante nos últimos anos. Aínda así 

haberá que ter en conta que sempre existen certas carencias ou aspectos a mellorar sobre a 

mesma. O aspecto máis importante a considerar será o de proporcionar servizo ás zonas do rural. 

3.1.4.5. Saneamento: 

A comunidade autónoma de Galicia conta cun Plan de Saneamento que ten como primeiro 

obxectivo o cumprimento da Directiva Europea 91/271 do 21 de maio de 1991, sobre o 

tratamento das augas residuais urbanas. 

O sistema de saneamento de augas residuais estrutúrase arredor de tres concas, nas que se 

atopan as estacións depuradoras de augas residuais, Riomaior en Santa Cristina de Cobres e 

Arcade na Ría de Vigo e Praceres, no concello de Pontevedra.  

A E.D.A.R de Praceres serve á zona norte do concello, Bértola e unha parte dos núcleos de 

Figueirido. A parroquia de Vilaboa e a parte sur de Figueirido sérvense da estación de Arcade e 

a parte oeste do concello, Santa Cristina e San Adrán verten as súas augas á estación de 

Riomaior, ambas situadas na conca da Ría de Vigo. 

Actualmente, a rede de sumidoiros prevista no proxecto de saneamento integral da Ría de Vigo 

está xa rematada, cubrindo a práctica totalidade dos núcleos e asentamentos de poboación, 

con características suficientemente axeitadas para as demandas futuras, dado o seu cálculo e 

proxección. Esta rede sufriu unha importante transformación nos últimos anos, coa posta en 

funcionamento do colector primario en todo o termo municipal, dentro do programa deste 

proxecto. 

A rede é de tipo separativo, aínda que recolle case en exclusividade as augas fecais, xa que as 

de enxurrada superficial desvíanse polos regos e canles naturais, debido á estrutura dos 

asentamentos e do territorio do concello. 

Na cunca da ría de Vigo está xa funcionando a depuración de todos os efluentes, mediante 

unha rede-colector que percorre parello á costa, recollendo as redes que baixan dos núcleos 

que se estenden pola conca da ría, canalizándose mediante gravidade ou pozos de bombeo 

(cando non se acadan as pendentes mínimas) ata as estacións depuradoras de augas residuais 

(EDAR) que se distribúen polo bordo litoral, que marcan dúas zonas con redes independentes de 

vertido; dunha banda a zona sur do concello (parroquias de San Adrán e Santa Cristina de 

Cobres) que se concentra na EDAR de Riomaior.  

A zona norte (parroquias de Figueirido e Vilaboa) deriva os seus vertidos cara á EDAR de Arcade, 

atravesando o río Verdugo. 
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3.1.4.6. Ciclo de materiais. 

O concello de Vilaboa atópase adherido ao convenio marco XUNTA-Ecoembes pola 

modalidade 1. 

En xullo de 2000 a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Ambiente, firmou con 

Ecovidrio un Convenio Marco de colaboración para a xestión de residuos urbanos dos envases 

de vidro. 

O concello de Vilaboa atópase adherido ao Convenio Marco XUNTA-Ecovidrio dende o 14 de 

novembro do 2001. 

No Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2004-2010 (PXRUG), faise unha clasificación 

dos concellos, en relación coa xestión dos residuos urbanos, baseándose nunha serie de 

parámetros poboacionais. A súa función é a de servir como marco na toma de decisións de 

carácter organizativo, loxístico e económico. 

Clasificación do concello (PXRUG 2004-2010) 

Concello  Clasificación Indicador 

Vilaboa  Rural 0,18 
Entre 0 e 0,2 considéranse concellos rurais, entre 0,21 e 0,99 concellos semiurbanos e entre 1 e 10 serían urbanos. 

 

O concello de Vilaboa comeza a ter datos sobre as cantidades de lixo da bolsa negra (Tm) a 

partir de contratar os servizos de Sogama, xa que se fai a pesada dos camións. A continuación 

móstranse esas cantidades, estando incluídas as correspondentes para a recollida de 

voluminosos. 

Cantidades de RSU recollidas no concello de estudo. Tn/ano  
Concello 2000 2001 2002 2003 2004 2008 
Vilaboa  571 (*) 1.455 1.404 1.579 1.753 2.104(**) 
Fonte: Concello (*) De agosto a decembro . (**) De xaneiro a novembro. 

 

Para Vilaboa, a distribución por meses é irregular. Así, no ano 2004 obsérvase un notable 

aumento de produción de lixo nos meses de abril e xuño. 

O concello de Vilaboa leva a bolsa negra á planta de transferencia de Ribadumia onde se 

realiza o transvase dos residuos dende os camións de recollida urbana a colectores de maior 

capacidade e máis axeitados para o transporte a longa distancia. Dende aí serán levados ao 

complexo medioambiental de Sogama S.A. en Cerceda para realizar a valorización enerxética.  

En xeral a cantidade de colectores para a bolsa negra é suficiente, habendo  un colector cada 

12 habitantes. 
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3.1.5. SERVIDUMES AERONÁUTICAS DO AEROPORTO DE VIGO 

O termo municipal de Vilaboa vese principalmente afectado polas seguintes Servidumes 

Aeronáuticas do Aeroporto de Vigo-Peinador: Superficie de Aproximación, Superficie de 

limitación de alturas ol Radiofaro Omnidireccional de moi alta frecuencia con medidor de 

distancia VOR/DME, Superficie de aproximación intermedia correspondente á manobra ILS RWY 

20 e Superficie de aproximación final correspondente á manobra ILS RWY 20, e o PXOM ha de 

incorporar as limitacións impostas polas Servidumes Aeronáuticas, conforme indica o artigo 63.4 

da Lei 55/99, de 29 de decembro, e deberá adaptarse non solo ao establecido no Real Decreto 

2278/1986 sobre Servidumes Aeronáuticas do Aeroporto de Vigo, senón tamén ao Plan Director 

do Aeroporto de Vigo (B.O.E. nº 223, de 14 de setembro de 2010) onde se inclúen as Servidumes 

Aeronáuticas establecidas e a establecer. 

Situados baixo estas Servidumes Aeronáuticas, atópanse chans urbanos, urbanizables e rústicos, e 

tendo en conta as cotas do terreo sobre o nivel do mar (600 m.), segundo a cartografía 

dispoñible, a altura das construcións permitidas no PXOM e a cota das servidumes aeronáuticas 

(600 m.), estímase que se pode producir puntualmente a vulneración da servidume aeronáutica 

polas construcións permitidas, por tanto as cotas correspondentes ás liñas de nivel das superficies 

limitadoras das Servidumes Aeronáuticas representadas no plano respectivo axunto (remitido 

pola autoridade correspondente), determinan as alturas (respecto ao nivel do mar) que non 

debe exceder ningunha construción, segundo a regulación recollida na Normativa (apartado 

4.9.9). 

Estas servidumes recóllense no anexo I da Normativa  reproducindo os planos respectivos 

remitidos polo Ministerio. 
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3.1.6. OS DEREITOS MINEIROS NO CONCELLO 

O Artigo 14 da Lei 3/2008 de 23 de maio de ordenación da minaría de Galicia (LMG) establece 

que na elaboración de instrumentos de planificación con incidencia na minaría teranse en conta 

as solicitudes e os dereitos mineiros outorgados ou concedidos no territorio da Comunidade 

Autónoma de Galicia, para o cal será obrigatorio solicitar da consellaría competente en materia 

de minas un informe dos datos reflectidos no Rexistro Mineiro de Galicia. A estes efectos o informe 

de minas, da Delegación territorial de Pontevedra, dependente da Xefatura Territorial da 

Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia de data 30/05/2013 certifica a non 

existencia de dereitos mineiros que puideran afectar ao Plan Xeral dentro do termo municipal de 

Vilaboa por entenderse caducas as concesións outorgadas. 

Asemade, calquera prohibición que –no seu caso- se puidese conter no presente PXOM sobre 

actividades incluídas na Lei 22/1973, do 21 de xullo, de minas, e na Lei 3/2008 da minaría de 

Galicia será debidamente motivada (no seu caso). 

3.1.7. A ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

O artigo 27 do RPCA (Real Decreto 1367/2007, polo que se desenvolve a LRU -Lei 37/2003, do 

Ruído-), establece que todas as figuras de planeamento incluirán de forma explícita a 

delimitación correspondente á zonificación acústica da superficie de actuación, polo tanto o 

PXOM ten establecido estas áreas en función dos usos existentes ou previstos, segundo os criterios 

do artigo 5 e o ANEXO V do RPCA, que se identifican no correspondente plano que se anexa á 

presente Memoria Xustificativa, co obxectivo de establecer nesas áreas os parámetros de 

calidade e emisións acústicas que o RPCA regula no seu artigo 14 e no ANEXO II. A tal efecto, e 

para completar o regulado nestes artigos, recóllense no cadro do artigo 5.2.5 da Normativa os 

obxectivos de calidade acústica para ruído aplicables a todas as áreas do territorio que se 

identificaron na serie cartográfica (a escala 1:5.000) anexo ao documento de ISA (Plano 11. 

Zonificación acústica).  

No tocante á identificación das posibles zonas de conflito xeradas entre áreas lindeiras, de uso 

predominante diferente, e con obxectivos de calidade acústica que difiran en máis  de 5 dB(A), 

estas sitúanse principalmente ao longo das estradas e viarios de carácter supramunicipal como a 

autoestrada AP-9, a N-550, N-554 e aquelas proxectadas, así como o trazo da liña de alta 

velocidade. 
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Dado o carácter supramunicipal destas infraestruturas, as medidas de aminoramento do ruído, 

deberán proporse como medidas correctoras nos proxectos de ampliación ou de mellora das 

mesmas.  

Algunhas das medidas a modo de exemplo para conseguir o obxectivo da zonificación poden 

ser as seguintes: 

 Instalación de apantallamentos de metacrilato ou materiais semellantes en puntos de 

proximidade a asentamentos de poboación xa consolidados en distancias próximas. 

 Establecemento de barreiras protectoras de carácter natural como bermas ou sebes de 

vexetación dentro das zonas de liña límite da edificación 

 Establecer límites de velocidade baixos naqueles tramos de travesía urbana para evitar 

entre outros, os ruídos pola rodaxe dos automóbiles. 

Referente a áreas xa urbanizadas que presentan desenvolvementos relativamente próximos, nos 

que se produce un salto importante en canto aos obxectivos de calidade acústica, hai que 

facer mención ao Toural e os urbanizables de carácter industrial que se reservan ao norte desta 

zona. 

Para este caso e en co fin de cumprir ditos obxectivos de calidade, recoméndase dispoñer as 

reservas de espazos libres e dotacións nas proximidades de leito o rego Sidral e dos pequenos 

afluentes que conflúen nas proximidades do Toural na intersección coa estrada N-554.  

Tamén os proxectos de urbanización que desenvolvan os ámbitos proxectados deberán 

considerar polo miúdo as condicións de implantación dos usos favorecendo a orientación dos 

usos residenciais a aquelas zonas nas que a proxección da contaminación acústica se prevexa 

de menor incidencia. 

De tódolos xeitos, estas medidas deberán completarse coas que se establezan para a definición 

e execucións dos viarios estruturantes proxectados polo Ministerio de Fomento na zona. 

3.2.ANÁLISE DA PAISAXE. 

A lei 7/2008 da paisaxe de Galicia define a paisaxe como “calquera parte do territorio, tal e 

como a percibe a poboación, cuxo carácter sexa o resultado da acción e da interacción dos 

factores naturais e humanos”. 
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3.2.1.  CARACTERIZACIÓN DA PAISAXE.  

Podemos dicir que, actualmente, a paisaxe é unha das variables que máis inflúe á hora de 

valorar a calidade ambiental dun determinado lugar, e por outra banda, a paisaxe está 

fortemente relacionada co patrimonio natural e cultural.  

En Vilaboa podemos asistir a unha nidia división entre dúas paisaxes ben diferenciadas: 

- Aquelas nas que é a natureza o elemento máis acusado. 

- Aqueloutras, nas que son os artificios do home os que salientan. 

Dentro destas últimas hai que facer o distingo entre:  

As paisaxes que son froito dun lento e sabio facer do home no medio físico, a través de ducias de 

xeracións, ao longo do tempo (cultivando ou deixando a monte, construíndo infraestruturas ou 

inzando edificacións....), de tal xeito que ao contemplalas un xa non sabe que cousas son froito 

da natureza e cales son puros artificios humanos. 

Aquelas outras paisaxes nas que os artificios non teñen nada que ver co medio no que se 

construíron, por mor de ter perdido o home esa capacidade que decote tivo de intervir na 

natureza –ás veces, para domesticala– pero sen destruíla, esa capacidade que, en ocasións, 

mesmo conseguiu sublimar esa natureza con auténticas obras de arte. 

Grosso modo, as primeiras paisaxes podémolas separar en dous grupos básicos: a costa e o 

monte.  

No que atinxe á zona costeira son as que se dan na metade norte da fronte costeira do concello 

a partir de Punta Ulló, coincidente, basicamente, coa separación da estrada N-554 da banda 

costeira: as Salinas, enseada de Larache, punta do Cabalo e punta de Pereiró até o peirao de 

Santa Cristina, e logo do tramo de núcleos rurais costeiros nas parroquias de Santa Cristina e 

Santo Adrián de Cobres, a zona situada entre o peirao de Santo Adrián, punta de Santo Adrián 

até o límite do concello na punta do Corbeiro.  

A zona paisaxística de monte abrangue toda a zona oeste e a zona leste de separación con 

Pontevedra, que vai variando en ancho ao longo do concello, dependendo da configuración 

topográfica da zona costeira e os vales fluviais de uso agrícola, de xeito que esta zona de monte 

acada o seu maior ancho na zona intermedia do concello, nas parroquias de Vilaboa e Santo 

Adrián e Santa Cristina de Cobres, cos montes de Cotorredondo e alto da Encabada como os 

máis salientables da serra de Domaio, e os montes de Santo Adrián e de Barciela situados case a 

carón do mar. 

Trátase dunha paisaxe que representa en parte á bisbarra na que se inscribe Vilaboa: o Morrazo, 

picoutos, petóns, outeiros esgrevios, mesturados con areais, nun litoral permanentemente 
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festonado, no que van xurdindo enseadas xeralmente abertas, nas que se formaron tranquilas 

praias na especie de lagoa ou mar interior que conforma a enseada de San Simón: Pousada, 

Deilán, Estralo, etc. ou ese magnífico vestixio, case único en Galicia que conforman as Salinas do 

Ulló, que se completa con esa outra fisonomía máis montaraz da serra de Domaio, na que se 

suceden os bosques, o mato, os pedregais, as telúricas formas de rocha e os regatos, nun amplo 

e variado repertorio de paisaxes, aínda naturais, salpicados por pequenos asentamentos rurais 

estratexicamente situados e case inalterados nesa parte máis alta do territorio vilaboés. 

É este un mundo cheo de sorpresas e matices, apetecido por todos aqueles que agoan por unha 

natureza forte, esgrevia, logo de ter xa aborrecido o asfalto. Multitude de camiños en 

inmellorables condicións para camiñar a pé, van enlazando os puntos significativos do concello, 

ao longo de mil perspectivas diferentes; polos que se camiña preto da costa ou sobre o monte. 

Só cómpre establecer uns rodeiros e sinalizalos axeitadamente para que todos, propios e 

forasteiros, poidan gozar estas marabillas que por sorte aínda permanecen, mais en grave perigo 

debido a certas actuacións, que aínda seguen a producirse, danando as esencias dunha 

paisaxe singular en Galicia, e amosan por igual a ignorancia e a nula preocupación polo 

contorno natural e histórico inmediato, sacando á luz a impronta imposible de agochar dunha 

sociedade desnortada. É preciso, mediante unha forte vontade, facer crible a aposta a prol dun 

modelo de ordenación, no que a posta en valor da natureza se perfila coma a máis importante 

posibilidade de explotación de novos recursos, en Vilaboa. 

Na zona sur da banda litoral do concello, sobre as concas dos regatos que a ela verten os 

escasos caudais subministrados polos seus curtos percorridos, na redonda das zonas de planicies 

aluviais máis acaídas para a explotación agraria e na Depresión Meridiana, que percorre de 

norte a sur a parte leste do concello, é onde a transformación da natureza primixenia resulta 

máis evidente. É aquí, nestas zonas, onde a topografía é tamén menos acusada, onde se dan as 

maiores concentracións da poboación con profusión de asentamentos rurais. Xa que logo, 

tamén é aquí onde a través da agricultura (cavas, acondicionamento e mantemento da 

capacidade agrolóxica dos solos) das obras de enxeñería (camiños, vedacións, pontes, regos, 

canles, peiraos... etc.) e da arquitectura (todas as construcións, desde os alboios, canastros ou 

adegas, até as casas, as igrexas, os pazos ou as fortalezas...), se foi conformando unha paisaxe 

fortemente humanizada a través de centos, de milleiros de anos de presenza das xentes de 

Vilaboa sobre o seu territorio. 

Desde a noite dos tempos até hai ben poucos anos, esas intervencións tíñanse feito, polo común, 

gardando sempre o sentido da proporción, da escala. 

Foi un proceso lento o que levou a unha paisaxe onde era perfectamente recoñecida a 

característica estrutura territorial concorde coa mellor explotación dos recursos (agrogandeiros, 
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forestais, pesqueiros e marisqueiros) que permitían a pervivencia das comunidades que 

poboaban este extraordinario territorio. 

Efectivamente, até hai tan só trinta ou corenta anos, a ocupación do territorio e os usos do 

mesmo evidenciaban unha estrutura –e, xa que logo, unha paisaxe– na que a relación entre 

hábitat e recursos era perfectamente nidia. Os núcleos de poboación de todo tipo 

diferenciábanse, de seu, isto é, amosando o casarío tradicional, mais tamén en relación co 

territorio produtivo propio (agras, leiras, hortas, monte..., até o mar, do propio núcleo, ou da 

parroquia á que este pertencía, segundo os casos). 

Non tiñan chegado aínda nin a autopista do Atlántico nin a repoboación forestal, e por 

conseguinte, o mosaico parcelario e a diversidade vexetal conformaban paisaxes ben distintas á 

actual. Logo de se ter producido esas dúas grandes operacións no territorio, xurde unha paisaxe 

radicalmente diferente. A autopista trazada con nulo respecto para con preexistencias de forte 

contido paisaxístico, deu pé a unha estraña paisaxe na súa redonda con profundas fendas no 

territorio, principalmente na súa aproximación á ponte de Rande e ao seu paso polos montes de 

topografía máis acusada, rodeándose de infraestruturas secundarias de conexión entre ambos 

lados da fenda: pasadizos soterrados, pontes rodadas e/ou peonís, vías parellas, etc., e tamén 

elementos de separación como o valado perimetral e o máis agresivo producido polos 

desmontes e terrapléns, mesmo implantáronse neste concello unha área de descanso e zonas 

de servizos internos da propia concesionaria. Este conxunto de actuacións desproporcionadas 

para a escala do territorio influíu moi negativamente, non só no seu contorno inmediato, senón 

en todo o ámbito próximo aos núcleos de poboación e nas súas interrelacións co seu medio 

produtivo. 

A repoboación forestal, principalmente a base de eucaliptos, ao tempo de coutar unha 

explotación integral do monte, de atentar contra unha diversidade biolóxica que amosara a súa 

valencia ao longo de tantos séculos, modificou fortemente unha parte substancial da paisaxe do 

concello, por mor dese carácter monocromático observable en todo tempo, que lle confiren 

unhas árbores de folla non caediza (algúns piñeiros e na meirande parte eucaliptos), que ten 

dexenerado nun tipo aberrante de crecemento, en conxunción con abondosos incendios 

forestais. 

Por último, a paisaxe de Vilaboa sufriu os atentados dun modo absolutamente equivocado de 

construír. Cada país (e dentro deste, cada comarca e, mesmo, ás veces cada parroquia), xerou 

un xeito de edificar, que se caracteriza por teren acuñado unhas tipoloxías edificadoras e uns 

patróns arquitectónicos propios. Vilaboa non foi unha excepción. Aquí, como en calquera outra 

zona das Rías Baixas, foise conformando un “modo de facer” arquitectónico, perfectamente 

recoñecible como pertencente a esta zona. Núcleos rurais desenvolvidos e atinadamente 

situados naquelas zonas de fronteira entre as zonas produtivas agrarias e as zonas de monte ou 
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rocha. Trátase de núcleos con rueiro estreito, moi conformado pola topografía orixinal do terreo; 

xa que logo, un rueiro moi pouco xeométrico, en xeral. O casarío respondía a patróns típicos das 

zonas rurais: formas axeitadas ao terreo, con crecemento natural a base de engadidos, formas 

irregulares en xeral, etc. Inicialmente estaba composto por casas terreas e posteriormente, de 

dúas plantas, construídas con fábrica de cachotería (a mampostería e a sillería correspondían á 

xente máis adiñeirada), rebocada, enlucida e pintada ou encalada; dispondo tellado con 

cubrición de tella, a dúas, tres ou catro augas. Do conxunto, extraordinariamente apegado á 

terra, á rocha que mesmo se deixaba aflorar para servir de alicerce e nalgúns casos de 

paramento, só sobresaían os edificios singulares: a igrexa, algunha casa podente, máis tarde 

algunhas instalacións produtivas. 

As modificacións experimentadas no casarío, até os anos cincuenta ou sesenta, non 

representaron un cambio substancial do modelo. Mais, a partir dos anos nos que se produce o 

éxodo da poboación cara Europa, América ou as grandes cidades, empeza a rachar o modelo. 

O modelo produtivo vilaboés sufriu expresamente un proceso convulsivo (perda da importancia 

das explotacións agrarias, cambios na consideración dos produtos pesqueiros e marisqueiros, 

etc.). Hai necesidade –real ou aparente– de novos usos e, xa que logo, de edificios distintos para 

acubillalos. Até aí nada específico de Vilaboa; foi a “cantiga” de todo o litoral. O que si se 

produce aquí, de xeito particularizado, preferentemente na zona norte do concello, nas 

proximidades do concello de Pontevedra, apoiadas basicamente na estrada N-550, é a invasión 

progresiva de edificacións de gran volume, dedicada a uso comercial-industrial en mestura cos 

núcleos tradicionais de poboación, a modo de prolongación dos usos que xa se viñan situando 

desde a saída da propia cidade de Pontevedra. 

Xa  a nivel xeral, en todo o concello e a modo de praga, fóronse adoptando e esparexendo 

modelos de edificación pertencentes a outras zonas e mesmo a zonas urbanas, que pouco ou 

nada teñen que ver co ambiente rural no que aquí se insiren, desbotando toda a sabedoría 

acumulada durante séculos polos habitantes desta zona; mais, diso falaremos máis de vagar no 

apartado das tipoloxías edificadoras. 

Deter a desfeita a tempo, e mesmo recuperar valores paisaxísticos do inmediato pasado, debe 

ser unha preocupación dos rexedores e da poboación de Vilaboa, se se quere tirar proveito dese 

recurso que pode ser importante se se guía ben, pero que pode ser desastroso se se fai mal: o 

turismo e a chegada de todos aqueles urbanitas aborrecidos xa da vida nas grandes (e 

próximas) cidades de Vigo e Pontevedra, que teñen aquí o lugar ideal para establecer as súas 

vivendas nun contorno aínda natural, se é que podemos mantelo aínda así. 
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3.2.2.  UNIDADES DA PAISAXE. 

As unidades de paisaxe foron descritas considerando a caracterización paisaxística do Plan de 

Ordenación do Litoral; de acordo ao Título II do documento do POL, o territorio litoral de Vilaboa 

encrávase na ría de Vigo. E neste territorio litoral cartográfanse e caracterízanse 7 unidades de 

paisaxe, 4 do litoral e 3 do prelitoral. Os códigos das unidades son: A3: Vertentes cantís, B1: 

Vertentes de pendente moderada, D1: Paisaxes de Estuario; D2: Costa Baixa de Marismas e 

Chairas intermareais; E1:  vales principais sen encaixe acusado; E3: cabeceiras fluviais partes altas  

das cuncas e por último E4: Chairas prelitorais tectónico-litolóxico. 
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3.2.3.  FRAXILIDADE VISUAL DA PAISAXE.  

A.  INTRODUCIÓN. 

Por fraxilidade visual da paisaxe enténdese a posibilidade de que unha intervención humana 

modifique a situación de calidade visual existente nun punto e que este feito sexa moi aparente.  

A fraxilidade visual dunha paisaxe presenta dúas compoñentes. 

• Fraxilidade intrínseca. 

• Fraxilidade extrínseca.  

A.1 Fraxilidade intrínseca. 

Enténdese por fraxilidade intrínseca a derivada das características da ocupación do terreo 

existentes nun punto. Para determinar a fraxilidade extrínseca consideramos.  

 

A.1.1 Fraxilidade visual en función da vexetación e usos do solo. 

A fraxilidade da vexetación defínese como o inverso da capacidade desta para ocultar unha 

actividade que se realice no seu territorio, por iso considérase a altura da ocupación do solo 

como a inversa da fraxilidade. Desde este punto de vista un bosque é menos fráxil visualmente 

que un campo de labor xa que a altura dos arbores apantalla a acción realizada no seu interior; 

é pois necesario disociar o mérito de conservación do bosque derivado do seu valor ambiental, 

que foi considerado para o cálculo da capacidade de acollida, do concepto de fraxilidade 

visual. 
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A.1.2 Fraxilidade visual en función do relevo.  

Este valor ten tres compoñentes: 

- Fraxilidade da pendente do terreo. Considéranse máis fráxiles terreos de pendente fortes 

que de escasa pendente, atendendo a que as pendentes fortes son máis perpendiculares 

ao ángulo de visión e por tanto vense máis. 

- Fraxilidade de orientación: as orientacións norte son menos visibles que as sur e xa que 

logo menos fráxiles, isto é debido a que as ladeiras norte están menos iluminadas e, polo 

tanto, son menos visibles.  

Altitude: canto máis elevado máis visible e, como consecuencia, máis fráxil. 

 

A. 2 Fraxilidade extrínseca  

A fraxilidade extrínseca deriva de que un punto sexa moi visible desde o exterior e por moita 

xente.  

Para determinar esta fraxilidade é necesario: 

- Determinar os lugares de observación máis concorridos do territorio.  

- Calcular as concas visuais deses puntos.  

- Establecer unha valoración cuantitativa que mida o número de concas visuais de puntos 

concorridos que incide nun punto do territorio. 
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B. CÁLCULO DA FRAXILIDADE INTRÍNSECA. 

B.1. Fraxilidade visual en función da vexetación e usos do solo. 

Para o cálculo deste valor considérase o mapa de unidades ambientais. Os parámetros 

empregados e a fraxilidade atribuída a cada unidade do solo recóllense na seguinte táboa. 

Usos Altura_Do 
Uso Índice Lenda 

Fraxilidade 
 Bosques de recolonización 5 1 Moi Baixa 
 Bosques de ribeira 5 1 Moi Baixa 
 Bosques mixtos 5 1 Moi Baixa 
 Cantís 5 1 Moi Baixa 
 Chairas intermareais 5 1 Moi Baixa 
 Cultivos baixo olástico 1 5 Moi Alta 
 Cultivos e prados 2 4 Alta 
 Cultivos frutícolas e de viveiro 1 5 Moi Alta 
 Dunas 3 3 Media 
 Forestal de repoboación 1 5 Moi Alta 
 Marismas 5 1 Moi Baixa 
 Matogueiras 2 4 Alta 
 Outras formacións de carácter húmido 3 3 Media 
 Outras masas de auga 2 4 Alta 
 Praias 1 5 Moi Alta 
 Vexetación costeira 1 5 Moi Alta 
 Viñedos 2 4 Alta 
CADUCIFOLIAS 3 3 Media 
CADUCIFOLIAS E PIÑEIRO 5 1 Moi Baixa 
CULTIVOS ANUAIS EN MAIORÍA E VIÑEDO 5 1 Moi Baixa 
ENCOROS E RÍOS 2 4 Alta 
EUCALIPTO E PIÑEIRO 1 5 Moi Alta 
EUCALIPTO, PIÑEIRO E CADUCIFOLIAS 5 1 Moi Baixa 
MARISMAS 5 1 Moi Baixa 
MATO 2 4 Alta 
MATO E ESPECIES MADEIREIRAS 3 3 Media 
MATO-PASTEIRO 3 3 Media 
MINAS 3 3 Media 
NÚCLEOS DE POBOACIÓN 5 1 Moi Baixa 
PIÑIEIRO 5 1 Moi Baixa 
PRAIAS, DUNAS E AREAIS 5 1 Moi Baixa 
TECIDO URBANO CONTINUO 1 5 Moi Alta 
URBANIZACIÓN AGRÍCOLA DIFUSA 5 1 Moi Baixa 
VIÑEDO 3 3 Media 
VIÑEDO EN MAIORÍA E CULTIVOS ANUAIS 3 3 Media 
ZONAS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIZOS 3 3 Media 
ZONAS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIZOS 5 1 Moi Baixa 
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O mapa resultante é o seguinte: 

Fraxilidade vexetación 
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B.2 Fraxilidade visual en función do relevo. 

Neste apartado considérase a pendente, a orientación e a altitude. Os tres mapas elaboráronse 

a partir do MDT.  

As seguintes táboas recollen os parámetros polos que se determinou a fraxilidade visual destes 

factores, e a propia fraxilidade dos dous factores. 

B.2.1 Fraxilidade en función da pendente. 

Fraxilidade factor pendente 

PENDENTE ÍNDICE NUMÉRICO VALORACIÓN 

< 3 % 1 Fraxilidade moi baixa 

3 – 6 % 2 Fraxilidade baixa 

6 – 15 % 3 Fraxilidade media 

15 – 30 % 4 Fraxilidade alta 

30 - 50% 5 Fraxilidade moi alta 

< 50 % 5 Fraxilidade moi alta 
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Esta valoración correspóndese co seguinte plano: 

 

Fraxilidade pendente 
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B.2.2 Fraxilidade en función da orientación. 

Fraxilidade factor orientación 
NORTE 1 FRAXILIDADE MOI BAIXA 
Leste 3 Fraxilidade media 

Sur 5 Fraxilidade moi alta 

Oeste 3 Fraxilidade media 

Todos os ventos 1 Fraxilidade moi baixa 
 

Esta valoración recóllese no seguinte mapa. 

Fraxilidade orientación 
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B.2.3. Fraxilidade altitude. 

Fraxilidade en función da altitude 

Altitude Índice numérico Valoración 

< 124,73 m 1 Fraxilidade moi baixa 

124,73 – 249,46 2 Fraxilidade baixa 

249,46 – 374,19 3 Fraxilidade media 

374,19 - 498,92 4 Fraxilidade alta 

> 498,92 5 Fraxilidade moi alta 

Estes datos correspóndense co seguinte mapa: 

Fraxilidade en función da altitude 
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B.2.4 Fraxilidade visual en función do relevo. 

De acordo coa metodoloxía exposta, o mapa de fraxilidade en función do relevo é o resultado 

de cruzar os tres mapas precedentes. O cruzamento dos mapas faise de acordo co seguinte 

esquema: 

 

Xa que logo, crúzanse os mapas de dous en dous e, dado que cada mapa presenta 5 valores, o 

resultado dun cruzamento depara 25 posibles combinacións dos valores iniciais que cómpre 

volver a reclasificar nos cinco valores iniciais.  

O método de cruzamento de mapas que se aplica é as suma dos mapas polos seus índices 

numéricos e a reclasificación, atendendo aos criterios establecidos na seguinte táboa.  

Criterios de reclasificación de cruzamentos de planos de fraxilidade: 

 

 

 

O criterio de reclasificación elixido pódese considerar neutro, xa que a clase de rango máis 

amplo é a media, distribuíndo o resto de valores de forma simétrica, sendo o rango menor o 

referido aos extremos. En diante empregaranse en todos os cruzamentos de planos de fraxilidade 

visual, os criterios expresados nesta táboa. 
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O seguinte mapa é o resultado do cruzamento dos tres mapas e é, xa que logo, o mapa de 

fraxilidade visual en función do relevo. 

Mapa de fraxilidade do relevo 

 

 

 

B.2. 5. Fraxilidade visual intrínseca da paisaxe. 

Para obter o mapa da fraxilidade visual intrínseca da paisaxe, de acordo á metodoloxía exposta 

no primeiro apartado do capítulo, compre cruzar o mapa de fraxilidade visual en función da 

vexetación co mapa de fraxilidade visual, en función do relevo. 
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Fraxilidade visual intrínseca da paisaxe 
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C. CÁLCULO DA FRAXILIDADE VISUAL EXTRÍNSECA DA PAISAXE.  

C.1. Elección dos lugares de observación territorial máis concorridos. 

C.1.1. Estradas principais. 

O considerar as bacías visuais das principais vías de comunicación baséase no feito de que son 

lugares de gran afluencia de persoas e en que as máis das veces representa o lugar do concello 

onde se obtén a primeira impresión do mesmo.  

Como vías principais seleccionáronse a autoestrada (AP-9), e a estrada nacional (N 550) de Tui á 

Coruña. 

No seguinte mapa represéntanse as estradas seleccionadas.  

Principais estradas 
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C.1.2. Puntos de observación do POL. 

O POL establece os seguintes puntos de observación no seu estudo da paisaxe (citados de norte 

a sur). 

Punta da Travesada  
Punta de Santo Adrián 
Cobres  
Porto de Santa Cristina 
O Cabalo 
A Cerca 

A Costa 

Enseada de San Simón 
Cotorredondo 

Interior 
Chan da Cruz 

 
Que representamos no seguinte plano en 3D 

 

 

C.2. A fraxilidade da paisaxe visual extrínseca.  

O cálculo realízase establecendo o número de lugares concorridos que veñen nunha 

determinada porción do territorio. Os lugares que máis se ven desde diferentes puntos son os 



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VILABOA  

 
INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  

 

 

consultora galega s.l.     74 
  
 

máis fráxiles, xa que son os lugares máis visibles e ao aveso, de tal xeito que un lugar non visible 

desde ningún sitio concorrido acadaría a máis baixa fraxilidade. 

Este factor, na práctica, establécese creando un novo mapa que sexa o resultado de sumar os 

anteriores mapas de concas visuais. Considerando que cada mapa ten só valor 1 (no espazo 

visible) e o número de mapas son 6, as zonas que se ven desde todos os puntos de observación 

terán valor 6 e os valores menores dependerán da coincidencia que se estableza entre as 

concas dos diferentes puntos de vista; por último, existirán zonas con valor “0” que non son 

visibles desde ningún punto de vista. 

Por tanto, obteríase un mapa con 6 rangos de valores máis ou menos. Porén, interésanos ter un 

mapa só con cinco rangos polo que unimos os rangos 5 e 6 no rango de máxima fraxilidade e 

analogamente unimos as zonas non visibles (rango 0) coas moi fráxiles (rango 1). 

O mapa resultado deste proceso é o seguinte: 

Fraxilidade da paisaxe. Visual extrínseca  
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D. CÁLCULO DA FRAXILIDADE VISUAL DA PAISAXE. 

O mapa de fraxilidade visual da paisaxe é o resultado de relacionar os mapas de fraxilidade 

visual extrínseca e intrínseca. 

Este cruzamento de mapas realízase de acordo á metodoloxía expresada no apartado 1.2.2.4 

deste estudo. Non obstante, para evitar a excesiva homoxeneización do territorio prímanse os 

valores extremos en detrimento dos medios: isto permite que o plano resultante sexa máis 

contrastado, o que facilita unha análise máis detallada. 

Reclasificación dos mapas de fraxilidade intrínseca e extrínseca 

 

 

De acordo ás determinacións da táboa, resulta o seguinte mapa: 
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Para analizar esta imaxe é necesario considerar dous aspectos: o primeiro é que a fraxilidade de 

acordo a esta metodoloxía non ten relación co valor ambiental do territorio, e por outro lado 

cómpre considerar a orixe dos datos. O mapa está formado pola adición de dous planos: o de 

fraxilidade intrínseca, cuxos compoñentes son os factores do relevo (altitude, pendentes, 

orientación e factores de altura dos usos do solo), onde as alturas das ocupacións do solo 

diminúen a fraxilidade, e doutra banda está a fraxilidade extrínseca, o que incrementa o valor 

da fraxilidade nas zonas máis expostas de visión. 

Dadas estas premisas, temos que a fraxilidade alta dentro do concello sitúase nas cimas e abas 

altas dos montes e nalgunhas zonas do relevo secundario nas zonas baixas. Ten unha fraxilidade 

baixa no resto do concello. 
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3.3.RELACIÓN CON PLANS, PROGRAMAS E ESTRATEXIAS. 

A continuación identificamos os principais plans, programas e estratexias en niveis xerárquicos 

superiores ou transversais relacionados co plan, e que vinculan ou poden vincular os contidos do 

mesmo.  

3.3.1.  TÁBOA DOS PRINCIPAIS PLANS, PROGRAMAS E MARCO. 

NOME DO PLAN ESTADO DA 
TRAMITACIÓN  

ÓRGANO 
PROMOTOR DESCRICIÓN XERAL 

DIRECTRICES DE 
ORDENACIÓN DO 
TERRITORIO 

AD. CMATI 
As DOT son un instrumento de carácter global e marco xeral de 
referencia  para a xestión do territorio. O PXOM está vinculado 
ao que estableza as DOT.  

PLAN DE ORDENACIÓN 
DO LITORAL: A.D. CMATI 

O POL ten por obxecto establecer os criterios, principios e 
normas xerais para unha ordenación territorial da zona litoral 
baseada en criterios de perdurabilidade e sostibilidade, así 
como a normativa necesaria para garantir a conservación, 
protección e valorización das zonas costeiras.  

O POL constitúe por tanto un marco para a protección e 
orientación á ordenación do espazo litoral. E para a 
consecución destes obxectivos establece unha serie de 
medidas tendentes a valorización e protección do espazo litoral 
(que se deberán concretar urbanísticamente no planeamento 
municipal ou sectorial), incluíndo a valoración inicial de 
compatibilidade dos ámbitos de desenvolvemento (plans 
especiais de reforma interior, plans parciais, plans de 
sectorización e de instrumentos de equidistribución que teñan 
por obxecto a transformación urbanística de terreos) 
establecidos polos plans municipais vixentes no ámbito territorial 
variable que o POL abrangue. 

O POL incide neste concello litoral, contemplando o seu 
territorio baixo as condicións aplicables as distintas áreas 
continuas de Mellora Ambiental e Paisaxística, de Ordenación e 
as de Protección, así como as superpostas condicións 
aplicables as áreas descontinuas que tamén establece e 
delimita (con carácter orientativo nalgúns casos, a concretar e 
detallar no planeamento municipal ou sectorial), graficamente 
sobrepostas as anteriores áreas continuas. 

PLAN DIRECTOR DE 
CONSERVACIÓN DA 
REDE NATURA 2000. 

Aprobación 
definitiva 

Consellería 
Medio Rural 

Todos os espazos que forman parte da Rede Natura 2000. O 
plan ten como obxectivo protexer os espazos integrantes na 
rede natura, e establecer medidas para asegurar a protección, 
conservación e mellora dos espazos naturais, da paisaxe e do 
medio rural. 
Establécese unha zonificación de usos para cada espazo e a 
partir dela estableceranse as directrices de planificación.  
Cada espazo terá un Plan de Conservación que incluirá a 
delimitación do ámbito de protección, a identificación dos 
valores que teñen para protexer e os posibles riscos que 
poderán afectar aos seus valores naturais, as normas de uso e 
aproveitamento dos recursos, así como as normas relativas a 
uso público. É importante coordinarse no contorno dos espazos 
para así evitar presións indesexables. 
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NOME DO PLAN ESTADO DA 
TRAMITACIÓN  

ÓRGANO 
PROMOTOR DESCRICIÓN XERAL 

PLAN GALEGO DE 
ORDENACIÓN DOS 
RECURSOS PISCÍCOLAS 
E ECOSISTEMAS 
ACUÁTICOS 
CONTINENTAIS 

Elaborado Consellería 
Medio Rural 

Obxectivos de mellorar os recursos piscícolas e dos ecosistemas 
das augas continentais. 
Incorporar estratexia de mellora de calidade das augas. 

PLAN SECTORIAL DE 
INFRAESTRUTURAS DE 
TRANSPORTE DE 
GALICIA PLAN MOVE 
(MOBILIDADE E 
ORDENACIÓN VIARIA 
ESTRATÉXICA 2010 2015 

Aprobación 
definitiva CMATI Plan con orientacións estratéxicas en materia de infraestruturas 

de transporte. 

PLAN HIDROLÓXICO 
GALICIA COSTA, 

Aprobación 
definitiva 

Augas de 
Galicia 

O PHGC redactase co obxectivo de establecer, entre outros 
obxectivos medioambientais, para as distintas masas de auga, 
e o risco de seca e inundacións. Relacionado co Plan Auga, o 
Plan de Saneamento, plan de control de verteduras, entre 
outros de carácter autonómico e estatal. Asócianselle o plan 
dependente de secas e inundacións. O plan ten un período de 
vixencia de 6 anos, unha vez transcorridos, levarase a cabo a 
súa revisión e modificación. As súas determinacións serán de 
aplicación no municipio de Vilaboa.  

PLAN DE SANEAMENTO 
DE GALICIA 2008-2015 Revisión Augas de 

Galicia 
Na actualidade estase a levar a cabo a execución de Plans de 
saneamento locais para primar as actuacións máis necesarias.  

PLAN AUGA (2010-2025) Aprobación 
definitiva 

Augas de 
Galicia  

Para cumprir coas novas tendencias e requisitos legais da Dir 
Marco da Auga . Xurde como ferramenta de xestión e 
abastecemento de auga na CC.AA. Vilaboa neste plan estaría 
integrado  nos sistemas grandes, no sistema de Pontevedra. 

PLAN CONTROL DE 
VERTIDOS 

Aprobación 
definitiva 

Augas de 
Galicia 

Control das calidade das augas das rías. Mediante actuacións 
como a xestión de alertas por vertidos puntuais, inspeccións e 
seguimento dos puntos de vertido e inventario de vertidos. 

PLAN DE XESTIÓN DE 
RESIDUOS URBANOS DE 
GALICIA 2010-2020,  

Aprobado CMATI Instrumento de planificación para unha correcta xestión dos 
residuos xerados.  

PLAN ENERXÉTICO 
ESTRATÉXICO DE 
GALICIA 2010-2015 
PROXECTO SECTORIAL 
PARQUE EÓLICO 

Aprobado 

Consellería 
de 
Economía e 
Industria 

Aplicar o Plan Estatal de Aforro e Eficiencia Enerxética, 
optimización do uso das fontes e o consumo con criterios de 
eficiencia enerxética, fomentando o uso das enerxías 
renovables e o cumprimento das esixencias ambientais. 
Desenvolvemento de actividade eólica nos montes do Morrazo 
e Coto Agudo. 

PROGRAMA MARCO 
GALEGO FRONTE AO 
CAMBIO CLIMÁTICO 
2010-2020 

Aprobación 
definitiva  CMATI Programa transversal para colaborar na mitigación das causas 

do cambio climático. 

PLATEGA:  Elaborado 

Axencia 
Galega de 
Emerxencia
s 

O Plan de protección Civil ten como obxecto facer fronte aos 
riscos e incidencias que se poidan presentar na comunidade e 
afecten á cidadanía, aos seus bens ou ao medio ambiente. 

REDE GALEGA DE 
CONCELLOS POLA 
SOSTENIBILIDADE 

Elaborado CMATI Elaborada a Axenda 21 local, estase a levar a cabo a 
experiencia en sete concellos como un proxecto piloto. 

PLAN DE 
RECUPERACIÓN DA 
ESCRIBENTA DAS 
CANAVEIRAS (EMBERIZA 
SHOENICLUS L. SUBSO 
LUSITÁNICA 
STEINBACHER) EN 
GALICIA 

Publicado no 
DOG do día 
30/05/2013. 

CMATI 

O plan de recuperación da escribenta das canaveiras, ten 
como obxectivo garantir a conservación de especies 
ameazadas, das especies de flora e fauna que viven en estado 
silvestre no territorio, dos seus habitats, e establecer medidas 
adecuadas que permitan preservar, manter e restablecer as 
poboacións naturais facéndoas viables.  No caso de Vilaboa 
fíxose unha observación, na cal non se atopou presenza da 
especie nese momento.  



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VILABOA  

 
INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  

 

 

consultora galega s.l.     80 
  
 

NOME DO PLAN ESTADO DA 
TRAMITACIÓN  

ÓRGANO 
PROMOTOR DESCRICIÓN XERAL 

PLANS DE XESTIÓN DE 
RISCO DE INUNDACIÓN 
(EPRI) E (ARPSIS) 

1.1En 

elabo

ración 

Augas de 
Galicia 

O plan ten como obxectivo, abarcar todos aspectos da xestión 
do risco de inundación, centrándose na prevención, protección 
e preparación incluíndo a previsión de inundacións e os 
sistemas de alerta temperán, e tendo en conta as 
características da conca ou subconca hidrográfica. Plan 
dependente do PHGC. 

PROXECTO DO PARQUE 
EÓLICO PEDRAS 
NEGRAS 

Publicado no 
DOG do día 
07/01/2013  

Consellería 
de 
economía e 
industria 

Proxecto desenvolto en determinación do plan sectorial eólico 
de Galicia que se formulou levar a cabo nos concellos de 
Vilaboa, Marín e Moaña. Pretendese instalar 14 
aeroxeneradores para a produción eléctrica. 

PLAN INTEGRAL  DE 
CONSERVACIÓN DOS 
MORCEGOS 
CAVERNÍCOLAS DE 
GALICIA 

En 
elaboración CMATI 

Plan integral de conservación dos morcegos cavernícolas de 
Galicia (Rhinolophus euryale Blasius, Rhinolophus ferrumequinum 
(Schreber), Rhinolophus hipposideros(Bechstein) e Miniopterus 
schreibersil) en elaboración inicial, do cal non se atopa 
información elaborada. Prioridade de especie de interese 
comunitario.  

PLAN DE SECA Aprobación 
definitiva 

Augas de 
Galicia 

Plan dependente do PHGC. Este plan a pesar das condición 
pluviométricas de Galicia créase como instrumento de xestión 
ante un episodio de seca. Fai referencia a Vilaboa dentro do 
sistema de Pontevedra  e a forma da que se abastece. 

PLAN ESTRATÉXICO DA 
NAÚTICA RECREATIVA 
EN GALICIA 2012-2020 

Aprobación 
definitiva 

Ente Público 
Portos de 
Galicia 

Plan para establecer as prioridades infraestructurais e de xestión 
global do sistema portuario galego.  

PLAN DIRECTOR DE 
MOBILIDADE 
ALTERNATIVA DE 
GALICIA 

En 
elaboración CMATI 

Mellora da mobilidade apostando polo transporte público e o 
transporte alternativo ou saudable como as vías ciclistas, e a 
intermodalidade en detrimento do vehículo privado. En Vilaboa 
afectaría co paso de vías ciclistas polo seu municipio, e unha 
posible conexión con Marín. 

PLAN DE SEGURIDADE 
VIARIA DE GALICIA 
2011-2015 

Aprobado CMATI 

Ten como obxectivo a redución dos sinistros nas estradas 
galegas, e no caso de producirse reducir as súas 
consecuencias. Este plan inclúe dentro das súas accións 
practicamente todo o plan MOVE. 

ÁREA DE 
RAHABILITACIÓN 
INTEGRAL (ARI) 

Declarado 

Instituto 
Galego de 
Vivenda e 
Sólo 

Aféctalle  a parroquias do municipio de Vilaboa o Camiño 
Portugués do Camiño de Santiago. As parroquias afectadas son  
a de Figueirido (Santo André), Santa Comba de Bértola (Santa 
Comba) toda a parroquia, e a Vilaboa (San Matiño) o trazado 
do camiño. 

 

Os principais plans e programas, que inciden no planeamento, presentan unha incidencia 

directa sobre algunha das variables, a seguinte táboa informa da incidencia directa sobre que 

variables presentan os diferentes plans e programas. 

 

En relación co documento do Plan Sectorial Eólico de Galicia, observamos que o concello de 

Vilaboa igual que o de Marín, Bueu , Moaña e Cangas teñen parte do seu territorio afectado por 

unha delimitación de Área de investigación. A adxudicación desta área de investigación a unha 

empresa do sector, parece darlle continuidade ao proxecto acadando diferentes pasos para a 

súa construción final e que consistiría na instalación de catorce aeroxeneradores de 175 metros 

de altura nunha área distribuída entre os concellos citados. Con todo, a forte contestación social 

e os movementos ecoloxistas en contra, así como a incerteza administrativa do propio Plan 
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Sectorial Eólico presentan fortes dúbidas á hora de que se materialice o proxecto. Non obstante, 

de ter avanzado nesta tramitación antes da aprobación definitiva do PXOM, procederase a 

incorporar dito proxecto a planimetría na planimetría. 

 
Fonte: Plan Sectorial Eólico de Galicia. 

 

A modo de resumo os principais plans e programas, que inciden no planeamento, presentan 

unha incidencia directa sobre algunha das variables, a seguinte táboa informa da incidencia 

directa sobre que variables presentan os diferentes plans e programas.  
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DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO  X X X X X X X X X X X X X X X

PLAN DE ORDENACIÓN DO LITORAL: X X X X X X X X X X X X X X
PLAN DIRECTOR DAS IN STALACIÓNS NÁUTICO 
DEPORTIVAS   X X X X X

PLAN DIRECTOR DE CONSERVACIÓN DA REDE 
NATURA 2000  X X X X X X X

PLAN GALEGO DE ORDENACIÓN DOS RECURSOS 
PISCÍCOLAS E ECOSIST EMAS ACUÁTICOS 
CONTINENTAIS

X X X X

PLAN SECTORIAL D E INFRAESTRUCTURAS DE 
T RANSPORTE DE GALICIA PLAN MOVE 2010 2015�� X X

PLAN HIDROLÓXICO GALICIA COSTA X X X X X X X

PLAN DE SANEAMENTO DE GALICIA 2008-2015 X X X X X

PLAN AUGA 2010-2025 X X X X X X

PLAN CONTROL DE VERTIDOS X X X
PLAN DE XESTIÓN D E R ESIDUOS URBANOS DE 
GALICIA 2010-2020, 

X

PLAN ENERXÉTICO EST RAT ÉXICO DE GALICIA 2010-
2015 

X X X X X

PROXEC TO SECTORIAL PARQUE EÓLICO X X X X X X X
PLAN SECTORIAL D E SOLO EMPRESARIAL DA 
COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

X X X X

PROGRAMA MARCO GALEGO FRONTE AO CAMBIO 
CLIMÁTICO 2010-2020

X X X X X X

PLATERGA: PLAN TERRITORIAL DE GALICIA X X X X X X X X

REDE GALEGA DE CON CELLOS POLA SOST IBILIDADE X X X X
PLAN DE RECUPERACIÓN DA ESCRIBENTA DAS 
CANAVEIRAS (EMBERIZA SHOENICLUS L. SUBSO 
LUSITÁNICA STEINBACHER) EN GALICIA

X X

PLANS DE XESTIÓN DE RISCO DE INUNDACIÓN (EPRI) 
E (ARPSIS) X X X X X X

PROXEC TO DO PARQUE EÓLICO PEDR AS NEGRAS X X X X X X X

PLAN INTEGRAL  DE CONSERVACIÓN D OS MORCEGOS 
CAVERNÍCOLAS DE GALICIA X X

PLAN DE SECA X X
PLAN ESTRATÉXICO DA NAÚTICA RECREATIVA EN 
GALICIA 2012-2020 X X X X X

PLAN DIRECTOR DE MOBILIDADE ALTERN ATIVA DE 
GALICIA X X X X

PLAN DE SEGUR IDADE VIARIA DE GALICIA 2011-2015 X X

ÁREA DE RAHABILITAC IÓN INTEGRAL (ARI) X X X X X X  

 

3.3.2.  PLANEAMENTO NOS CONCELLOS LIMÍTROFES  

O concello de Vilaboa, ademais de limitar  coa ría de Vigo, linda con outros tres concellos (Marín, 

Moaña e Pontevedra). 

Dende o inicio do presente PXOM de Vilaboa que se está agora a tramitar, o planeamento dos 

concellos limítrofes veu experimentando un proceso de actualización significativo, así no 

momento presente e dos tres concellos limítrofes, dous deles teñen un Plan Xeral de Ordenación 
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Municipal (PXOM) adaptado a vixente lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do 

Medio Rural (LOUG): estamos a falar de Marín e Moaña o cal está pendente da Aprobación 

Definitiva. Por outro lado, atópase Pontevedra co instrumento de planeamento máis obsoleto, xa 

que o seu Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOU) data de comezo dos anos 90, circunstancia 

que motiva a actualización do seu planeamento, coa elaboración dun novo Plan Xeral de 

Ordenación Municipal (PXOM) que se adapte mellor a nova lei, o cal esta en elaboración neste 

momento. 

No seguinte cadro pódese observar o estado do planeamento nos concellos limítrofes: 

CONCELLO INSTRUMENTO DATA A.D. PUBLICACIÓN 
DOCUMENTO 

EN 
TRAMITACIÓN 

OBSERVACIÓNS 

MARÍN PXOM 27/06/2012 14/07/2012 (BOP) - Texto refundido o 30/08/2012 

MOAÑA PXOM 13/07/2011 01/08/2011(DOGA) - 

Primeira aprobación definitiva 
parcial condicionada 

13/07/2011, publicada no DOG 
01/08/2011. Pendente de orde 
de aprobación definitiva final. 

Pendente de recibir 
documento refundido para 

aprobación definitiva e 
posterior publicación. 

PONTEVEDRA PXOU 18/12/1989 02/02/1990 (BOP) PXOM Fase inicial e en revisión 

 

 PXOM adaptado a LOUG 

 NSP/PXOU adaptadas a LASGA ata lei 7/1995 

 

A continuación pasamos a valorar a coherencia da proposta do PXOM coas determinacións do 

planeamento nos concellos limítrofes: 

Concello de Marín: analizando a coherencia do planeamento seguinte entre os dous concellos, 

obsérvase que se produce unha compatibilidade en canto a protección de solos rústicos de 

protección de espazos naturais.  Existe unha coincidencia entre os solos rústicos de protección do 

patrimonio cultural e o rústico de protección de infraestruturas. Pequenas diferenzas co 

planeamento de Marín xa que este  delimita o solo rústico de protección de espazos naturais con 

afección aeronáutica mentres que no caso de Vilaboa, esta cuestión recóllese como unha 

afección normativa. 

Concello de Moaña: presenta unha coherencia entre os dous instrumentos de planeamento 

correcta pois en ambos casos coinciden a limitación dos solos rústicos de protección especial 

natural. Ademais coincide o solo rústico de protección de costas, e as liñas de servidume das 

estradas. 
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Concello de Pontevedra: En canto a coherencia entre estes dous planeamentos, existen 

algunhas pequenas incongruencias, en relación cos límites municipais. En canto aos usos do solo, 

tampouco coinciden nalgúns casos observándose que atopamos solo non urbanizable común 

no caso de Pontevedra e rústico de protección forestal no de Vilaboa. 

Tampouco se ten en conta para o caso de Pontevedra a previsión da nova infraestrutura 

(autovía A-57) e tampouco coinciden a clasificación prevista para os canles fluviais que 

presentan unha menor extensión no planeamento pontevedrés. Polo tanto existen varias 

incongruencias entre os dous planeamentos, provocado seguramente pola antigüidade do 

planeamento de Pontevedra. 
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Montaxe da coherencia entre os planeamentos dos concellos limítrofes. Fonte: elaboración propia. 
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3.4.IDENTIFICACIÓN DOS ELEMENTOS ESTRATÉXICOS DO TERRITORIO. 

O obxectivo deste apartado é o de identificar os elementos estratéxicos do territorio, en función 

das variables de sustentabilidade. 

VARIABLE ELEMENTOS ESTRATÉXICOS DO 
TERRITORIO FUNCIONALIDADE 

PAISAXE 

MIRADOIROS NATURAIS, PUNTOS 
XEOMORFOLÓXICOS, CORREDORES 
ECOLÓXICOS. OS ESPAZOS 
NATURAIS, VEXETACIÓN, USOS, OS 
FITOS NATURAIS RELEVANTES  

A ALTA CALIDADE DA PAISAXE DO LITORAL, A ALTA FRAXILIDADE NOS FITOS: 
COTORREDONDO, ENSEADA DE SAN SIMÓN, O CABALO 

NATUREZA 

REDE NATURA 2000, CORREDORES 
ECOLÓXICOS, PRAIAS, HUMIDAIS, 
AMBIENTES DE INTERESE, 
VEXETACIÓN DE INTERESE 

GARANTIR OS CORREDORES NATURAIS; GARANTIR A PROTECCIÓN DOS 
ESPAZOS DE INTERESE, GARANTIR A PROTECCIÓN DA VEXETACIÓN DE 
RIBEIRA, DAS SEBES ARBORADAS E DO ARBORADO AUTÓCTONO. GARANTIR 
A PROTECCIÓN DAS ZONAS DE INTERESE NATURAL  

PATRIMONIO 

ELEMENTOS CULTURAIS: CONXUNTOS 
EDIFICADOS, CONSTRUCIÓNS 
ETNOGRÁFICAS, PUNTOS 
ARQUEOLOXÍA 

GARANTIR A PROTECCIÓN DOS ELEMENTOS CULTURAIS 

SOCIEDADE 

POBOACIÓN: DINÁMICA 
DEMOGRÁFICA PRESENTA UNHA 
TENDENCIA DECRECENTE PERO 
MENOR QUE A MEDIA COMARCAL, 
USOS DO SOLO MOI DIVERSOS, 
EQUIPAMENTOS, ASENTAMENTOS 

NECESIDADE DE VIVENDA E EQUIPAMENTOS PARA A POBOACIÓN RESIDENTE  

ECONOMIA 
TURISMO, SECTORES PRODUTIVOS, 
OS PORTOS PESQUEIRO E 
DEPORTIVO, ACUICULTURA 

AUMENTO SIGNIFICATIVO DA POBOACIÓN EN ÉPOCA ESTIVAL,  

MEDIO URBANO O TOURAL 
ÁREAS URBANAS LITORAIS CON INTERESE, POR UNHA BANDA PAISAXÍSTICO E 
PATRIMONIAL E POR OUTRA, CUNHA CON INCLUSIÓN DE VIVENDAS E 
CONTORNOS EDIFICADOS DESLIGADOS DOS CRITERIOS DE CALIDADE.  

MEDIO RURAL 

ALTO NÚMERO DE NÚCLEOS NUN 
MEDIO RURAL CON VIVENDAS DE 
SEGUNDA RESIDENCIA E TIPOLOXÍAS 
NON TRADICIONAIS 

UN HÁBITAT RURAL FORTEMENTE DISPERSO E MOITAS VIVENDAS DE SEGUNDA 
RESIDENCIA, CON TIPOLOXÍAS NON TRADICIONAIS 

MEDIO INDUSTRIAL SECTORES PRODUTIVOS DEMANDA DE SOLO EMPRESARIAL 

MOBILIDADE 
MODOS DE TRANSPORTE E 
INFRAESTRUTURAS, ASENTAMENTOS, 
PRINCIPAIS DESTINOS 

NECESIDADE DE VERTEBRAR O NOVO DESENVOLVEMENTO URBANÍSTICO 
INDUSTRIAL; MANTER E MELLORAR AS CONEXIÓNS; NECESIDADE DE 
POTENCIAR O TRANSPORTE COLECTIVO E REDUCIR AS NECESIDADES DE 
MOBILIDADE MOTORIZADA  

ENERXÍA 
AEROXENERADOS PRESENZA, 
FONTES DE ENERXÍA, CONSUMO E 
DISTRIBUCIÓN 

NECESIDADE DE MINIMIZAR O CONSUMO ENERXÉTICO NAS VIVENDAS  

ATMOSFERA 
FONTES EMISORAS: GASES EFECTO 
INVERNADOIRO, RUÍDO; CALIDADE 
DO AIRE, CAMBIO CLIMÁTICO 

A ATMOSFERA É UN BEN COMÚN INDISPENSABLE PARA A VIDA, RESPECTO 
DO CAL TODAS AS PERSOAS TEÑEN O DEREITO DO SEU USO E GOCE E A 
OBRIGA DA SÚA CONSERVACIÓN. POLA SÚA CONDICIÓN DE RECURSO 
VITAL E POLOS DANOS QUE DA SÚA CONTAMINACIÓN PODEN DERIVARSE 
PARA A SAÚDE HUMANA, O MEDIO AMBIENTE E DEMAIS BENS DE CALQUERA 
NATUREZA, A CALIDADE DO AIRE E A PROTECCIÓN DA ATMOSFERA LEVA 
SENDO DENDE FAI DÉCADAS UNHA PRIORIDADE DA POLÍTICA AMBIENTAL.  

CICLO HÍDRICO USOS E CONSUMOS, REDE HÍDRICA, 
RÍOS, LAGOAS, AUGAS MARIÑAS. 

A AUGA É UN RECURSO FUNDAMENTAL E A DIRECTIVA MARCO DA AUGA 
2000/60/CE É A QUE ESTABLECE O MARCO DE ACTUACIÓN NA POLÍTICA DA 
AUGA. PROBLEMÁTICA DA REDE ACTUAL: A REDE DE SANEAMENTO 
AVANZOU MOITO NOS ÚLTIMOS ANOS PERO AÍNDA NON ESTÁ COMPLETA. 

CICLO DE MATERIAIS RESIDUOS, MODELOS DE XESTIÓN E 
MATERIAIS 

COMPLEXO MEDIOAMBIENTAL DE XESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS. PLAN DE 
XESTIÓN DE RESIDUOS AGRÍCOLAS 

SOLO 

RISCOS DE INCENDIOS E 
INUNDACIÓNS, COBERTURAS E USOS 
DO SOLO, ASENTAMENTOS E 
URBANIZACIÓN 

NECESIDADE DE ORDENAR E PROTECCIÓN FRONTE Á OCUPACIÓN 
INDISCRIMINADA DE SOLO E NECESIDADE DE ESTABLECER UNHA PRECISA 
CLASIFICACIÓN DE SOLO RÚSTICO PARA PROTEXER DITAS CARACTERÍSTICAS 
E POÑER EN VALOR AQUELES ELEMENTOS RESEÑABLES. NECESIDADE DE 
PROTEXER O TERRITORIO E NON AUMENTAR OS RISCOS DE INUNDACIÓN E 
EROSIÓN, ASÍ COMO TER EN CONTA ESTES RISCOS Á HORA DE PLANIFICAR. 
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VARIABLE ELEMENTOS ESTRATÉXICOS DO 
TERRITORIO FUNCIONALIDADE 

EDIFICACIÓNS 

PARQUE DE VIVENDAS CON 
ELEVADA PORCENTAXE DE VIVENDA 
SECUNDARIA, TIPOLOXÍA DE 
VIVENDA UNIFAMILIAR, E TIPOLOXÍA 
VIVENDA COLECTIVA 

A ALTA PORCENTAXE DE VIVENDAS DE SEGUNDA RESIDENCIA E BALEIRAS 
(FALAMOS DA IMPORTANCIA DO TURISMO VACACIONAL) PULAR POLO 
AFORRO ENERXÉTICO E POR AUMENTAR A DENSIDADE DE VIVENDAS PARA 
AFORRAR O CONSUMO DE SOLO 

 

3.5.DEFINICIÓN DE OBXECTIVOS. 

As estratexias e obxectivos de sustentabilidade fóronse incorporando dende as primeiras fases de 

redacción e elaboración do plan; se ben é nesta fase de tramitación deste onde se incorporan 

as variables e criterios de sustentabilidade, de acordo ao Documento de Referencia para que o 

plan que se vai a aprobar inicialmente, acade condicións de sustentabilidade para o futuro do 

desenvolvemento urbanístico de Vilaboa. 

As estratexias e obxectivos son introducidos no plan xeral, para garantir que as accións do plan 

que terán lugar no horizonte temporal a longo prazo non só freen o avance das problemáticas 

globais e particulares do territorio, como son a urbanización difusa a carón da estrada, a 

destrución de solo como recurso produtivo, a alteración das paisaxes valiosos costeiras, a perda 

de biodiversidade, a problemática da auga, as deficiencias de servizos, sobre todo do ciclo da 

auga, a mobilidade, os cada vez maior consumo de materiais e enerxía....; senón que estas 

estratexias e obxectivos contribúan a cambiar ditas tendencias e se camiñe dende tamén á 

planificación cara unha maior sustentabilidade, mediante a incorporación, dende os primeiros 

momentos da planificación, das consideracións relativas ás variables de sustentabilidade. 

Así pois, estas estratexias e obxectivos farán que o desenvolvemento proposto no novo PXOM de 

Vilaboa dea resposta ás necesidades futuras, tendo en conta os novos retos e desafíos que o 

século 21 está a traer. 



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VILABOA  

 
INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  

 

 

consultora galega s.l.     88 
  
 

3.6.OBXECTIVOS XERAIS. 

O PXOM no seu apartado xustificativo establece varios niveis básicos de obxectivos a conseguir, 

que serían os seguintes: 

Obxectivos xerais da planificación urbanística. Estes serían os obxectivos xerais que a lei 

establece para a actividade urbanística. Dos que se destacan os seguintes: 

• Que o Plan Xeral asente, racional e equilibradamente, as actividades a desenvolver no 

Termo Municipal de Vilaboa, co gallo de garantir a súa diversidade e 

complementariedade, articulando o desenvolvemento urbano coas medidas de 

ordenación e corrección necesarias para preservar o territorio do proceso desestruturador 

do crecemento disperso, e asegurar así o óptimo aproveitamento dun uso tan senlleiro 

como o do solo. 

• Deste xeito, e seguindo cun proceso xa continuo ao xa iniciado coa aprobación das 

normas subsidiarias NNSS de 1988, tratarase de consolidar os elementos que articulan o 

sistema territorial –delimitación do sistema dos asentamentos e núcleos rurais, a 

xerarquización viaria e concreción dos centros de actividade e servizos, zonas de 

esparexemento e equipamentos sinalados-.  

• Así, o desenvolvemento das agrupacións urbanas procurarase distribuíndo as densidades 

e as dotacións en proporción acaída á situación de partida e as demandas e 

necesidades concretas de cada zona e dos citados asentamentos, conseguindo a 

harmonización entre os requirimentos do desenvolvemento económico e social coa 

preservación e mellora do medio ambiente urbano e natural, parámetros esenciais da 

calidade de vida. 

• Que, ao tempo, procure a adopción de medidas que fagan de Vilaboa un concello 

estratéxico en tódolos eidos tanto dende o punto de vista medioambiental, social e 

económico de xeito que se aproveiten as sinerxías propias da óptima situación dentro, da 

Eurorrexión Galiza-Norte de Portugal (Arco Atlántico).  

• Que defina unha estrutura de desenvolvemento que promova a conexión e a integración 

social, así como a solidariedade intermunicipal e interparroquial, potenciando a 

consolidación e densificación das entidades de poboación, implantando 

progresivamente os servizos e diversificando os usos posíbeis para a edificación, dun xeito 

que estruture o territorio, de protección aos elementos culturais e de artellamento social 

de valor, enriqueza as actividades permitidas e elimine no posible as barreiras entre 



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VILABOA  

 
INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  

 

 

consultora galega s.l.     89 
  
 

distintas zonas, coutando ademais toda posibilidade de segregación social na 

ordenación dada.  

• Que nese mesmo sentido, busque a harmonización entre os requirimentos e esixencias do 

desenvolvemento económico e social, sen o que dificilmente se poden desenvolver as 

persoas, coa preservación e mellora do medio ambiente urbano e natural, asegurando a 

todos unha digna calidade de vida, sen lugar a dúbidas obxectivo prioritario para 

calquera planificación territorial e urbana na hora presente. 

• Dea a protección necesaria ao patrimonio cultural e etnográfico, arquitectónico e 

ambiental, arqueolóxico e demais elementos que o compoñen-, completando e 

complementando o catálogo existente das Normas Subsidiarias, cunha ordenación 

axeitada cara á súa protección e posta en valor. Así mesmo, co patrimonio natural –os 

bordos litorais e zonas húmidas, os agros de policultivo e leitos de auga, e as grandes 

áreas montañosas e forestais-, como base de sustentabilidade ambiental e sobre todo 

produtiva, de cara ao futuro.  

• Que no momento de se aprobar o presente PXOM, se converta en instrumento normativo; 

isto é, se axuste á lexislación urbanística xeral, Lei 9/2002 do 30 de decembro na súa 

versión vixente, tras varias leis que a complementaron e modificaron puntualmente, así 

como á complexa lexislación sectorial que é de aplicación (augas, costas, patrimonio, 

estradas, accesibilidade, etc.), de xeito que se poida converter el mesmo na mellor 

garantía dos dereitos cidadáns –individuais e colectivos- incluído o dereito a desenvolver 

e xestionar cidade. 

Obxectivos específicos das variables ambientais, que proveñen fundamentalmente das variables 

e criterios do Documento de Referencia, e se recollen no cadro seguinte:  

PAISAXE  FAVORECER A INTEGRIDADE PAISAXÍSTICA  

PRESERVAR A INTEGRIDADE FUNCIONAL DOS SISTEMAS NATURAIS  NATUREZA 
XESTIONAR A FUNCIONALIDADE PROPIA DOS RECURSOS NATURAIS  

PATRIMONIO 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 UN CONTORNO SAUDABLE  
GARANTIR A NON EXCLUSIÓN  
FAVORECER A COHESIÓN SOCIAL 

SOCIEDADE 

FOMENTAR A PARTICIPACIÓN CIDADÁ NA TOMA DE DECISIÓNS NO 
CONCELLO  
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CONSIDERAR A ESTRUTURA SOCIOECONÓMICA DO ÁMBITO E DA ÁREA DE 
INFLUENCIA ECONOMÍA 
MELLORAR A CALIDADE DE VIDA E A HABITABILIDADE 
PROMOVER SOLUCIÓNS INTEGRAIS QUE MINIMICEN OS CUSTOS AMBIENTAIS  MEDIO URBANO 
MELLORAR A CALIDADE DE VIDA E A HABITABILIDADE 
PULAR POR UNHA CLASIFICACIÓN DOS ESPAZOS, EN FUNCIÓN DA SÚA 
PROPIA CAPACIDADE PRODUTIVA MEDIO RURAL 
CONTRIBUÍR Á CREACIÓN DUN CONTORNO DE TRABALLO DE CALIDADE  

MEDIO INDUSTRIAL OPTIMIZAR A EFICIENCIA DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

REDUCIR AS NECESIDADES DE MOBILIDADE MOBILIDADE 
FACILITAR UNHA CONECTIVIDADE EFICIENTE CARA AOS PRINCIPAIS DESTINOS 
PROMOVER O AFORRO NO CONSUMO ENERXÉTICO ENERXÍA 
PULAR POLO USO DE RECURSOS ENERXÉTICOS RENOVABLES.  

ATMOSFERA  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  

CICLO HÍDRICO 

PROMOVER O AFORRO NO CONSUMO DOS RECURSOS HÍDRICOS  

CICLOS DE 
MATERIAIS XESTIONAR EFICIENTEMENTE OS FLUXOS DE MATERIAIS E RESIDUOS  

AXUSTAR OS USOS AO CONTORNO E AOS OBXECTIVOS PROPIOS DESTE 
PLANEAMENTO  
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  

SOLO 

AXUSTAR O PARQUE POTENCIAL DE EDIFICACIÓNS A TEITO DE PLANEAMENTO 
Á DINÁMICA DO CONCELLO  

EDIFICACIÓNS MINIMIZAR AS POSIBLES AFECCIÓNS DAS EDIFICACIÓNS SOBRE O CONTORNO 
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3.7.OBXECTIVOS ESPECÍFICOS. 

GARANTIR A CONSERVACIÓN DA BIODIVERSIDADE, DA PAISAXE E DO PATRIMONIO NATURAL DO 
MUNICIPIO, FOMENTANDO A CONECTIVIDADE BIOLÓXICA E TRATANDO DE INTEGRAR UNHA REDE 
FÍSICA CONTINUADA E CONECTADA COAS REDES TERRITORIAIS EXTERIORES E COAS DE ESPAZOS 
LIBRES URBANOS. 

GARANTIR O MANTEMENTO DOS RECURSOS DO SOLO: AGROPECUARIOS, FORESTAIS, AUGAS E RIOS, 
PROTECCIÓN ARQUEOLÓXICA, ETC.., MEDIANTE, PRINCIPALMENTE, A CUALIFICACIÓN DESTES SOLOS 
COMO RÚSTICOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN, EVITANDO QUE A PRESIÓN DE USO SOBRE OS 
RECURSOS SUPERE A SÚA CAPACIDADE DE REXENERACIÓN. 

GARANTIR A PROTECCIÓN DOS HÁBITATS E ECOSISTEMAS ACUÁTICOS E TERRESTRES DE MAIOR 
FRAXILIDADE OU INTERESE, DOS ESPAZOS DA REDE GALEGA DE ESPAZOS PROTEXIDOS MEDIANTE A 
PROTECCIÓN ESTRITA DESTES ESPAZOS E A SÚA POSTA EN VALOR PARA PREVIR O SEU DETERIORO. 

INTRODUCIR CRITERIOS DE MELLORA DO PATRIMONIO NATURAL NOS SISTEMAS XERAIS E LOCAIS DE 
ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES: MANTEMENTO DE ECOSISTEMAS NATURAIS, MANTEMENTO DA 
PERMEABILIDADE ECOLÓXICA (CORREDORES ECOLÓXICOS),... ASÍ COMA, NA MEDIDA DO POSIBLE 
CREAR UNHA REDE INTERCONECTADA ENTRE OS SISTEMAS XERAIS E LOCAIS DE ZONAS VERDES E OS 
SOLOS RÚSTICOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN EN ESPECIAL A REDE NATURA E OS HUMEDAIS.  

PRESERVAR A IDENTIDADE DOS ELEMENTOS VALIOSOS E SINGULARES QUE RESULTAN CRÍTICOS NA 
PERCEPCIÓN DO ESPAZO E POÑER EN VALOR OS RECURSOS PAISAXÍSTICOS COMO ELEMENTO 
CLAVE DO ATRACTIVO DO TERRITORIO E DO APRECIO DOS CIDADÁNS POLO SEU CONTORNO, Á 
VEZ QUE SE POTENCIAN OS RECURSOS TURÍSTICOS DO CONCELLO. 

INTENTAR QUE TÓDALAS PAISAXES TEÑAN O GRAO MÁIS ALTO DE CALIDADE, MELLORANDO A SÚA 
CALIDADE NA TOTALIDADE DO CONCELLO. 

CONTROL DA OCUPACIÓN DOS ESPAZOS SOMETIDOS A CONDICIÓNS DE RISCO DE ORIXE 
NATURAL, TECNOLÓXICO OU INDUCIDO POLA ACTIVIDADE HUMANA. 

COMPATIBILIZAR O PLANEAMENTO CO CICLO NATURAL DA AUGA E RACIONALIZAR O SEU USO 
EFICIENTE, FOMENTANDO O SEU AFORRO E REUTILIZACIÓN E MELLORANDO A SÚA CALIDADE. 

FOMENTAR A MOBILIDADE SOSTIBLE MEDIANTE A PROMOCIÓN DO TRANSPORTE PÚBLICO OU 
OUTROS SISTEMAS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, QUE PERMITAN REDUCIR AS EMISIÓNS DE GASES. 

MANTER UNHA BOA CALIDADE DO AIRE E DA ATMOSFERA E EVITAR, PREVER E REDUCIR TÓDALAS 
FORMAS DE CONTAMINACIÓN, TANTO ACÚSTICA, LUMINOSA COMO ELECTROMAGNÉTICA E OS 
SEUS EFECTOS NOCIVOS PARA A SAÚDE HUMANA E DO MEDIO AMBIENTE.  

AUMENTAR A DIVERSIFICACIÓN E EFICIENCIA ENERXÉTICA DOS SISTEMAS DE PRODUCIÓN E 
CONSUMO, E O USO DE COMBUSTIBLES MENOS CONTAMINANTES, AXUSTANDO AO MÍNIMO OS 
RECURSOS PRECISOS PARA MANTER AS ACTIVIDADES ALOXADAS. 

FOMENTAR O USO DE ENERXÍAS LIMPAS E RENOVABLES, ASÍ COMO A RACIONALIZACIÓN DO USO 
DESTAS E DA EMISIÓNS DE GASES, CO FIN DE REDUCIR O EFECTO INVERNADOIRO E O CAMBIO 
CLIMÁTICO 
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MELLORAR A EFICIENCIA ENERXÉTICA DAS EDIFICACIÓNS E REDUCIR A SÚA CONTRIBUCIÓN AO 
CAMBIO CLIMÁTICO, PROMOVENDO A SÚA CERTIFICACIÓN ENERXÉTICA. 

XESTIONAR OS RESIDUOS DE MANEIRA MÁIS EFICIENTE E FOMENTAR A RECOLLIDA SELECTIVA DE 
RESIDUOS E A RECICLAXE, DISPONDO OS ESPAZOS, OS RECURSOS E A MAQUINARIA PRECISOS PARA 
ACADAR ESTE OBXECTIVO, ELIMINANDO OS VERTEDOIROS EXISTENTES NO CONCELLO. 

GARANTIR UN SISTEMA DE SANEAMENTO EFICAZ E SOSTIBLE, QUE GARANTA A DEPURACIÓN DAS 
AUGAS, ELIMINANDO TÓDOLOS VERTIDOS ÁS CANLES EXISTENTES NO CONCELLO. 

GARANTIR OS LIMITES DE PROTECCIÓN DOS CURSOS FLUVIAIS DO CONCELLO, MEDIANTE 
PRINCIPALMENTE A CUALIFICACIÓN DESTE SOLO COMO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE 
AUGAS E CANLES. 

FOMENTAR A REDUCCIÓN, REUTILIZACIÓN, RECICLADO E VALORIZACIÓN DOS RESIDUOS. 

GARANTIR UN SISTEMA DE ABASTECEMENTO DE AUGA EFICAZ E SOSTIBLE, POR MEDIO DO DESEÑO E 
DIMENSIONADO DAS NECESIDADES FUTURAS DO CONCELLO. 

FACILITAR A RECARGA NATURAL DO TERREO NAS NOVAS ZONAS DESENVOLVEMENTO URBANÍSTICO. 

PRESERVAR A INTEGRIDADE FUNCIONAL DOS SISTEMAS NATURAIS, POR MEDIO PRINCIPALMENTE DA 
SÚA CLASIFICACIÓN COMO SOLO RÚSTICO ESPECIALMENTE PROTEXIDO. 

PROTEXER, CONSERVAR, RESTAURAR E MELLORAR OS ÁMBITOS DE VALOR NATURAL 

PROTEXER O ESPAZOS LITORAL, POR MEDIO PRINCIPALMENTE DA SÚA CLASIFICACIÓN COMO SOLO 
RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓNS DE COSTAS, EVITANDO A OCUPACIÓN DESTES ESPAZOS. 
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4. DESCRICIÓN E ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS. 

A análise e selección de alternativas pretende analizar as propostas urbanísticas, valorando a 

integración dos criterios de sustentabilidade establecidos no DR. 

Neste apartado analizarase, en primeiro lugar a alternativa cero como situación de partida. É 

dicir, procederase á análise das tendencias que se producirían no territorio de Vilaboa se non se 

leva a cabo o plan; para, a continuación analizar dúas alternativas de planeamento viables: a 

alternativa 1 e 2. 

A continuación detállanse as alternativas contempladas na redacción do Plan, incluíndo a 

alternativa cero, deixando claro que é inviable (imperativo legal). As distintas alternativas 

configúranse combinando e descartando unha serie de propostas básicas de planeamento para 

a configuración de alternativas. E descartando outras opcións, entre elas a proposta de informe 

previo, configúranse as seguintes: 

4.1.ALTERNATIVA “CERO”. 

Non desenvolver un Plan adaptado á lexislación é optar pola continuidade das NSP vixentes, 

imposibilitando a ordenación dos usos e actividades con criterios de sustentabilidade no territorio, 

co que as problemáticas económicas, sociais e ambientais incrementaríanse e teriamos un 

escenario futuro moi negativo. 

Escenario futuro en ocupación e usos do solo:  

 Usos incontrolados en todo o territorio, tanto nos núcleos como nas zonas urbanas, como 

ao longo das vías de comunicación, en especial nas marxes da estrada N-550 e N-541 

que percorren de norte a sur o concello e a través da marxe litoral.  

 Ocupación indiscriminada de solo, cun crecemento desordenado sen xerar estrutura.  

 Construcións non planificadas, espallamento da edificación por todo o territorio e en 

especial a carón da estrada e nos vales agrarios e no litoral.  

 Alteración profunda dos núcleos rurais por abandono nas construcións tradicionais e 

destrución do patrimonio material e inmaterial.  

 Homoxeneización do territorio e perda de calidade paisaxística 

Escenario futuro en paisaxe e patrimonio natural e cultural 

 A paisaxe litoral que posúe o concello, pode minguar, se segue ocupando con 

edificacións ao longo das estradas e da costa, e da perda de fitos paisaxísticos con 

edificacións residenciais, turísticas e ou naves industriais. 
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 A grande potencialidade dos recursos naturais e a súa excepcional riqueza pódese ver 

afectado pola perda paulatina dos hábitats e das alteracións hidrolóxicas, as afeccións a 

vexetación de ribeira e a contaminación das augas. 

 A situación actual, en canto aos servizos urbanísticos existentes, é preocupante e o 

escenario futuro acadaría o colapso. 

 A situación actual do patrimonio cultural é de desprotección xeneralizada, e multitude de 

construcións, elementos e espazos de interese atópanse en risco de perda dos seus 

valores. 

 Degradación progresiva dos recursos naturais por mor de múltiples causas: edificación en 

solo rústico, falla de posta en valor do patrimonio natural, incendios forestais, 

contaminación difusa, etc. 

 Desaparición do arborado de ribeira. 

 Desaparición das sebes arboradas. 

 Desaparición dos camiños e rueiros peonís do litoral. 

 Incendios e erosión de solos. 

 Desaparición da fauna asociada aos humidais. 

 Perda do patrimonio. 

Escenario futuro en Ciclo da Auga 

 As problemáticas nas redes de abastecemento e saneamento incrementaríanse. Os 

ámbitos de desenvolvemento non contan coa necesaria previsión do reforzo das redes 

de servizos. 

 Abandono de regatos e das marxes dos ríos. 

  Incumprimento das figuras de protección do DPH e desprotección das zonas húmidas. 

Escenario futuro en mobilidade 

 A situación actual caracterízase pola polarización da estradas N-550 e N-554 onde case 

que todo o resto das estradas locais desembocan nela, para a comunicación dos 

núcleos.  

 A tendencia ao crecemento do transporte privado é un feito común a todo o ámbito de 

Vilaboa, atendendo ao aumento da mobilidade obrigada pola perda do servizo dos 

transportes públicos, difíciles de manter, con respecto á estrutura do territorio, o 

avellentamento da poboación e a dispersión da mesma.  
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 Un crecemento urbanístico moi apoiado nas estradas principais. 

Escenario futuro na sociedade 

 Perda de postos de traballo e/ou paralización da actividade produtiva ao non ofrecer as 

reservas de solo precisas para o desenvolvemento da mesma. 

 Desaparición de cultivos e deterioro da paisaxe 

 Perda da agricultura tradicional. 

 Perda dos valores culturais ancestrais. 

Escenario futuro Residuos 

 Incapacidade de xestión dos residuos. 

 Almacenamento de residuos fóra de lugares adecuados. 

Escenario futuro Enerxía  

 Non hai unha estratexia específica. 

Escenario futuro Medio rural 

 Non melloran os servizos de auga, luz e saneamento ou fano dun xeito desorganizado 

(segundo as necesidades do momento). 

 Non melloran os servizos tecnolóxicos. 

 Non melloran os equipamentos 

En conclusión, a alternativa “CERO” non é posible, primeiro dende o punto de vista legal, pero 

tamén dende a sustentabilidade pois, o territorio de Vilaboa quedaría inserido nun escenario 

negativo, no que se consolidaría o deterioro económico e social ao que o medio ambiente 

tampouco sería alleo. 
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4.2. CUANTIFICACIÓN DAS ALTERNATIVAS. 

A continuación comparamos as alternativas 0, 1 e 2 en canto á clasificación do solo e despois 

analizarémolas respecto das variables recollidas no documento de referencia. 

    ALTERNATIVA 0 
Clasificación do solo Categoría do solo Superficie % 

Solo APTO PARA URBANIZAR   484.090 1,32% 

Núcleos Rurais Existentes Tradicionais 5.150.479 14,02% 

Normal 23.715.250 64,57% 

Protección de Infraestruturas 3.148.121 8,57% 

Protección de canles   0,00% 

Protección litoral 877.702 2,39% 

Protexido 1.266.565 3,45% 

Solo NON URBANIZABLE 

Protección especial 2.084.415 5,68% 

TOTAIS   36.726.622 100% 

    ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Clasificación do solo Categoría do solo Superficie % Superficie % 

Consolidado 322.923 0,88% 362.959 0,98% 
Solo URBANO 

Non consolidado 84.728 0,23% 31.284 0,08% 

Tradicional 3.623.826 9,82% 2.939.985 7,96% 
Solo DE NÚCLEO RURAL 

Común ou expansión * 3.170.024 8,59% 2.531.404 6,86% 

Delimitado 405.028 1,10% 364.870 0,99% 
Solo URBANIZABLE 

Non delimitado 296.901 0,80% 63.980 0,17% 

de Especial Protección 28.935.744 78,41% 30.369.680 82,27% Solo RÚSTICO 
Ordinario 65.132 0,18% 220.564 0,60% 

SX PORTOS    31.707 0,09% 

TOTAIS   36.904.305 100% 36.916.431 100% 

 

CONSUMO DE SOLO: 

Minimizar o consumo de solo e racionalizar o seu uso, de acordo a un modelo territorial, 

coherente e eficiente, é un obxectivo prioritario cara á sustentabilidade, por tanto o consumo de 

solo é unha das cuestións de maior peso, na estratexia da sustentabilidade de calquera plan 

urbanístico. 

Neste táboa de superficies de clasificación de solo, resulta moi senlleiro o aforro de solo que 

procura a alternativa (2) ocupando o 17.05% do territorio con solo clasificado como urbano, 

urbanizable ou de núcleo rural, fronte ao 21,42% de ocupación de solo residenciais ou industriais 

na alternativa (1).  

A alternativa 1 promove unha maior potenciación da nova residencia, apoiado, por unha banda 

no solo urbano non consolidado e mediante a creación dunha serie de ámbitos de solo 
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urbanizable de uso global residencial, en previsión dun maior aumento de residentes. Por tanto, 

por ocupación directa de solo, a alternativa 1 desvíase moito do obxectivo de moderación do 

consumo de solo.  

Isto tamén se podería cuantificar no número de vivendas, ou na maior necesidade de 

mobilidade obrigada para acceder aos servizos e equipamentos. A alternativa 2, se ben 

apoiada nas mesmas claves, fai  un acondicionamento á baixa, do gasto de solo para novas 

vivendas, estimando un menor crecemento para o horizonte do plan. Esta redución obsérvase, 

substancialmente, na redelimitación dunha serie de urbanizables de carácter residencial, como 

apoio de crecemento dos núcleos rurais máis importantes que se consideran na alternativa 1, 

polo que os urbanizables fixados son os que se sitúan no ámbito inmediato do solo urbano do 

Toural. Estes teñen, ademais, unha finalidade estratéxica pois artellan o futuro crecemento destes 

ámbitos coa proposta de viarios estruturantes artelladores do territorio e da futura malla urbana 

que se estableza.  

En conclusión, a alternativa 2 presenta unha planificación urbanística máis moderada, cun menor 

gasto de solo, evitando a dispersión da urbanización e das edificacións. 

Pola contra, os solos urbanos son similares en ámbalas alternativas, o mesmo que os núcleos rurais 

presentan o mesmo criterio de consumo de solo. 

En canto a solos rústicos de especial protección, dende o 20,1% da alternativa 0, fronte aos 

78,58% e 82,27% de solos de especial protección nas alternativas 1 e 2 respectivamente 

infórmanos do cambio de paradigma nos obxectivos de protección dos solos da urbanización e 

da preservación das áreas con valores ambientais, fronte ós crecementos residencias 

innecesarios o espontáneos e con grandes afeccións á paisaxe, ao patrimonio natural e cultural, 

principalmente. 

MOBILIDADE: 

En canto á estrutura viaria proposta, as estratexias son semellantes entre unha e outra alternativa. 

A estrutura viaria xira na contorna das estradas principais existentes, sobre a cal se ramifican o 

resto dos viarios estruturantes e locais.  

En canto ás reservas para aparcadoiros de vehículos, a lei establece unhas reservas mínimas que 

se deben cumprir normativamente nos ámbitos de desenvolvemento. 

ENERXÍA:  

No que se refire a esta variable, ámbalas alternativas poñen de manifesto a necesidade de 

promover o aforro no consumo enerxético.  
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EMISIÓNS DE CONTAMINANTES:  

Neste caso, ámbalas alternativas establecen medidas semellantes para a protección das 

persoas e hábitats (establecendo afeccións por liñas eléctricas, estradas...) mentres que as 

emisións contaminantes existentes e previsibles non son moi importantes, estimándose, en xeral, 

unha boa calidade do aire, aínda que sen poder cuantificar ese parámetro ao non haber 

estacións de medida nin estudos que recollan este dato concreto, para o concello e o seu 

contorno.  

XESTIÓN DE RESIDUOS: 

As dúas alternativas propoñen accións cara á xestión dos residuos. 

INTEGRACIÓN SOCIAL: 

En ámbolos casos, a integración social e a consecución dunha mellora da calidade de vida, de 

xeito o máis homoxéneo posible en todo o concello, é o fin último a acadar, sendo mínimas as 

diferenzas a considerar, entre as dúas alternativas. 

NATUREZA: 

Neste caso, unha vez identificados os valores naturais e as necesidades de protección e 

valorización, procédese á clasificación dos distintos ámbitos, en función das súas características 

e aptitudes. A alternativa 2 fai unha proposta ambiental moi ampla, mediante un plan ambiental 

que integre a biodiversidade, evitando o illamento dos diferentes sistemas naturais cun gran 

proxecto ambiental onde temos interconectados corredores ecolóxicos, corredores verdes, 

montes urbanos e montes forestais.  

MEDIO RURAL: 

As medidas propostas, en ámbalas alternativas, pretenden favorecer a vida do medio rural, se 

ben na alternativa 2 o axuste é maior, pois tívose en conta a definición de aliñacións e a 

consideración do espazo público, dentro dos núcleos rurais. 

PAISAXE: 

En calquera das dúas alternativas procédese a unha valoración da paisaxe e dos elementos que 

singularmente a conforman como elemento fundamental do contorno e o benestar humano. 

PATRIMONIO:  

A elaboración do catálogo de bens municipais supón, nun primeiro momento, un gran labor 

didáctico de recuperación da memoria e presentación daqueles elementos e espazos que foron 

legados polos devanceiros, e que se deben protexer, como parte fundamental da cultura e 

dunha forma de ser co territorio. Ámbalas alternativas lévano a cabo por lei.  
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POBOACIÓN:  

As dúas propostas que estamos a tratar, igual que acontecía no caso da integración social, 

buscan establecer un modelo equilibrado que garanta posibilidades de emprego, traballo, ocio 

e servizos.  

VIVENDA:  

No tema da vivenda a alternativa 1, ao pór no mercado unha gran cantidade de solo 

urbanizable, mais non ten en conta que isto incrementa o abandono das zonas tradicionais máis 

consolidadas e o número de edificacións baleiras e en estado de ruína, en favor dunha 

urbanización máis difusa, o que supón un maior custo, ao precisar unhas extensas redes de 

servizos para un número de usuarios moi reducidos, ao mesmo tempo que unha diminución do 

solo normalmente de aptitude agraria. Pola súa banda, a alternativa 2 toma en consideración 

que a estratexia de desenvolvemento debe xuntar recuperación do patrimonio construído 

existente, coa posibilidade de nova edificación.  

En conclusión pódese afirmar que a alternativa 2 que é a proposta do Plan Xeral, promove a 

redacción dun planeamento enfocado cara á sustentabilidade e ambientalmente integrado, 

utilizando criterios e estratexias que fomenten accións para a mellora da calidade de vida e das 

oportunidades de desenvolvemento; condicionantes para a protección do patrimonio natural, 

cultural e paisaxístico; accións que fomenten o desenvolvemento endóxeno e que propicien e 

que axuden a cumprir os obxectivos cara un territorio a chegada e deleite de visitantes do 

concello.  

A alternativa 2 nos solos rústicos de protección ocupan máis superficie, polo que o plan consume 

menos solos e vela mellor pola preservación e mellora do patrimonio natural, paisaxístico e 

cultural.  
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4.3.TÁBOA RESUMO DAS ALTERNATIVAS. 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

PAISAXE PAISAXE 

Sobre o resto do territorio, susceptible dunha posible 
atención sobre a paisaxe, estímase que a protección da 
normativa e da clasificación de solo rústico garante que o 
desenvolvemento do PXOM non producirá impactos 
negativos sobre a mesma, ós efectos que se consideren.  

Todo o concello resolvería a súa mobilidade local, en 
base ó viario existente nun contorno paisaxístico, onde o 
mar xoga un papel fundamental. 

Con esta clasificación enténdese que dende o PXOM  
apóstase pola divulgación e protección específica de 
zonas con alto interese paisaxístico e/ou naturais 

NATUREZA NATUREZA 

- Neste aspecto inclúense dentro da clasificación de solo 
rústico de espazos naturais o LIC da Enseada de San 
Simón  incluído na Rede Natura, a incidencia sobre o 
concello de Vilaboa que se lle podería atribuír a este 
espazo, circunscríbese basicamente a zona intermareal 
polo que, a efectos prácticos da clasificación e 
categorización do solo, non presentaría unha maior 
relevancia, sendo a protección costeira suficiente para a 
protección natural do espazo. A protección de espazos 
naturais de relevancia, situados na zona costeira, teñen 
garantida a súa protección a través da clasificación de 
rústico de especial protección costeira. O mesmo caso 
podemos dicir das marxes fluviais dos principais ríos e 
regatos do concello, nas que se localizan importantes 
reservas de vexetación ripícola e autóctona que se 
clasifican como rústico de protección de augas e canles.  

- Como no caso da Alternativa 1, inclúense dentro da 
clasificación de solo rústico de espazos naturais o LIC da 
Enseada de San Simón  incluído na Rede Natura, se ben, a 
incidencia sobre o concello de Vilaboa que se lle podería 
atribuír a este espazo, circunscríbese basicamente á zona 
intermareal, polo que a efectos prácticos da clasificación 
e categorización do solo, non presentaría unha maior 
relevancia, sendo a protección costeira suficiente para a 
protección natural do espazo. A protección de espazos 
naturais de relevancia, situados na zona costeira, teñen 
garantida a súa protección a través da clasificación de 
rústico de especial protección costeira. O mesmo caso 
podemos dicir das marxes fluviais dos principais ríos e 
regatos do concello, nas que se localizan importantes 
reservas de vexetación ripícola e autóctona que se 
clasifican como rústico de protección de augas e canles. 

Adoitando un criterio máis conservacionista dos valores 
naturais do concello, optouse por incluír dentro da 
clasificación de Enclaves Naturais, un amplo espazo nas 
proximidades das Salinas do Ulló.  

PATRIMONIO PATRIMONIO 

-Ambas alternativas procuran a máxima protección dos 
elementos presentes, ampliando notablemente o 
catálogo municipal vixente. 

- Ambas alternativas procuran a máxima protección dos 
elementos presentes, ampliando notablemente o 
catálogo municipal vixente. 

SOCIEDADE SOCIEDADE 

Os aspectos a considerar, son comúns a ambas 
alternativas: fomento da participación cidadá 
favorecemento da cohesión social e a non exclusión e 
contribución á existencia dunha contorna saudable. 

Esta alternativa está baseada nun crecemento da 
poboación similar ó da alternativa 2 para o horizonte do 
PXOM, se ben a distribución sobre o territorio concíbese 
nun escenario totalmente distinto, como así o indica a 
maior cantidade de solo que se reserva para os 
crecementos (tanto residenciais como industriais). 

Neste sentido, as reservas para dotacións de carácter 
asistencial, sanitario e educativo que son as prioritarias en 
canto ás necesidades da sociedade, quedarían 
garantidas de acordo coas reservas mínimas que se 
derivan da aplicación da LOUGA.  

Os aspectos a considerar, son comúns a ambas 
alternativas: fomento da participación cidadá, 
favorecemento da cohesión social e a non exclusión e 
contribución á existencia dunha contorna saudable. 

Como xa se indicou para a alternativa 1, os datos de 
proxección da poboación baséanse nunha estimación 
similar, se ben apóstase por un modelo de 
desenvolvemento distinto do modelo territorial que 
desenvolva o escenario futuro (por tanto dun modelo de 
sociedade concreto)  

Neste caso, a redución dos ámbitos de urbanizable, 
próximo aos núcleos rurais ten como finalidade un modelo 
social con maior integración, xa que se fomentan a 
rehabilitación e consolidación dos tecidos rurais máis 
complexos.  

As dotacións existentes e/ou propostas son axustadas 
para situarse naqueles puntos estratéxicos do territorio nos 
que se creen centralidades máis ala dos ámbitos urbanos. 
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ECONOMÍA ECONOMÍA 

Apóstase polo establecemento dun forte vínculo 
económico no concello, tanto dende unha perspectiva 
interna (actividades vencelladas aos principais núcleos), 
como dende un punto de vista externo, pois Vilaboa 
enclávase na área metropolitana de Vigo - Pontevedra. 
Neste último caso espérase que o fluxo económico 
aumente, sobre todo nas relacións coa capital provincial. 

Na consideración desta área estratéxica concíbense 
reservas de solo produtivo, ao norte do concello, para dar 
acollida ás posibles necesidades que se deriven dos 
emprendedores como é de esperar, se falamos dun futuro 
con certo dinamismo para o concello. 

De igual xeito que no caso da alternativa 1, préstase unha 
especial atención aos factores endóxenos e esóxenos da 
economía no contexto do concello.  

Outro motivo para descartar a implantación de reservas 
de solo produtivo, ao sur do concello, é a alta calidade 
da paisaxe natural que se pode observar en toda a 
plataforma litoral, máxime se temos en conta a 
proximidade da Rede Natura. Afirmamos pois que para 
este caso a actividade económica deberá basearse na 
explotación dos recursos naturais dende o punto de vista 
da conservación dos valores naturais, etnográficos e 
paisaxísticos do territorio. No norte do concello tamén son 
de aplicación estas premisas, se ben é necesaria a reserva 
de solo produtivo, dada a carencia actual no contexto 
amplo da comarca e por ser aquí onde se localizan o 
maior número de negocios e actividade do concello. Así 
pois, considérase axustada a reserva de solo feito dende 
esta alternativa á demanda solicitada polos axentes 
locais durante a fase de recollida de información do 
PXOM.  

MEDIO URBANO MEDIO URBANO 

Estúdanse de xeito pormenorizado as características 
básicas da trama e malla urbana, así como a existencia 
de servizos e dotacións que xustifiquen a súa delimitación. 
En base a esta análise procédese á delimitación de 
ordenanzas (cos seus graos de aplicación) para ordenar e 
garantir a harmonía entre a existencia de usos 
compatibles e establecer unha axeitada adecuación, en 
base ás tipoloxías das edificacións existentes.  

De igual xeito que no caso da alternativa 1, estúdanse de 
xeito pormenorizado, as características básicas da trama 
e malla urbana, así como a existencia de servizos e 
dotacións que xustifiquen a súa delimitación. En base a 
esta análise procédese á delimitación de ordenanzas (cos 
seus graos de aplicación) para ordenar e garantir  a 
harmonía entre a existencia de usos compatibles e 
establecer unha axeitada adecuación en base ás 
tipoloxías das edificacións existentes. 

MEDIO RURAL MEDIO RURAL 
 

-Ademais de nos núcleos, proponse a edificación en 
pequenos ámbitos de solo urbanizable delimitado e non 
delimitado para garantir a dotación e reservas necesarias 
para a implantación das dotacións necesarias que 
garantan un aumento da calidade de vida e cohesión 
social neste espazo.  

Estas novas propostas de solo urbanizable podemos 
afirmar que se tratan de urbanizables de complemento 
aos núcleos rurais. 

As delimitacións que se recollen para o caso dos núcleos 
rurais axústanse ás últimas modificacións da lei do solo 
igual que na alternativa 1. Basicamente o criterio da 
consolidación opera como criterio básico á hora da 
xustificación da delimitación e considerando as 
condicionantes físicas que actúen como parámetros 
restritivos.  

Non obstante, a diferenza da alternativa 1, optouse por 
limitar o crecemento dos usos residenciais unicamente a 
estas delimitacións e non a súa ampliación con novos 
urbanizables de carácter residencial que completasen os 
intersticios existentes entre os asentamentos máis 
relevantes. 

Deste xeito, estímase un menor crecemento residencial 
para estes ámbitos e apoiado no crecemento en base a 
parámetros de aumento da consolidación e 
compactación dos núcleos rurais. 
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MEDIO INDUSTRIAL MEDIO INDUSTRIAL 

Estímase unha reserva de solo distribuída ao longo de 
todo o territorio para a implantación de urbanizables de 
carácter produtivo, é dicir, que teñen a súa xustificación 
na necesidade de ampliar o tecido produtivo do 
concello, dun xeito ordenado. 

Na metade norte do concello é onde se localizan a maior 
parte de empresas que demandan este tipo de solo e que 
no contorno de Pontevedra non existe unha reserva 
axeitada para este tipo de actividades. 

Como conclusión, con esta delimitación entendemos que 
se cumpren as necesidades demandadas polas empresas 
de ámbito local e mesmo supramunicipal, xa que 
algunhas empresas do ámbito de Pontevedra - Vigo 
poderían localizarse neste ámbito. 

- As localizacións elixidas están ben comunicadas e 
accesibles, tanto dende todo o termo municipal como 
dende o exterior e cos servizos urbanísticos de nova 
implantación precisos, co obxectivo de minimizar o 
impacto que as devanditas actividades puideran ter 
sobre o medio ambiente, así  como o de ofertar un espazo 
competitivo que serva de reclamo, tanto para a 
relocalización de actividades xa existentes ó longo do 
concello como doutras foráneas. 

MOBILIDADE MOBILIDADE 

- Búscase a mellora da seguridade viaria mediante a 
construción de beirarrúas nos núcleos atravesados por 
estradas supramunicipais, así como a mellora das propias 
estradas, en especial a N-554 e as estradas da deputación 
que penetran nos núcleos interiores ou de bordo litoral. 

Dado que a maioría da poboación sitúase na franxa do 
litoral, deberase fomentar a creación de rutas peonís ou 
en bicicleta, nun medio de grande valor paisaxístico.  

-Proponse a creación de itinerarios peonís entre os núcleos 
orientados principalmente ó fomento da actividade 
turística e ó coñecemento do medio. 

-Considérase prioritaria a remodelación e 
acondicionamento da estrada N-554 e aquelas 
pertencentes á deputación e ó concello, de carácter 
xeral, nos que se considera prioritario a creación de 
beirarrúas nas súas marxes ou itinerarios peonís 
(pavimentos de tipo brando que faciliten o tránsito seguro 
para peóns e ciclistas). 

ENERXÍA ENERXÍA 

- Dado que as reservas forestais son abundantes neste 
concello, sería aconsellable o emprego de biomasa 
(orixinada na limpeza periódica das abondosas zonas 
arboradas e de monte) para o aproveitamento 
enerxético. 

- O mesmo se pode dicir da enerxía fotovoltaica, a través 
da instalación de hortas solares naquelas zonas 
desprovistas de vexetación forestal e cunha orientación 
solar axeitada. (neste caso haberanse de ter en conta as 
posibles incidencias sobre a paisaxe) 

- Dado que as reservas forestais son abundantes neste 
concello, sería aconsellable o emprego de biomasa 
(orixinada na limpeza periódica das abondosas zonas 
arboradas e de monte) para o aproveitamento 
enerxético. 

- O mesmo se pode dicir da enerxía fotovoltaica a través 
da instalación de hortas solares naquelas zonas 
desprovistas de vexetación forestal e cunha orientación 
solar axeitada (neste caso haberanse de ter en conta as 
posibles incidencias sobre a paisaxe) 

ATMOSFERA ATMOSFERA 
- Recoñécese a importancia e necesidade de 
conservación dunha atmosfera saudable que contribúe 
ao establecemento dunha calidade de vida óptima para 
todo o concello, tanto nos núcleos rurais como no solo 
urbano establecendo a través da normativa do PXOM e 
da norma sectorial vixente que estableza as 
condicionantes para o desenvolvemento daquelas 
actividades que poidan resultar nocivas ou contraditorias 
coa protección atmosférica (neste caso deberase aplicar 
as oportunas medidas correctoras.).  

- Ambas alternativas recoñecen a importancia e 
necesidade de conservación dunha atmosfera saudable 
que contribúe ao establecemento dunha calidade de 
vida óptima para todo o concello, tanto nos núcleos rurais 
como no solo urbano establecendo a través da normativa 
do PXOM e da norma sectorial vixente que estableza as 
condicionantes para o desenvolvemento daquelas 
actividades que poidan resultar nocivas ou contraditorias 
coa protección atmosférica (neste caso deberanse 
aplicar as oportunas medidas correctoras.). Non obstante, 
para o caso da alternativa 2 presuponse unha menor 
incidencia sobre a calidade do aires, pois ao reducirse o 
espazo de reserva produtiva, as emisións tamén serán 
menores. 
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CICLO HÍDRICO CICLO HÍDRICO 

- Protéxense tódolos cursos de auga con 25 m. a ámbolas 
marxes de rústico especialmente protexido, quedando 
protexido todo o arborado de ribeira das marxes 

Saneamento: 

- Apóstase por un sistema de saneamento de carácter 
separativo a través dunha rede máis ou menos colectiva, 
onde algúns núcleos rurais poden desenvolver unha rede 
propia que cubra as necesidades locais. Neste sentido, as 
reservas de solo  urbanizable considerado a modo de 
crecemento, daqueles, contribuirán á consecución das 
dotacións necesarias para este tipo de instalacións.  

En canto ás reservas de solo industrial, na súa execución 
deberán prever sistemas de depuración propios, a fin de 
minimizar e anular os maiores graos de contaminación 
verquidos sobre a rede xeral.  

No caso dos desenvolvementos de carácter urbano ou 
aqueles próximos, tanto a través de urbanizables ou dos 
núcleos rurais máis inmediatos, establécese a 
obrigatoriedade de conexión coa rede xeral e reforzo da 
mesma nos puntos que así o requiran.  

Abastecemento: 

- Dado que os recursos hídricos son escasos e o 
mantemento dun gran número de habitantes require 
ademais unha certa complexidade nas instalacións, así 
como unha gran investimento que moitas veces demora a 
execución das obras, proponse a mellora das 
infraestruturas existentes de forma individualizada, e aínda 
que a xestión se complexiza polo seu número, é máis 
doada a execución e renovación das instalacións ó ser de 
menor entidade, así como o conseguir puntos de 
captación de auga acaídos ó número de usuarios finais e 
que, polo tanto, non se vexa comprometida a 
subministración ante unha forte demanda. 

- Protéxense tódolos cursos de auga con 25 m. a ámbolas 
marxes de rústico especialmente protexido, quedando 
protexido todo o arborado de ribeira das marxes. 

- En determinadas zonas de valores ambientais e/ou 
paisaxísticos considerables, poden estar superpostas varias 
clasificacións de solo, de xeito que se garanta unha 
máxima protección dos valores máis destacados (a auga 
é sinónimo de natureza). 

-Proponse a implantación de programas de aforro de 
auga, tanto nos domicilios particulares como nas 
actividades produtivas.  

Saneamento: 

-Apóstase por un sistema de saneamento de carácter 
separativo, a través dunha rede máis ou menos colectiva 
onde algúns núcleos rurais poden desenvolver unha rede 
propia que cubra as necesidades locais. Neste sentido, as 
reservas de solo urbanizable considerado a modo de 
crecemento, daqueles, contribuirán á consecución das 
dotacións necesarias para este tipo de instalacións.  

En canto ás reservas de solo industrial, na súa execución 
deberán prever sistemas de depuración propios, a fin de 
minimizar e anular os maiores graos de contaminación 
verquidos sobre a rede xeral.  

No caso dos desenvolvementos de carácter urbano ou 
aqueles próximos, tanto a través de urbanizables ou dos 
núcleos rurais máis inmediatos, establécese a 
obrigatoriedade de conexión coa rede xeral e reforzo da 
mesma, nos puntos que así o requiran.  

Abastecemento: 

En canto ás actuacións futuras en materia de xestión, 
extensión e mantemento, debe incluírse a extensión do 
servizo ás zonas dos núcleos rurais, en conxunción con 
políticas de ordenación territorial, aumento da 
capacidade de regulación, e captación, e 
almacenamento de auga, mellora e integración da 
xestión e mantemento integral da rede.  

A xestión e mantemento da rede en servizo é unha tarefa 
cada día máis complicada, sobre todo pola extensión 
que está a acadar a rede; o que provoca serios 
problemas en canto ó seguimento e renovación dos 
tramos e a programación sistemática dos proxectos. 

A garantía de subministración conséguese na rede 
primaria mediante o reforzo pormenorizado da rede de 
abastecemento actual, tanto a nivel de conducións 
coma a nivel de depósitos e bombeos 

- Como dotacións de cálculo para os sistemas de 
segunda orde, fixáronse as determinacións contidas no 
Plan Hidrolóxico Galiza Costa. Ditas determinacións fixan 
para poboacións entre 10.000 e 50.000 habitantes unha 
dotación de 270 ltrs/hab-día. Establécese para pasar a 
m²-edificables un cálculo conservador cunha ocupación 
de 3 hab/100 m2-edificados. Para solos industriais 
establécese como hipótese de consumo, os 0,5 ltrs/seg-ha 
neta.  

- Observado o comportamento da rede de 
abastecemento existente no concello, dende o PXOM 
proponse unha solución viable para cumprir as esixencias 
deste servizo. Non obstante, a solución idónea debería 
pasar pola elaboración dun proxecto de carácter 
supramunicipal que abordase o abastecemento e 
saneamento a un nivel de unidade de ría como é o caso 
dos concellos que forman parte da ría de Vigo. 
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CICLO DE MATERIAIS CICLO DE MATERIAIS 

- Dada a dificultade da recollida pola gran dispersión e 
mala accesibilidade a moitos dos núcleos, proponse 
continuar coa recollida da fracción xenérica en todo o 
concello, mentres que se instalan puntos de contribución 
múltiple nas cabeceiras parroquiais. 

- Débese potenciar a recollida selectiva na totalidade dos 
núcleos de poboación, situando colectores para os catro 
tipos de recollida principais (orgánica, cartón, envases, e 
vidro) en tódolos núcleos, aumentando do mesmo xeito, 
as frecuencias de recollida. Cando a dimensión do núcleo 
sexa excesivamente reducida, recoméndase que estes 
colectores se sitúen de, como mínimo, na cabeceira 
parroquial ou na zona máis inmediata que represente esta 
función. 

-É preciso apostar por programas de implantación de 
compostaxe doméstico, co fin de reducir a xeración de 
residuos orgánicos. 

SOLO SOLO 

Nesta hipótese ou alternativa 1 o consumo de solo é maior 
que para o caso da alternativa 2, posto que se aposta por 
un modelo máis produtivo, cun aumento notable do 
tecido empresarial. Isto motiva unha maior demanda de 
solo residencial, pois un crecemento da actividade 
económica implica, na maior parte dos casos, un 
aumento da poboación.  

Como o principal crecemento do tecido residencial se 
sitúa próximo ó litoral, tamén se vería afectado, en maior 
medida, algúns dos solos rústicos que se desenvolven 
nesta franxa. 

Non obstante, aquelas zonas que poidan acadar riscos de 
inundación pola proximidade ao litoral ou proximidade ás 
principais canles fluviais, son cautelarmente protexidas de 
igual xeito que os espazos que así o requiran, por outras 
circunstancias. 

A alternativa 2 aborda un menor consumo de solo, sobre 
todo no que se refire aos posibles crecementos ou 
reservas de solo urbanizable de carácter residencial 
(extensión da vivenda unifamiliar). Desta forma, abórdase 
o crecemento dos núcleos, unicamente a través da 
colmatación das propias delimitacións e de acordo aos 
parámetros de consolidación que se esixe na última 
reforma da LOUGA.  

As únicas reservas de solo urbanizable de carácter 
residencial son aquelas que se sitúan nas proximidades ao 
núcleo urbano para posibiltar a consecución de 
dotacións e o viario estruturante necesario para o 
artellamento do crecemento e peche da trama urbana. 
Nestes novos desenvolvementos, predominan as tipoloxías 
residenciais colectivas cun menor consumo de solo e 
maior rendemento enerxético. 

No tocante ás reservas de solo (urbanizable de carácter 
industrial ou terciario), estas redúcense respecto da 
alternativa 1. 

Deste xeito, as reservas de solo produtivo vense afectadas 
minimamente e como no caso da alternativa 1, os rústicos 
susceptibles dalgunha protección de carácter especial 
son clasificadas convenientemente.  

EDIFICACIÓNS EDIFICACIÓNS 

No caso das vivendas que se insiren no contexto máis 
inmediato ao bordo litoral, as tipoloxías deberán estar 
integradas e harmonizar coa paisaxe do contorno no que 
se localizan. No caso daqueles núcleos rurais nos que a 
delimitación penetre na zona de servidume de protección 
de costas, deberán condicionar o outorgamento da 
licenza urbanística a redacción dun Plan Especial de 
Costas que determinará detalladamente as condicións 
estéticas e tipolóxicas a aplicar para estes casos. 

Posto que, a alternativa 2 parte dunha hipótese de 
crecemento máis contida, as cantidades de reserva para 
solo residencial de nova creación, son tamén menores. 
Dito isto é lóxico afirmar que as edificacións en termos 
globais redúcense axeitadamente á demanda estimada 
polas cifras do PXOM, considerando sempre, a 
necesidade dunha sobreestimación das necesidades 
residenciais, debido ao carácter do concello.  

Os novos desenvolvementos a levar a cabo no solo 
urbano, apostan polas edificacións residenciais colectivas 
en detrimento das unifamiliares (maior custo enerxético e 
de reservas de solo), salvo en determinados puntos 
costeiros nos que a fraxilidade paisaxística aconsella o uso 
de tipoloxías menos incisivas na escenografía que 
proxectan estes núcleos.  

Nos solos de núcleo rural, as tipoloxías son as propias en 
base a Análise do Modelo de Asentamento Poboacional, 
é dicir vivendas unifamiliares con distintos graos 
(edificabilidade, tamaño de parcela, aproveitamento... ) 
de xeito que non se rompa o esquema que define a 
paisaxe de cada un dos asentamentos, sobre todo 
aqueles de carácter tradicional máis inseridos na paisaxe 
do concello.  
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4.4.VALORACIÓN DAS DISTINTAS ALTERNATIVAS. 

A metodoloxía a seguir para a avaliación de alternativas para o plan ( a 0, a 1 e a 2), baséase na 

consecución dun único valor cualitativo do grao de integración dos criterios de sustentabilidade, 

e cuxo resultado será un valor único (de moi baixo 1 a moi alto 5) que represente como se tiveron 

e conta as variables de sustentabilidade en cada unha das alternativas consideradas; así un 

valor moi baixo (1) indicará que as propostas básicas do plan para dita variable ten un grao moi 

baixo de integración de criterios ambientais, mentres que un valor moi alto (5) correspondería a 

cando para dita variable o plan integra completamente os obxectivos marcados e vai mas alá e 

satisfai o obxectivo para a  variable, mediante medidas innovadoras e cunha gran carga de 

sustentabilidade. Polo cal se xustifica a elección da alternativa que maior puntuación teña 

obtido mediante a media .   

O resultado será un valor único que represente como se tiveron en conta as variables de 

sustentabilidade en cada unha das alternativas consideradas na elaboración do Plan, que 

ademais permita realizar unha elección final xustificada. 

O valor para a elección da alternativa virá dado pola seguinte expresión: 

MOI BAIXO BAIXO MEDIO ALTO MOI ALTO 

1 2 3 4 5 
 

Unha cuestión a ter en conta para a análise das alternativas son as carencias de información, en 

relación a aspectos ambientais que obriga, moitas veces, a partir de hipóteses, extrapolacións ou 

do coñecemento e experiencia dos técnicos, tanto do equipo como dos consultados, nas 

materias obxecto de análise e valoración. 

En conclusión, e como se observa na táboa a alternativa cero, como xa se dixo, descartouse 

porque, en primeiro lugar, suporía o prolongamento dunha situación caduca, ilegal cun modelo 

territorial insostible. A alternativa 1 presenta unhas solucións para cumprir os obxectivos e criterios 

de sustentabilidade que poderiamos dicir que cumprindo as determinacións da lei 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. 

Pola contra, a alternativa 2 acada maiores valores, acadándose a máxima puntuación 5 na 

proposta ambiental integrada polas variables paisaxe, natureza e patrimonio. A alternativa 2  

camiña con maior pulo ambiental 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. 
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OBXECTIVOS AMBIENTAIS A0 A1 A2 
Paisaxe  Favorecer a integridade paisaxística  1 3 4 

Preservar a integridade funcional dos sistemas naturais  1 3 4 Natureza 
Xestionar a funcionalidade propia dos recursos naturais  1 3 4 

Patrimonio Preservar e valorizar os elementos patrimoniais  1 4 5 

Considerar a estrutura demográfica do ámbito e da área de 
influencia  1 3 4 

Prever un equilibrio entre a poboación e os recursos  1 3 4 

Contribuír a un contorno saudable  1 3 4 

Garantir a non exclusión  1 3 4 

Favorecer a cohesión social 1 3 4 

Sociedade 

Fomentar a participación cidadá na toma de decisións no 
concello  1 4 4 

Considerar a estrutura socioeconómica do ámbito e da área de 
influencia 2 4 5 Economía 
Mellorar a calidade de vida e a habitabilidade 2 5 5 

Promover solucións integrais que minimicen os custos ambientais  1 3 4 Medio urbano 
Mellorar a calidade de vida e a habitabilidade 1 3 4 

Pular por unha clasificación dos espazos, en función da súa 
propia capacidade produtiva 1 3 4 Medio rural 
Contribuír á creación dun contorno de traballo de calidade  1 4 4 

Medio industrial Optimizar a eficiencia das actividades económicas  1 4 4 

Reducir as necesidades de mobilidade 1 2 4 Mobilidade 
Facilitar unha conectividade eficiente cara os principais destinos 1 2 3 

Promover o aforro no consumo enerxético 1 2 3 Enerxía 
Pular polo uso de recursos enerxéticos renovables.  1 2 3 

Atmosfera  Controlar as emisións contaminantes  1 3 3 

Garantir o funcionamento do ciclo hídrico en tódalas súas fases 
e procesos  1 3 4 

Garantir a viabilidade dos sistemas de abastecemento e 
saneamento, en función das demandas estimadas a teito de 
planeamento  

1 4 4 
Ciclo hídrico 

Promover o aforro no consumo dos recursos hídricos  1 3 4 

Ciclos de 
materiais Xestionar eficientemente os fluxos de materiais e residuos  1 3 4 

Axustar os usos ao contorno e aos obxectivos propios deste 
planeamento  1 4 4 

Fomentaranse estruturas densas, compactas e complexas  1 2 4 

Considerar a mobilidade como variable fundamental na 
formulación das alternativas  1 2 5 

Pular por un desenvolvemento do concello ordenado e eficiente 1 3 4 

Solo 

Axustar o parque potencial de edificacións a teito de 
planeamento á dinámica do concello  1 3 4 

Edificacións Minimizar as posibles afeccións das edificacións sobre o 
contorno  1 3 4 

MODA  1 3 4 

MEDIA   1,1 3 4,1 

  MOI 
BAIXO MEDIO ALTO 
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4.5.ESTUDO DA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 

A alternativa finalmente seleccionada é a denominada como “Alternativa 2” no apartado 

anterior.  

A ordenación proposta na alternativa 2 para a redacción do PXOM, parte do recoñecemento 

dos fenómenos urbanos nunha dirección concordante á das normas subsidiarias de 1984. 

Partindo entón da análise da súa formación histórica e o seu desenvolvemento no tempo, 

enfocamos a proposta urbana arredor de tres temas: 

- A ordenación das áreas urbanas de Vilaboa, e a mellora da súa calidade ambiental e a 

do seu contorno inmediato co fin de, corrixindo e recualificando a súa estrutura urbana, 

dotar de coherencia e conectividade espacial aos distintos ámbitos e acadar a 

consecución das conexións viarias da súa estrutura; diversificar a espacialidade dos seus 

escenarios e a mellora dos seus servizos, e a creación e recuperación de espazos de 

concorrencia de calidade, ligados a elementos preexistentes dentro da malla ou á 

apertura de paseos fluviais, conectándoos pola súa desembocadura cos paseos 

marítimos e aproveitando para rexenerar espazos históricos transformados, integrando 

todas estas pezas nunha rede intercomunicada de espazos de lecer, que sirvan e 

cohesionen os ámbitos urbanos. 

- Ordenar os agregados urbanos ao longo das áreas de influencia das vilas, a través da súa 

consolidación, densificación e expansión sobre zonas aptas para a formación ou 

consolidación de centralidades, dotándoas dun soporte urbanístico capaz, por unha 

banda de construír e mellorar infraestruturas urbanísticas e de cubrir as necesidades 

dotacionais e de capacidade viaria, e por outra de soster un crecemento urbano 

suficiente que permita o salto cualitativo dun agregado periurbano de crecemento 

disperso e precario en núcleos ordenados e urbanizados capaces de complementar os 

usos primarios –ligados ao agro– e de segunda residencia, con outros propios da 

diversidade urbana, residencial permanente, comercial e terciario, e en especial o 

hostaleiro. 

- Dotar aos ámbitos edificables, dentro dunha visión metropolitana ligada aos fluxos e 

intercambios urbanos baseados, á súa vez, nunha crecente posibilidade de encontros 

entre persoas, cunha mellora substancial da rede viaria gradada segundo a súa distinta 

capacidade e relevancia, coa súa apertura e interconexión, integrando os camiños 

terminais en mallas cada vez máis estruturadas que flexibilicen os percorridos, e crear un 

sistema de transporte colectivo, mesmo intermodal, co fin de incorporar a rede de 

asentamentos e novos desenvolvementos nunha estratexia de integración metropolitana 
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a varios niveis, as parroquias co centro da vila, e ambas co resto da comarca e co centro 

metropolitano de Vigo; e deste xeito, este sistema evite a sobrecarga sobre un viario xa 

moi conxestionado, e posibilite un acceso flexible e eficaz a lugares con demanda 

puntual ou estacional –praias, eventos deportivos, feiras, etc...- 

A estratexia de cara á delimitación e caracterización dos núcleos rurais deste concello, parte da 

análise do modelo de asentamento da poboación.  

- Definidos os modelos de crecemento e desenvolvemento residencial, controlar a 

tendencia á dispersión indiscriminada dos asentamentos, producido espontaneamente, 

de acordo cunha diseminada falta de orde, e preservar o resto do territorio, fomentando 

o aforro de solo como ben limitado e como reserva para crecementos futuros. 

- Protexer aqueles ámbitos territoriais que pola súa relevancia medioambiental, pola súa 

potencialidade produtiva, polo seu interese paisaxístico ou pola súa situación como 

conectores entre corredores naturais, sexan fundamentais no funcionamento dos 

ecosistemas, así como aquelas zonas de límite que sirvan para manter o valor dos ámbitos 

de valor. Estes comprenderán os espazos costeiros, humidais e cursos de auga, vales de 

policultivo, grandes masas boscosas e as cadeas de montes. 

- Definir e impulsar estratexias que consigan integrar na ordenación, rehabilitar e poñer en 

valor para uso público, na medida das posibilidades, aqueles elementos pertencentes ao 

patrimonio cultural e sentimental cangués, seleccionados aplicando criterios amplos e en 

positivo en base a contidos sociais, culturais, económicos e de oportunidade dos mesmos; 

e considerando este patrimonio non só en relación aos elementos individuais máis 

sinalados –pazos, igrexas, xacementos arqueolóxicos- senón tamén á xeneralidade 

doutros conxuntos de elementos máis comúns -barrios, instalacións fabrís, pesqueiras, e 

outras ligadas ao medio agrícola-, transposición directa dunha relación económica-

social-cultural ligada a un territorio e configuradora dun carácter propio. 

En resumo, e en desenvolvemento tanto do Modelo de Asentamento Poboacional como do 

encaixe da clasificación do solo requirida pola LOUG, a estrutura de núcleos rurais que se baralla 

na proposta do PXOM é a seguinte, segundo as parroquias do concello: 

 Ordenar urbanisticamente baixo criterios de sustentabilidade e de integración ambiental 

un territorio como Vilaboa onde existe unha extensa superficie de urbanización difusa de 

vivenda unifamiliar require estratexias para conter a dispersión e por tanto, para 

compactar naquelas áreas urbanas e de núcleos máis compactas e evitar a dispersión 

da urbanización por todo o territorio.  A proposta ten en conta a loita contra o cambio 

climático e, por exemplo, sabendo que o gasto enerxético e de solo das vivendas 
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unifamiliares é maior fronte ás edificacións colectivas, tomaranse estratexias para que 

primeiramente teñamos novos solos de vivendas colectivas. 

 No desenvolvemento de solos para vivenda unifamiliar tomaranse medidas específicas 

nos planeamentos de desenvolvemento para o aforro enerxético. 

 Prima a compactación do núcleo urbano do Toural. 

 Protección e posta en valor do espazo litoral e das zonas naturais contiguas.  

 Estruturación do sistema viario, tanto existente coma proposto, de xeito que provoque os 

menores impactos posibles pero que á súa vez satisfaga as necesidades da área territorial 

na que se insire.   

 Integra o sistema de espazos libres do patrimonio natural, mediante a definición de 

corredores ecolóxicos. O Plan garante que non se afecten espazos de especial valor (no 

seu caso establécense medidas correctoras para que os espazos de interese se dediquen 

a espazos libres, mantendo a biodiversidade).  

 Evita a fragmentación do territorio e a formación de barreiras que produzan ruptura na 

continuidade dos distintos usos previstos nos novos espazos urbanos, e dos hábitats. 

 Crea actuacións tractoras ou dinamizadoras produtivas, mediante a delimitación de 

reservas de solo para a creación de solos empresariais. 

 Tódolos ámbitos do territorio con valores ambientais, paisaxísticos e de interese cultural 

arqueolóxico ou patrimonial quedan protexidos. O planeamento velará pola 

preservación e mellora do patrimonio natural e promove unha visión integradora e 

holística do territorio. 

 En canto aos residuos prodúcense melloras no tratamento racional de todo tipo de 

residuos, vertedoiros incontrolados, etc..  

 En canto á atmosfera levaranse a cabo medidas urbanísticas que supoñan a 

rexeneración atmosférica e doutras que impidan ou limiten a contaminación do aire. 

 Fomento de accións e actividades para os solos rústicos que potencien os seu valores 

intrínsecos.  

 Nesta alternativa as áreas de crecemento natural, isto é, as áreas de crecemento 

residencial que se produce ao redor ou nos intersticios dos asentamentos existentes, e nos 

solos urbanizables residencias, establécense recomendacións e criterios de 

desenvolvemento, coa finalidade de conseguir equipamentos e espazos libres no remate 

das tramas dos núcleos, para mellorar a imaxe destes núcleos e contribuír a un aumento 

da calidade de vida nos mesmos. 
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 En canto á contaminación das augas fíxose no novo Plan un esforzo salientable nos 

servizos de abastecemento e saneamento para mellorar o ciclo hídrico e erradicar os 

vertidos aos ríos e ría. Para todos os novos desenvolvementos, contémplanse actuacións 

de reforzo ou ampliación das redes existentes a cargo dos mesmos.  

 En canto á mobilidade, o plan aposta primeiramente polo transporte público e segundo 

no novo plan deberase desenvolver unha rede integrada de carrís-bici e sendas peonís 

que permitan articular o territorio, apoiados nos camiños existentes, así como nos viarios 

de nova creación, nos que se apoiarán os ámbitos de crecemento propostos dende o 

PXOM.  

 Dotar de equipamento asistencial, deportivo e cultural, localizados nos asentamentos 

principais e secundarios, para facilitar o acceso á meirande parte da poboación. 

 Pular por un maior desenvolvemento do sector terciario no núcleo urbano.  

A ordenación do territorio require o establecemento dunha serie de normas concretas de 

protección do patrimonio, tanto natural como paisaxístico e cultural. Así se preservan e melloran 

os valores naturais, patrimoniais e culturais con base no planeamento. Evítanse as ocupacións 

territoriais e desenvolvementos urbanísticos impactantes e descontrolados que deterioren os 

valores naturais. 

A proposta do novo Plan intenta ser a máis axeitada para corrixir as dinámicas negativas 

detectadas e propiciar unha mellora na calidade de vida e das oportunidades de 

desenvolvemento da poboación de Vilaboa e unha serie de condicionantes que fomenten a 

estratexia da sustentabilidade. 

Nesta alternativa o solo de crecemento planificado supón 1.984 vivendas. Esta previsión que 

entendemos proporcionada á realidade actual vén determinada polos seguintes elementos: 

A necesidade de obtención de reservas de solo con destino a vivendas dalgún tipo de 

protección pública. 

 A resposta ás demandas de solo de vivenda de segunda residencia. 

 A necesidade de corresponder á oferta de solo industrial con solo residencial, que 

acomode ós residentes que se fixen coa aparición de novos postos de traballo. 
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4.6.A PROPOSTA AMBIENTAL DO NOVO PXOM. 

O ordenamento proposto pretende a posta en valor de lugares de especial valor natural e 

paisaxístico. Así pois, propóñense novos espazos de enclaves naturais e de protección da 

paisaxe en ámbitos do contorno da serra de Domaio como Cotorredondo, etc.... 

O litoral contribúe á definición dun modelo global da paisaxe, posto que a existencia de praias e 

fitos ao longo de toda a costa é unha das principais características do litoral deste concello. 

Estes espazos costeiros (Enseada de San Simón), xa se integran todos dentro da clasificación de 

solo rústico de costas e/ou de enclaves naturais (Rede Natura). 

Os elementos de interese dende o punto de vista da contemplación da paisaxe, que se 

identifican na categoría de solo rústico de especial protección paisaxística son: Cotorredondo, 

Outeiro do Asubións, Alto da Carballeira, O Cabalo, A Croa, Alto de Lapa, Pena Miranda, Outeiro 

do Cachote, Outeiro da Carriza, Outeiro da Graña e Chan da Cruz. 

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 (subsistema fluvial). 

 Son coherentes cunha interpretación holística do medio natural (análise ecosistémica) 

propia da ordenación territorial, para un desenvolvemento sustentable. 

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

 Cohesionan espazos rururbanos. 

Polo que o PXOM debe establecer a utilización dos corredores ecolóxicos en positivo, para a 

definición do novo modelo territorial considerando, conceptos como a ecoloxía da paisaxe na 

construción das infraestruturas de comunicación, ordenación das paisaxes rurais, a integración 

cidade-paisaxe, procura do equilibrio urbano de áreas verdes e posta en valor (realzar) das 

canles visuais naturais e os referentes xeográficos. 
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Para acadar todo isto é necesario a definición dos elementos básicos do medio que participan 

na estrutura do modelo, como son os solos de aptitude agraria, os solos forestais, os referentes 

xeográficos, a rede hídrica, os humidais, as praias, a costa rochosa, a vexetación de interese.   

No plan xeral establécense 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 núcleos de identidade do litoral 

 Os fitos naturais relevantes. 

 Os elemento do patrimonio cultural 

En canto aos corredores ecolóxicos detectados para o concello de Vilaboa, falamos dos 

seguintes:  

 Corredor de Cotorredondo – San Xulián 

 Corredor do río Maior. 

 Corredor do río Tomeza. 

 Corredor do río Sidral. 

Estes corredores ecolóxicos baséanse principalmente no establecemento dunha certa 

permeabilidade entre o espazo litoral e as zonas do interior do concello de carácter máis rural e 

montañoso.  
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5. IDENTIFICACIÓN E CARACTERIZACIÓN DOS EFECTOS AMBIENTAIS. 

5.1.INTRODUCIÓN.  

Toda intervención antrópica sobre o territorio de calquera magnitude ou intensidade, xera un 

efecto ou impacto sobre os principais parámetros ambientais que caracterizan ao mesmo. Con 

todo, tales efectos poden presentar distinto signo (positivo ou negativo) e niveis de reversibilidade 

(ou de recuperación das condicións ambientais preexistentes á execución da actuación). 

5.2.IMPACTOS DE OCUPACIÓN E TRANSFORMACIÓN DO TERRITORIO.  

5.2.1. INTRODUCCIÓN. 

Os impactos de ocupación e transformación do territorio identifícase superpoñendo a 

localización das accións con grande significación territorial a os mapas de aptitude para 

urbanizar. No caso dun PXOM, estas accións están ligadas ás actividades propias do proceso 

urbanizador e estes procesos concéntranse territorialmente nos solos que o PXOM cualifica como 

urbanizables.  

Para establecer o mapa de capacidade de acollida para urbanizar é necesario partir da análise 

valorativa do medio, é dicir, dispor duns mapas valorativos do territorio, para iso partimos de 

diversa cartografía temática, en primeiro lugar dos mapas de usos do solo. Neste caso por 

tratarse dun concello costeiro, dispomos do recente mapa de usos do POL na parte sur do 

termino municipal, e para o resto do territorio empregamos o mapa de usos do solo, a escala 

25.000, editado pola Xunta de Galicia, por outra banda, dispomos dos mapas municipais a 

escala 1: 5000, dos que extraemos o resto das capas temáticas.  

5.2.2. APTITUDE DOS USOS DO SOLO. 

A partir dos dous mapas de usos do solo citados,  recóllese un conxunto de usos do solo dos que 

facemos a seguinte valoración sintetizada nas seguintes táboas (en maiúscula os usos 

provenientes do mapa de usos e coberturas do solo da cartografía 1/ 25,000 editado pola Xunta 

de Galicia. 
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USOS APTITUDE 
 Artificial Moi Alta 
 Bosques de recolonización Media 
 Bosques de ribeira Moi Baixa 
 Bosques mixtos Baixa 
 Cantís Moi Alta 
 Chairas intermareais Moi Baixa 
 Cultivos baixo plástico Alta 
 Cultivos e prados Alta 
 Cultivos frutícolas e de viveiro Alta 
 Dunas Moi Baixa 
 Forestal de repoboación Media 
 Marismas Moi Baixa 
 Matogueiras Alta 
 Outras formacións de carácter húmido Moi Baixa 
 Outras masas de auga Moi Baixa 
 Praias Moi Baixa 
 Vexetación costeira Moi Baixa 
 Viñedos Alta 
CADUCIFOLIAS Moi Baixa 
CADUCIFOLIAS E PIÑEIRO Baixa 
CULTIVOS ANUAIS EN MAIORÍA E VIÑEDO Alta 
ENCOROS E RÍOS Moi Baixa 
EUCALIPTO E PIÑEIRO Media 
EUCALIPTO, PIÑEIRO E CADUCIFOLIAS Media 
MARISMAS Moi Baixa 
MATO Alta 
MATO E ESPECIES MADEREIRAS Media 
MATO-PASTEIRO Alta 
MINAS Moi Alta 
NÚCLEOS DE POBOACIÓN Moi Alta 
PIÑIEIRO Media 
PRAIAS, DUNAS E AREAIS Moi Baixa 
TECIDO URBANO CONTINUO Moi Alta 
URBANIZACIÓN AGRÍCOLA DIFUSA  Alta 
VIÑEDO  Alta 
VIÑEDO EN MAIORÍA E CULTIVOS ANUAIS  Alta 
ZONAS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVICIOS Moi Alta 
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5.2.3. A CAPACIDADE DE ACOLLIDA.  

Para determinar o impacto ambiental superpóñense a localización dos usos propostos no plan 

(mapa de clasificación do solo) sobre o mapa de capacidade de acollida. O nivel de 

discordancia entre a vocación do territorio representada polo mapa de capacidade de acollida 

e as determinacións do plan dará unha idea do tipo e o significado do impacto e polo tanto, dos 

seus valores, é dicir, a maior discordancia maior impacto, e a maior similitude menor impacto.  

5.2.3.1. Metodoloxía.  

O presente estudo baséase nas capacidades de análise dos sistemas de información xeográficos 

(SIX) que permiten a realización de estudos multicriterio.  

Os estudos multicriterio ponderan diversos factores do territorio con criterios lóxicos e de forma 

xeorreferenciada.  

A análise multicriterio baséase na teoría da decisión que, á súa vez, fundaméntase na lóxica. O 

método trata de seleccionar, e posteriormente avaliar, un conxunto de criterios previamente 

xeorreferenciados e, por medio de procedementos lóxicos, obter un mapa que expresa a 

interacción de ditos criterios. Para iso, emprega a análise a través da “combinación lineal 

ponderada (WLC)”, que permite o emprego da lóxica difusa, é dicir, as variables empregadas 

non responden a criterios de apto ou non apto, senón que prevé unha escala de aptitude 

continua dende moi apto a non apto, que se achega máis á variación real do criterio. Por 

exemplo, a pendente non determina a posibilidade da construción senón que establece unha 

graduación onde resulta máis apto construír en pendentes suaves que en pendentes abruptas.  

Este tipo de análise esixe establecer os criterios de análise e ponderar os pesos de cada criterio, 

en relación cos demais.  

A análise desenvólvese de acordo ás seguintes fases:  

a) Establecemento dos criterios da análise: distínguense dous tipos de criterios.  

a.1) Restricións:  

Unha restrición representa unha limitación taxativa provocada por un determinado factor. É polo 

tanto unha análise booleana (si ou non) sen valores intermedios (responde a preguntas que só se 

poden responder en termos de si ou non).  

a.2) Factores:  

Un factor é un criterio non taxativo, é dicir, que permite establecer unha escala de aceptación 

(dende moi adecuado ata inadecuado, pasando por todas as respostas intermedias).  
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Para introducir os factores na análise é necesario que estes se atopen estandarizados, é dicir, 

que todos os factores teñan o mesmo rango de variación (0 – 255) e que este rango represente a 

adecuación do factor ao obxectivo da análise. 

O proceso de estandarización realízase por medio de funcións matemáticas que permiten a 

adecuación dos factores aos obxectivos da escala de aceptación desexada.  

b) Ponderación dos factores.  

O procedemento permite establecer que criterio pesa máis á hora de decidir. Por exemplo, se un 

sitio é apto, segundo o tipo de pendente, pero inadecuado dende o punto de vista da distancia 

ás estradas principais. A ponderación dos pesos realízase polo procedemento de ponderación 

de pares, seguindo a lóxica desenvolta por T. Saaty por medio do proceso xerárquico analítico. 

Nel, os pesos son comparados por parellas e a suma total dos pesos deben sumar a unidade.  

c) Realización da combinación lineal ponderada. 

Nesta fase todos os factores son multiplicados polo factor de ponderación e divididos polo 

número de factores analizados. Por último, multiplícase o resultado pola imaxe booleana que 

contén as restricións (valores de “0” no caso do ámbito da restrición e “1” para o resto); dado 

que “0” multiplicado por calquera cifra é igual a “0”, a restrición sempre toma o valor mínimo e 

para as zonas que non son restricións ao multiplicar por “1” mantense o valor inicial.  

5.2.3.2.Determinación dos criterios ambientais.  

O obxectivo fundamental deste traballo é determinar que zonas do concello teñen maior 

capacidade de acollida para seren urbanizadas e, polo tanto, cales presentarían peores 

características para ese fin.   

De acordo á metodoloxía explicada no capítulo precedente, trátase na primeira fase de 

determinar que factores do medio e de que forma interveñen para determinar a capacidade de 

acollida do territorio.   

Na determinación da capacidade de acollida interveñen dous factores contrapostos, por unha 

banda está o valor ambiental do territorio, que en si mesmo proporciónanos unha idea do 

impacto, atendendo a que, se unha zona de alto valor ambiental é transformada, o cambio 

induciría un grande impacto (e o contrario en sentido inverso), e por outro a aptitude do territorio 

para ser urbanizado, que representa as vantaxes da estrutura e conformación do territorio para 

ser urbanizado; simplificando a idea trátase de que un territorio que presente características 

favorables á urbanización (por exemplo ter poucos desniveis, estar ben comunicado, etc.), se 

ademais non presenta ningún valor ambiental (por exemplo é un terreo ruderal, sen valor 
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botánico ou faunístico de ningún tipo) constituiría un terreo con gran aptitude para o proceso de 

urbanización e viceversa.   

Na práctica, os territorios presentan valores intermedios en ambos sentidos. Doutra banda, un 

mesmo factor do territorio pode ter un valor ambivalente, xa que a súa consideración pode 

protexer os valores naturais do territorio e á vez determina unha boa aptitude para a 

urbanización. Por exemplo, o factor distancia ás edificacións, que analizaremos máis adiante, 

presenta esa conduta, xa que por unha banda urbanizar áreas próximas a zonas xa urbanizadas 

rebaixa os custos da urbanización ao acceder con facilidade ás infraestruturas básicas, e doutra 

banda diminúe a ocupación do territorio preservando o solo para usos vinculados, por poñer un 

exemplo, á actividade rural ou de lecer, etc.  

Precisamente, por todo isto, o método elixido da análise borrosa, que permite considerar 

aspectos intermedios en cada factor no proceso de toma de decisións, resulta, ao noso xuízo, 

óptimo para determinar a capacidade de acollida.   

a) Restricións  

Considéranse como restricións os ámbitos externos ó concello, os espazos protexidos pola 

normativa existente (ZEPVN), e unha área de protección de 25 m. a ambos lados da canle de ríos 

b) Factores. 

b.1) Proximidade a zonas construídas.  

No caso dos solos urbanizables residenciais ,o criterio de fomentar a diminución do consumo de 

solo introduce, na análise da capacidade de acollida, o obxectivo de “Moderación no consumo 

de recursos”, xa que este factor tende a corrixir o alto consumo de solo que produce un sistema 

de asentamento diseminado, ao ponderar positivamente o agrupamento das vivendas. 

Fomenta a conservación da biodiversidade e do patrimonio natural: introduce o obxectivo 

“Conservación da biodiversidade e do patrimonio natural”, xa que permite un desenvolvemento 

sostible ou concentrar as infraestruturas (viarias e de servizos), aforrando un importante impacto 

ambiental asociado á construción deste tipo de infraestruturas.  

Tende a abaratar os custos de creación e instalación de infraestruturas de servizos ás novas 

edificacións, xa que ao fomentar a concentración evita alongar innecesariamente a rede de 

infraestruturas, co consecuente aforro de custos do erario público.  

Para o seu cálculo tómanse como base as edificacións existentes no concello, a excepción das 

existentes na cima de monte Tegra, por seren estas edificacións de servizos que de ningún modo 

deben xerar aptitude para construír. A partir destas áreas, calcúlase a distancia euclidiana 

destas zonas, en relación á superficie do concello, e estandarízase o factor a través dunha 

función lineal monotonamente decrecente, de tal forma que as zonas distantes ata 120 m das 



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VILABOA  

 
INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  

 

 

consultora galega s.l.     119 
  
 

edificacións tomen valor 255 (máxima aptitude) e as zonas máis afastadas de 220 m acaden o 

valor 0 (mínima aptitude)  

Porén, no caso dos solos industriais este criterio ten que valorarse o contrario, isto é, resulta 

necesario situar os solos industriais afastados das poboacións para evitar que as actividades que 

alí se xeran, xeralmente produtoras de ruído po e fumes etc, molesten á poboación residente. 

Por iso consideramos para o cálculo da capacidade de acollida, necesario, que os solos 

industriais estean afastados, como mínimo, 200 m. das casas, acadado o óptimo aos 300 m., isto  

correspóndese cunha función monotonamente decrecente.  

b. 2) Distancia ás vías de comunicación  

Que as novas urbanizacións, tanto residenciais como industriais, tendan a situarse preto das vías 

de comunicación ten unha compoñente ambiental importante, posto que tende a evitar a 

construción de novas estradas, co aforro dos custos ambientais, sociais, e económicos que a súa 

construción soporta. 

Para a realización deste apartado consideráronse as vías de comunicación máis importantes 

existentes no concello. 

Para a súa consideración como factor, calculouse a distancia euclidiana das principais vías de 

Vilaboa, e estandarizouse o factor cunha función lineal monotonamente decrecente, de tal 

forma que a capacidade de acollida para este factor comece a diminuír a partir de 100 m. da 

estrada, e acade o valor mínimo a 300 m. de distancia  

Este tipo de estandarización responde á seguinte función: monotonamente decrecente. 

En relación cos solos industrias resulta tamén importante a proximidade ás autoestradas, máis en 

concreto, ao nó de acceso ás mesmas, xa que facilita o abastecemento e a distribución dos 

produtos xerados no solo industrial e, a maiores, a proximidade ás autopistas non supón un 

inconveniente polo ruído que estas infraestruturas poidan xerar. 

Neste caso, consideramos que situarse ata 2 Km do nó da autopista é positivo e que estar a máis 

de 3 Km xa é negativo. 

b.3) Valor da aptitude para o desenvolvemento urbanístico.  

Pártese do mapa de aptitude para o desenvolvemento urbanístico elaborado a partir do mapa 

de usos do POL, considerando os seguintes valores de estandarización, tanto para solos industriais 

como residenciais e de acordo coa seguinte táboa: 
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Estandarización do factor valor ambiental 

Aptitude  Valor estandarización 

Moi alta 255 

Alta 192 

Media 128 

Baixa 64 

Moi Baixa 0 
 

b.4) Factor pendente.  

A pendente do territorio representa un factor de restrición á urbanización, tanto industrial como 

residencial; así pois, en pendentes fortes é necesario realizar importantes movementos de terra 

para poder construír. Estes movementos de terra provocan importantes impactos ambientais, 

fundamentalmente relacionados coa calidade visual da paisaxe e coa drenaxe das augas. 

Ademais, os movementos de terras en fortes pendentes poden producir, dependendo dos 

materiais, problemas de estabilidade en ditos noiros.   

Para avaliar o factor pendente, considérase a seguinte función lineal, monotonamente 

decrecente na que se consideran óptimas pendentes de ata 10 %, e o seu valor decrece de 

forma lineal, alcanzando un valor nulo en pendentes superiores ao 25 % 

5.2.3.3. Ponderación dos pesos dos factores.  

De todos os factores, consideramos necesario dar unha maior preponderancia ao factor 

distancia ás vías de comunicación, polo que lle damos a este factor un peso dobre que aos 

demais. 

Factores de ponderación. Caso de solos residenciais 

FACTOR PESO 

Factor distancia a casas 0.20 

Factor distancia a vías de comunicación 0.20 

Factor pendente 0.20 

Factor valor medioambiental das coberturas do territorio 0.40 

 

Coeficiente de consistencia = 0.00. Polo tanto a consistencia é aceptable.  
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Táboa de ponderación de solos urbanizables industriais 
FACTOR PESO 

Factor distancia a casas 0.16 

Factor distancia a vías de comunicación 0.16 

Factor  pendente 0.16 

Factor valor medioambiental das coberturas do territorio 0.33 

Factor distancia ó nó da AP9 0.16 

 

Coeficiente de consistencia = 0.00. Polo tanto a consistencia é aceptable.  

5.2.3.4. Media ponderada ordenada (OWA).  

É un procedemento polo cal se controla a forma na que os factores ponderados son agregados 

no mapa de capacidade de acollida. Introdúcense os conceptos de intercambio e risco; o 

primeiro indica que se hai unha zona con alto valor e outra con baixo, ambas compénsanse 

tendo unha zona de valor medio. Isto non sempre é conveniente, e por este procedemento 

podemos —píxel a píxel— controlar este intercambio, por exemplo, evitando que un valor moi 

baixo dun só factor condicione un conxunto de valores altos. Isto lévanos ao concepto de risco, 

pois con este procedemento asumimos un grao controlado de risco, isto é: a solución menos 

arriscada é a de que se un só factor ten un baixo valor nun punto, simplemente consideramos 

que esa zona ten unha baixa capacidade de acollida; con todo, se consideramos que só o 

desbotamos se a media ponderada para esa zona é baixa, asumimos un risco medio. Pois ben, 

coa aplicación da OWA podemos definir unha atenuación nos valores extremos, que é o 

procedemento empregado neste caso.  

Táboa de media ponderada ordenada para solo residencial 

Peso 1 Peso 2 Peso 3 Peso 4 Total 

0.15 0.25 0.25 0.35 100 
 

Táboa de media ponderada ordenada para solo industrial 

Peso 1 Peso 2 Peso 3 Peso 4 Peso 5 Total 

0.10 0.20 0.20 0.20 30 100 
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Capacidade de acollida. 

A partir da implementación das variables salientadas e da estandarización final do mapa, de 

acordo aos datos da seguinte táboa. 

Capacidade para residencial 

Moi baixa 0 – 51 

Baixa 51 – 102 

Media 102 – 153 

Alta 153 – 204 

Moi alta 204-255 

Capacidade para industrial 

Moi baixa 0 – 48.4 

Baixa 48.4 – 96.8 

Media 96.8 – 145.2 

Alta 145.2 – 193.6 

Moi alta 193.6 – 255 



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VILABOA  

 
INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  

 

 

consultora galega s.l.     123 
  
 

 

Mapa de capacidade de acollida para solo residencial 
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Mapa de capacidade de acollida para solo industrial 
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5.2.4. IMPACTO TERRITORIAL.  

5.2.4.1. Metodoloxía.  

O impacto territorial identifícase superpoñendo a localización das accións con grande 

significación territorial ao mapa de capacidade de acollida. No caso dun PXOM, estas accións 

están ligadas ás actividades propias do proceso urbanizador e estes procesos concéntranse 

territorialmente nos solos que o PXOM cualifica como urbanizables e urbanos non consolidados. 

Xa que logo, se superpoñemos os dous tipos de solo ou plano de capacidade de acollida e 

analizamos a superficie destes solos, incluída en cada rango de capacidade de acollida, 

obteremos unha primeira aproximación á magnitude do impacto. 

Esta primeira estimación é, con todo, insuficiente para unha avaliación en detalle, que permita 

identificar os impactos coa suficiente precisión, para permitir a determinación das medidas 

correctoras  

Polo tanto é necesario establecer unha valoración do impacto por unidade de actuación (é 

dicir, por ámbito en SUNC ou por sector en solo urbanizable). 

Para isto proponse a seguinte metodoloxía:  

• Calcular a superficie de cada sector, desagregada por rango de capacidade de acollida.  

• Estimar un valor que permita a comparación por unidade do impacto; neste caso tomamos 

o valor da media da superficie de cada categoría de capacidade de acollida.  
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5.2.4.2.Capacidade de acollida para a proposta de solo urbanizable delimitado.  

Se cruzamos o mapa de capacidade de acollida cos terreos cualificados como solos 

urbanizables residenciais, obtense a seguinte táboa: 

Capacidade de acollida 
RESIDENCIAL M2 % 

Moi baixo 0,00 0,00% 

Baixo 0 0,00% 

Medio 658 0,48% 

Alto 23.905 17,60% 

Moi alto 99.633 73,35% 

Restrición 11.637 8,57% 

Total 135.834 100,00% 
 

Estes datos reflicten una boa capacidade de acollida, dado que o 90,95 % da superficie sitúase 

en alta ou moi alta, se ben salientamos que 8,57 % sitúase a menos de 25 metros dun río. 

Se facemos o mesmo para o solo urbanizable industrial, obtense a seguinte táboa: 

Capacidade de acollida 
INDUSTRIAL M² % 

Moi baixo 0 0% 

Baixo 0 0% 

Medio 10.739 3,67% 

Alto 136.447 46,57% 

Moi alto 114.474 39,07% 

Restrición 31.355 10,70% 

Total 293.016 100.00% 
 

Desta táboa despréndese que con carácter xeral, a capacidade de acollida é boa, xa que o 

85.63% sitúase en sitios con alta ou moi alta capacidade de acollida se ben, cómpre salientar 

relativa porcentaxe 10.70% da superficie industrial situada a menos de 25 m. dun río (restrición). 

Esta circunstancia cómpre analizala máis polo miúdo nos seguintes capítulos xa que medidas 

que supoñan a reserva das cesións de espazo libre o zonas verdes nestes espazos constitúen 

medidas efectivas de aminoramento do impacto que se puidesen derivar. 
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5.3.IMPACTOS NOS SOLOS URBANIZABLES DELIMITADOS RESIDENCIAIS (SUDL).  

Aínda que globalmente a análise efectuada sitúanos ante un impacto territorial pequeno, é 

necesario considerar os diferentes ámbitos e sectores de actuación para identificar con máis 

precisión a magnitude dos impactos e a localización das actuacións susceptibles de provocar 

maiores impactos.  

As seguintes fichas recollen a clasificación do impacto, de acordo á metodoloxía empregada, 

así como os factores ambientais incidentes no mapa de capacidade de acollida (unidades 

ambientais e mapa de pendente) e os paramentos urbanísticos básicos de cada actuación. En 

cada ficha, ademais, indícanse as medidas correctoras e minimizadoras do impacto ambiental 

proposto.  
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5.4.IMPACTO NOS SOLOS URBANIZABLES DELIMITADOS E NON DELIMITADOS 

INDUSTRIAIS. 

Globalmente a análise efectuada sitúanos ante un impacto territorial moderado; con todo é 

necesario considerar os diferentes ámbitos e sectores de actuación para identificar con máis 

precisión a magnitude dos impactos e a localización das actuacións susceptibles de provocar 

maiores impactos, mais tendo en conta a afección ás ribeiras que delata o xa mencionado 

16.48% de afección a zonas con restricións. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VILABOA  

 
INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  

 

 

consultora galega s.l.     134 
  
 



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VILABOA  

 
INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  

 

 

consultora galega s.l.     135 
  
 



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VILABOA  

 
INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  

 

 

consultora galega s.l.     136 
  
 

 



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VILABOA  

 
INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  

 

 

consultora galega s.l.     137 
  
 

 



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VILABOA  

 
INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  

 

 

consultora galega s.l.     138 
  
 

5.5.IMPACTOS SOBRE AS VARIABLES AMBIENTAIS.  

Esta fase do ISA comprende a identificación e avaliación global dos efectos positivos e negativos 

máis significativos que, a priori, se prevé que poidan derivar directamente das accións deste 

PXOM, polo tanto, neste apartado valoraranse os efectos que sobre a sustentabilidade se prevén 

a escala de definición do PXOM. 

As accións que establece o novo PXOM son: 

Delimitación de solo urbano consolidado. 

Delimitación de solo urbano non consolidado 

Delimitación de solo de núcleo rural 

Delimitación de solo urbanizable delimitado residencial 

Delimitación de solo urbanizable delimitado industrial 

Delimitación de solo rústico (s.r.) 

Sistema xeral e local de zonas verdes e espazos libres 

Sistema xeral e local de equipamentos 

Sistema de comunicacións 
 

Considéranse variables de sustentabilidade, as determinadas no documento de referencia 

emitido pola Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, que son as seguintes:  

1 Paisaxe 

2 Natureza 

3 Patrimonio 

4 Sociedade 

5 Economía 

6 Medio urbano 

7 Medio rural 

8 Medio industrial 

9 Mobilidade 

10 Enerxía 

11 Atmosfera 

12 Ciclo hídrico 

13 Ciclos de materiais 

14 Solo 

15 Edificacións 
 

Cómpre dicir que existen dificultades na estimación dos efectos ambientais derivados da falla de 

datos, a escala necesaria para moitas das variables ambientais. E ao non ter para moitas das 
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variables ningún valor límite nin medicións, non podemos establecer cando un efecto pode ser 

significativo e cando non, de xeito cuantitativo.  

A valoración que se fai, consta de dúas aproximacións complementarias. Primeiro, avalíanse as 

interaccións entre as accións do PXOM sobre as variables de sustentabilidade e segundo, 

estímase a magnitude do impacto. 

Para a primeira aproximación configúrase unha táboa matriz na cal se determinan aquelas 

interaccións que provocan efectos significativos, indicando ademais se o efecto é positivo ou 

negativo. En xeral, un efecto considerouse significativo cando afecta de xeito tanxible a algún 

dos aspectos relevantes descritos no ISA. Con todo, é necesario comprender que non existe un 

criterio inequívoco ou unha liña divisoria clara entre os efectos significativos e non significativos, 

por isto, e de acordo co principio de precaución, considerouse conveniente aplicar a 

cualificación de efecto significativo a todos aqueles casos que presenten dúbidas.  

A segunda matriz analiza a magnitude do impacto de xeito cualitativo en catro categorías:  

Moi positivo, Positivo, Negativo, Moi negativo. 

Matriz de Impacto 

Paisaxe 

N
atureza

Pa
trim

onio

Sociedad
e

Econom
ía

M
edio urbano

M
edio rural

M
edio industrial

M
obilida

de

Enerxía

A
tm

osfera
 

C
iclo hídrico

C
iclos de m

a
teriais

Solo

Edificacións

Delimitación de solo urbano consolidado. - - + + + + + - +
Delimitación de solo urbano non consolidado - - + + + + - - - - - +
Delimitación de solo de núcleo rural - - + + + + - +
Delimitación de solo urbanizable delimitado Residencial - - + + + - + - - - - - +
Delimitación de solo urbanizable delimitado industrial - - + + - + + - - - - -
Delimitación de solo rústico + + + +
Sistema xeral e local de zonas verdes e espazos libres + + + + + + + + + +
Sistema xeral e local de equipamentos + + + + + -
Sistema xeral e local de comunicacións + + + - + + - - -
Sistema xeral e local de servizos + + + + + + - +

Impacto positivo +
Impacto negativo -
Sen Interacción  
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Matriz de cuantificación de impacto 

Paisaxe 

N
atureza

Pa
trim

onio

Sociedad
e

Econom
ía

M
edio urbano

M
edio rural

M
edio industrial

M
obilida

de

Enerxía

A
tm

osfera
 

C
iclo hídrico

C
iclos de m

a
teriais

Solo

Edificacións

Delimitación de solo urbano consolidado. -1 -1 1 1 2 1 -1 2
Delimitación de solo urbano non consolidado -1 -1 1 1 2 1 -2 -1 -1 -1 -2 2
Delimitación de solo de núcleo rural -1 -1 1 2 1 -1 1
Delimitación de solo urbanizable  Residencial -2 -2 2 2 2 -1 1 -1 -1 -1 -1 -2 2
Delimitación de solo urbanizable  industrial -2 -2 2 -2 1 -1 -2 -2 -1 -1
Delimitación de solo rústico 1 1 1 2 1
Sistema xeral e local de zonas verdes e espazos libres 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2
Sistema xeral e local de equipamentos 2 2 2 1 -1
Sistema de comunicacións -2 -2 2 2 2 -1 2 2 -1 -1 -1
Sistema xeral e local de servizos 2 1 2 2 2 2 -1 1

Moi positivo 2
Positivo 1
Negativo -1
Moi negativo -2
Sen Alteración  

En conxunto a valoración global reflíctese nas seguintes táboas:  

nº % interaccións % Total
Impactos positivos 56 61,54% 37,33%
Impactos negativos 35 38,46% 23,33%
Total interaccións 91 100,00% 60,67%
Sen interacción 59 39,33%
Total 150 100,00%  

Salientamos que, do conxunto das interaccións das accións do plan sobre as variables de 

sustentabilidade, antes de aplicar medidas correctoras, un 61,54 % son positivas fronte ó 38,46% 

de interaccións negativas. 

Se desagregamos estes datos máis polo miúdo, de acordo coa segunda matriz, obtemos a 

seguinte táboa: 

Tipo de impacto nº % interaccións % Total
Moi positivo 32 35,96% 21,33%
Positivo 20 22,47% 13,33%
negativo 25 28,09% 16,67%
moi negativo 12 13,48% 8,00%
Total interaccións 89 100,00% 59,33%
sen interacción 61 40,67%
Total 150 100,00%  

Na que se pode comprobar que en relación co número de interaccións prodúcese un 35,96 % de 

impactos moi positivos fronte a só 28,09 % de impactos negativos. 
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6. O DESEÑO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRECTORAS. 

A Normativa do Plan Xeral dispón normas específicas para prever e corrixir os efectos negativos 

no medio ambiente das actividades e usos no territorio, especialmente nas actividades 

urbanizadoras e construtivas. 

Non obstante, conforme á Lei 9/2006, descríbense, a continuación, as medidas tendo en 

consideración a natureza dos efectos estratéxicos da alternativa seleccionada sobre as variables 

de sustentabilidade, xa sexa para potencialos (de ser positivos) ou para previlos, corrixilos ou 

compensalos (se fosen negativos). 

Asegurando así o desenvolvemento das accións do plan en condicións de sustentabilidade e 

calidade ambiental.  

6.1.MEDIDAS DE PROTECCIÓN DO PATRIMONIO NATURAL E PAISAXÍSTICO. 

 Formalizaranse zonas verdes, de polo menos 5 m de ancho, nos perímetro dos solos 

urbanizables e nos solos urbanos non consolidados en contacto cos solos rústicos para 

posibilitar a creación de barreiras de amortecemento entre estes e os sectores a 

urbanizar, e favorezan a integración paisaxística das áreas. 

 Os solos urbanos non consolidados e urbanizables que se atopen a menos de 500 metros 

da ribeira do mar deberan levar a cabo un “Estudo de Impacto e Integración 

Paisaxística” de acordo ás determinacións da Lei de Protección da Paisaxe de Galicia. 

 Os solos industrias tamén deberán levar a cabo un “Estudo de Impacto e Integración 

Paisaxística”, de acordo ás determinacións da Lei de Protección da Paisaxe de Galicia. 

 O axardinamento das zonas verdes públicas e privadas dos solos urbanos non 

consolidados e urbanizables acometeranse con especies vexetais adaptadas ás 

condicións ambientais existentes, debendo ser preferiblemente especies autóctonas ou 

ben ser especies de doada integración na paisaxe e incapacidade probada para 

asilvestrarse. 

 Nos solos pendentes de transformación urbanística procurarase manter as árbores de 

certo porte, existentes, coa súa integración nas zonas libres de edificación . 

 De ser preciso a eliminación de exemplares, realizarase unha valoración do arborado, 

para asegurar unha plantación nos mesmos ámbitos de valor equivalente.  

 As infraestruturas de servizo a implantar manteranse o máis mimetizadas posible. Así, 

ademais da instalación de redes soterradas de electricidade, auga potable, 
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saneamento, telefonía, etc, procurarase que os depósitos reguladores se executen 

soterrados ou semisoterrados baixo rasante, procurándose neste caso a súa integración 

mediante revestimento de pedra e/ou a ocultación con vexetación. 

 Usar pantallas arbóreas nas zonas verdes perimetrais que contribúan a mellorar a paisaxe 

e a calidade ambiental, así como a minimizar a posible intrusión visual de cada un dos 

solos urbanizables. 

 Deseñar un linde, cando os solos de desenvolvemento están en contacto cos solos de 

protección de Infraestruturas. 

 Deberase controlar periodicamente o estado das augas que verten a enseada de San 

Simón debido aos seus valores naturais, evitando ou corrixindo aqueles vertidos puntuais 

que puidesen ter lugar. 

6.2.MEDIDAS DE PROTECCIÓN DOS RECURSOS HÍDRICOS: 

 Estableceranse medidas para a redución dos consumos de auga (aforro e eficiencia) e 

para a súa reutilización. 

 A área máxima de impermeabilización do solo non superará o 60% da parcela. 

 Deseñaranse as beirarrúas e os espazos exteriores pavimentados, de xeito que posibiliten 

unha redución da impermeabilización mediante o emprego de pavimentos drenantes, 

materiais porosos, tramas verdes de formigón, etcétera, que favorezan o filtrado natural 

no terreo. 

 No caso de zonas verdes a carón dunha rede hídrica, manterase o arborado de ribeira e, 

en caso necesario, formularase unha restauración biolóxica da canle e das súas ribeiras. 

 Fomentar o aforro de auga nas industrias. 

 Establecer a reciclaxe das augas derivadas dos procesos industriais suporía un aforro 

importante para as empresas, en termos de menor consumo de auga da rede. Neste 

sentido, considérase conveniente promover a reutilización da auga derivada dos 

procesos industriais 

6.3.MEDIDAS CONTRA A CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA E RUIDOS. 

 Nos desenvolvementos urbanísticos industriais realizárase un estudo acústico para 

determinar necesidades de illamento acústico nas edificacións, conforme ao disposto no 

documento básico de protección fronte ó ruído do Código Técnico da Edificación (DBHR-
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CTE), así como na Lei de Ruído e no Real Decreto 1367/2007, no referente á zonificación 

acústica, obxectivos de calidade e emisións acústicas. 

 Proceder a Instalación de apantallamentos de metacrilato ou materiais semellantes en puntos de 

proximidade das principais vías de comunicación a asentamentos de poboación xa consolidados 

en distancias próximas. 

 Establecemento de barreiras protectoras de carácter natural como bermas ou sebes de vexetación 

dentro das zonas de liña límite da edificación das principais estradas e naquelas de maior tráfego 

 Restrinxir os límites de velocidade nas zonas de travesía urbana para evitar entre outros, os ruídos 

pola rodaxe dos automóbiles. 

6.4.MEDIDAS CONTRA A CONTAMINACIÓN LUMÍNICA. 

 Preservarase, ao máximo posible, as condicións naturais das horas nocturnas, en beneficio 

da fauna, a flora e os ecosistemas en xeral, e reducirase a intrusión luminosa en zonas 

distintas ás que se pretende iluminar, principalmente nos contornos naturais e no interior 

das edificacións. 

 Para prever, minimizar e corrixir os efectos da contaminación luminosa no ceo nocturno, 

producida polo alumeado exterior, observaranse as propostas da “Guía para la Redución 

del resplandor Luminoso Nocturno” realizada polo Comité Español de Iluminación (CEI) en 

colaboración co Instituto para a Diversificación e o Aforro Enerxético (IDAE). 

6.5.MEDIDAS ENERXÉTICAS:  

O aforro enerxético, a diversificación de fontes e o emprego de enerxías renovables, serán 

obxectivos preferentes, nas obras de urbanización e edificación. 

As edificacións e instalacións terán en conta o disposto na Directiva 2002/91/CE, de 16 de 

decembro, relativa á eficiencia enerxética dos edificios, no Real Decreto 47/2007, de 19 de 

xaneiro, Procedemento básico para a certificación de eficiencia enerxética de edificios de nova 

construción e no Real Decreto 314/2006, polo  que se aproba o Código Técnico da Edificación. 

Con carácter específico, o planeamento de desenvolvemento de solos urbanizables residencias 

de vivenda unifamiliar deberán reducir o seu maior consumo enerxético, tomando algúns dos 

seguintes criterios:  

 Deseño con solucións bioclimáticas e de xeito que se potencie a captación da radiación 

solar e se minimicen as perdas de calor. 

 Illamento térmico. 
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 Emprego de tecnoloxías enerxeticamente eficientes. 

 Emprego de enerxías renovables. 

 Produción combinada de electricidade e calor. 

 Sistemas de calefacción centralizados, baseadas en fontes de enerxía renovables. 

 Introdución de mecanismos de ventilación e refrixeración natural, cando sexa preciso. 

 Medidas de protección da saúde humana. 

6.6.MEDIDAS DE PROTECCIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL: 

 Primar a rehabilitación daquelas vivendas en ruína fronte as novas construcións (varios 

mecanismos que van máis alá da planificación urbanística como incentivos fiscais ou 

gravamen das ruínas ou edificacións abandonadas)  

 Integración de condicionantes estéticos sobre as intervencións nos elementos de 

catálogo de xeito que se contribúa a un reforzo da paisaxe global e non só do elemento 

(sinerxías positivas) 

 Tratamento das redes de subministración eléctrica (tendidos aéreos) e dos puntos de 

iluminación sobre os elementos catalogados para mellorar a presenza do mesmo e 

reducir a contaminación luminosa. 

 Deseño de novos itinerarios de sendeirismo que se sumen aos xa existentes e integren en 

percorridos máis amplos distintos elementos catalogados, tanto aqueles que forman o 

conxunto de xacementos identificados no concello como aqueles valores culturais e 

etnográficos (Camiño de Santiago, itinerarios dos muíños, etc…) 

6.7.MEDIDAS EN PROL DUNHA MOBILIDADE SOSTIBLE: 

 Deseño de itinerarios peonís que se sumen á rede de camiños veciñais que interconectan 

os distintos asentamentos rurais e urbanos do concello. 

 Aproveitamento da zona de servidume de tránsito da rede hidrográfica, máxime 

naquelas zonas máis chairas de fondo para o establecemento de itinerarios que mesmo 

superen o ámbito do concello como pode ser o caso do río Gafos que se estende ata 

Pontevedra.  

 Consideración do antigo trazo do ferrocarril como vía verde en caso de proceder a súa 

desafección por parte da administración sectorial competente. 
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 Introdución de elementos que minimicen as velocidades nos rueiros tradicionais e de 

interconexión dos asentamentos introducindo elementos como cambios de pavimento 

ou bandas de atenuación da velocidade (“lombos “). 

6.8.MEDIDAS EN CANTO AO CICLO DOS MATERIAIS 

 No caso de ser preciso obras en noiros e desmontes, deberanse axustar en base ás 

condicións estéticas que proxecten sobre o espazo no que se vaian a integrar, evitando 

cortes ou terraplenados de moita altitude con pendentes moi fortes ou verticais. Por 

extensión tamén será de aplicación sobre os peches que sirvan de contención de 

plataformas superiores ou delimiten fincas. 

 Deberanse controlar por parte do concello e das comunidades de montes e veciños 

aqueles puntos nos que se localicen vertidos puntuais incontrolados (zonas de camiños 

forestais próximos a núcleos) para o seu correcto tratamento e concienciación local 

desta práctica. 

 Fomentar a recollida de lixo separativa con colectores dispoñibles en todo o territorio.  

6.9.MEDIDAS A FAVOR DUNHA SOCIEDADE MÁIS XUSTA E COHESIONADA: 

 Artellamento das dotacións e espazos libres, en base ao alcance e proximidade da 

poboación local. 

 Crear puntos de encontro das persoas, fomentando as actividades en espazos abertos, 

recuperando e potenciando o sentido de identidade e pertenza ao conxunto máis 

amplo, en especial na escala da parroquia e do concello. 
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7.  ESTABLECEMENTO DO PLAN DE SEGUIMENTO. 

Establecerase un plan de seguimento que permita coñecer a evolución das variables de 

sustentabilidade para, por unha parte, controlar os efectos producidos sobre as mesmas, e por 

outra, comprobar o cumprimento dos obxectivos xerais e específicos para cada variable, 

propostos no novo planeamento, para o que se establecerá un sistema de indicadores que 

permita a devandita avaliación. 

Elabórase unha proposta dun Plan de Seguimento Ambiental (PSA), mediante un conxunto de 

indicadores, concibidos como parámetros ou factores que permite coñecer, de xeito rápido e 

preciso, o estado en que se atopa o planeamento no tempo.  

Este conxunto de indicadores permitirá saber a condición e situacións global do medio ambiente 

e do escenario económico e social de Vilaboa e deberán servir para: 

 Determinar a eficacia das medidas de protección ambiental 

 Comprobar que as medidas preventivas e correctoras propostas leváronse a cabo e son 

eficaces. 

 Verificar os efectos previstos e detectar novos efectos non previstos. 

 Advertir sobre os valores acadados polos indicadores seleccionados. 

 Obter información útil para mellorar o coñecemento das repercusións ambientais de 

plans do mesmo tipo en ámbitos similares. 

 Seguimento das medidas preventivas e correctoras propostas, para comprobar que estas 

foron levadas a cabo e ademais, en gran parte dos casos, permitirá identificar posibles 

impactos non previstos. 
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7.1.CADRO DE INDICADORES: 

1 PAISAXE   
11 Puntos acondicionados para uso e goce da paisaxe  
 Descrición  Número de puntos con calidade escénica adecuados para uso público.  
 Unidade de medida:  Número de puntos acondicionados  
 Fonte de datos: Municipal  
 Método de cálculo:  _  
 Actualización:  Anual  
2 NATUREZA   
21 Superficie de espazos naturais protexidos  

 Descrición  
Superficie (ha) espazos recollidos nalgunha das categorías da Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, 
de protección ambiental de Galicia e da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio 
natural e da biodiversidade 

 

 Unidade de medida:  %  
 Fonte de datos: CMR  
 Método de cálculo:  _  
 Actualización:  Anual  
22 Roteiros verdes  
 Descrición  Acondicionamento de sendeiros para uso público dos espazos naturais.  
 Unidade de medida:  Km  
 Fonte de datos: Municipal  
 Método de cálculo:  Lonxitude total de itinerarios verdes  
 Actualización:  Anual  
3 PATRIMONIO   
31 Adecuación para uso público dos bens patrimoniais  

 Descrición  Existencia de actuacións, instalacións ou infraestruturas para uso público do ben 
patrimonial. De xeito adicional, instalacións turísticas vinculadas ao ben patrimonial.  

 Unidade de medida:  Unidades  
 Fonte de datos: Catálogo de bens patrimoniais do plan  
 Método de cálculo:  Número de elementos do patrimonio con funcionalidade recreativa, turística, etc.  
 Actualización:  Revisión ou vixencia do plan  
4 SOCIEDADE   
41 Evolución da poboación  

 Descrición  O número total de habitantes permite avaliar en termos xerais a dinámica da poboación 
ao longo do tempo.  

 Unidade de medida:  Número total de habitantes  
 Fonte de datos: IGE  
 Método de cálculo:  _  
 Actualización:  Anual  
41 Taxa total de emprego  

 Descrición  
A taxa de emprego defínese como a proporción de persoas ocupadas dentro do grupo 
de poboación, con idade comprendida entre os 15 e os 64 anos. A súa evolución positiva 
asóciase con maiores niveis de cohesión social e calidade de vida. 

 

 Unidade de medida:  %  
 Fonte de datos: IGE  
 Método de cálculo:  Nº de persoas ocupadas/Nº persoas en idade activa  
 Actualización:  Anual  
43 Crecemento vexetativo  
 Descrición  Permite, asemade, medir a dinámica da poboación ao longo do tempo  
 Unidade de medida:  Habitantes  
 Fonte de datos: IGE  
 Método de cálculo:  Nacementos-Defuncións  
 Actualización:  Anual  
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44 Acceso á sociedade da información (% vivendas conexión de banda ancha: ADSL,RDSI,Rede de cable)  
 Descrición  Porcentaxe de vivendas con conexión de banda ancha (ADSL, RDSI, Rede de Cable)  
 Unidade de medida:  %  
 Fonte de datos: IGE  
 Método de cálculo:  Nº  de vivendas con acceso a banda ancha/ Nº total de vivendas  
 Actualización:  Anual  
45 Superficie de parques públicos e zonas verdes en relación ao número de habitantes  

 Descrición  Indicador que avalía a dispoñibilidade de espazos de socialización e ocio ao aire libre 
por habitante.  

 Unidade de medida:  Núm. de habitantes por tipo de equipamento  
 Fonte de datos: Equipamentos definidos polo plan.  

 Método de cálculo:  Número de habitantes totais/núm. de instalacións dun determinado tipo de equipamento 
(sociocultural, sanitario, etc...) Farase o cálculo para cada un dos tipos de equipamento.  

 Actualización:  Revisión ou modificación do PXOM.  
5 ECONOMÍA   
31 Déficit Público adaptado á administración local.  

 Descrición  

O déficit público municipal pode ofrecer unha idea dos gastos correntes derivados do 
Planeamento, no tocante ao mantemento de infraestruturas (abastecemento, 
saneamento, etc.) e gastos correntes (iluminación, etc.) derivados do modelo de 
ordenación adoptado e a consecuente necesidade de endebedamento. 

 

 Unidade de medida:  %  
 Fonte de datos: Contabilidade municipal  

 Método de cálculo:  Manual do cálculo do déficit en contabilidade nacional, adaptado ás corporacións 
Locais  

 Actualización:  Anual  
6 MEDIO URBANO   
61 Accesibilidade a servizos públicos (abundancia)  

 Descrición  Este indicador informa sobre o número de dotacionais planeados en relación ao número 
de habitantes  

 Unidade de medida:  Núm. de habitantes por tipo de equipamento  
 Fonte de datos: Equipamentos definidos polo plan  

 Método de cálculo:  
Núm de habitantes totais / núm. de instalacións dun determinado tipo de equipamento 
(sociocultural, sanitario, etc.). Nota: farase o cálculo para cada un dos tipos de 
equipamentos. 

 

 Actualización:  Revisión ou modificación do PXOM  
62 Accesibilidade a servizos públicos (distancia)  

 Descrición  Este indicador informa sobre a distancia de desprazamento para acceder ós 
equipamentos contemplados no plan.  

 Unidade de medida:  M  
 Fonte de datos: Equipamentos definidos polo plan  

 Método de cálculo:  Distancia media entre instalacións dun determinado tipo de equipamento (sociocultural, 
sanitario, etc.). Nota: farase o cálculo para cada un dos tipos de equipamentos.  

 Actualización:  Revisión ou modificación do PXOM  
7 MEDIO RURAL   
71 Superficie agraria útil  
 Descrición  Indicador da vocación agrogandeira do concello, en termos de superficie territorial.  
 Unidade de medida:  Ha  
 Fonte de datos: CMR  
 Método de cálculo:  Indicador da vocación agrogandeira do concello, en termos de superficie territorial.  
 Actualización:    
72 Abandono de terras agrarias  

 Descrición:  
Indica o grao de abandono de parcelas de SAU. Este indicador está relacionado coa 
perda de poboación, co incremento de perigo de incendio e coa perda de 
biodiversidade de especies de flora e fauna, vinculadas a hábitats agrarios. 

 

 Unidade de medida:  %  
 Fonte de datos:   
 Método de cálculo:  SAU (ha) de terreos abandonados / SAU (ha)  
 Actualización:  Anual  
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73 Especialización gandeira   

 Descrición:  A especialización dáse co predominio dun determinado tipo de produción (agraria, 
gandeira e forestal)  

 Unidade de medida:  Número de cabezas de gando  
 Fonte de datos: Anuario de estatística agraria (Consellería do Medio Rural).  
 Método de cálculo:  Nº de cabezas para os seguintes tipos: vacún de carne, vacún de leite, aves, porcino  
 Actualización:  Anual  
74 Especialización agrícola   
 Descrición:  Reparto de superficies dos diferentes tipos de terras agrarias en relación á SAU  
 Unidade de medida:    
 Fonte de datos:   

 Método de cálculo:  
Superficie relativa en relación á SAU dos seguintes tipos de terras agrarias: prados, 
pradarías, pasteiros, cultivos herbáceos (cereais, forraxeiros, tubérculos, leguminosas, 
flores e viveiros) e cultivos leñosos (froiteiras, viñedo). 

 

 Actualización:    
75 Especialización forestal   
 Descrición:  Reparto de volumes de cortas de madeira por especies forestais.  
 Unidade de medida:    
 Fonte de datos:   
 Método de cálculo:  Volume de corta de madeira por especie forestal  
 Actualización:  Anual  
76 Intensificación agrogandeira  

 Descrición:  A intensificación mídese en termos de reparto da SAU en tipos de cultivos con diferentes 
niveis de achegas de fertilización ou diferentes cargas gandeiras.  

 Unidade de medida:  UGM (unidades de gando maior) en réxime de explotación intensiva.  
 Fonte de datos:   

 Método de cálculo:  Consideraranse o número de cabezas de gando para cada unha das seguintes cabanas 
gandeiras: porcino, avícola e vacún de leite.  

 Actualización:  Anual  
8 MEDIO INDUSTRIAL  
81 Empresas con sistema de xestión ambiental  

 Descrición:  

Este indicador ofrece información sobre a integración da compoñente ambiental nos 
sistemas de produción existentes para un maior aproveitamento dos recursos 
empregados e unha xeración menor de contaminantes e do nivel de compromiso do 
sector empresarial coa protección ambiental 

 

 Unidade de medida:  %  
 Fonte de datos: Rexistro EMAS: CMATI; ISO 14001: Consellería de Innovación e Industria  
 Método de cálculo:  Número de empresas con sistema de xestión ambiental/ Nº total de empresas  
 Actualización:    
82 Empresas con Autorización Ambiental Integrada  
 Descrición:  Número de empresas con Autorización Ambiental Integrada (IPPC).  
 Unidade de medida:  Nº de empresas  
 Fonte de datos: Rexistro IPPC – CMATI  
 Método de cálculo:  -  
 Actualización:  Anual  
83 Grao de ocupación de solo industrial de nova creación  

 Descrición:  
Este indicador ofrece información sobre o grao de ocupación do solo urbanizable de 
uso industrial recollido no PXOM, e desenvolvido polo plan parcial ou plan de 
sectorización correspondente. 

 

 Unidade de medida:  %  
 Fonte de datos: Promotor  

 Método de cálculo:  [Parcelas ocupadas/Parcelas totais] x 100 
O cálculo faise para cada un dos sectores de solo de uso industrial.  

 Actualización:  Anual  
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9 MOBILIDADE  
92 Distribución modal de mobilidade obrigada  

 Descrición:  Este indicador calcula os rateos de emprego dos diferentes modos de transporte nos 
itinerarios de mobilidade obrigada.  

 Unidade de medida:  Número de desprazamentos; % sobre o total de desprazamentos.  

 Fonte de datos: Concesionarias de liñas de transporte público; RENFE. Enquisa de mobilidade das 
persoas residentes en España (Ministerio de Fomento); datos municipais.  

 Método de cálculo:  

Nj Nj / Nt sendo Nj o número de desprazamentos por modo de transporte e Nt o número 
total de desprazamentos obrigados. Os modos de transporte a considerar son: coche ou 
moto, autobús urbano, autobús interurbano, tren, a pé, bicicleta, marítimo. 
O cálculo realizarase para o transporte urbano e o interurbano por separado. 

 

 Actualización:  Anual  
92 Relación entre o lugar de residencia e o traballo  

 Descrición:  Este indicador da información do alcance espacial da necesidade de mobilidade 
obrigada (laboral).  

 Unidade de medida:  Número de desprazamentos; % sobre o total de desprazamentos.  

 Fonte de datos: Enquisa de mobilidade das persoas residentes en España (Ministerio de Fomento); 
datos municipais.  

 Método de cálculo:  

Nj Nj / Nt sendo Nj o número de desprazamentos en cada un dos ámbitos territoriais 
identificados e Nt o número total de desprazamentos obrigados. Os ámbitos territoriais a 
considerar son: no mesmo domicilio, no mesmo concello, nun concello da mesma 
provincia, nun concello doutra provincia, noutra comunidade autónoma, noutro país. 

 

 Actualización:  Anual  
94 Adaptación do transporte público ás persoas de mobilidade reducida  

 Descrición:  Indica o grao de accesibilidade dos medios de transporte colectivo a persoas con 
mobilidade reducida.  

 Unidade de medida:  % da flota adaptada  
 Fonte de datos: Municipal.  
 Método de cálculo:  Datos proporcionados pola empresa concesionaria do servizo  
 Actualización:  Anual  
10 ENERXÍA   
101 Consumo total de enerxía En equipamentos municipais  

 Descrición:  Consumo final de enerxía (electricidade, calefacción e auga quente) polos 
equipamentos municipais por habitante censado no concello.  

 Unidade de medida:  kWh*persoa-1ano-1  
 Fonte de datos: Facturas de electricidade, calefacción e auga quente; Padrón de habitantes.  
 Método de cálculo:  Consumo total de enerxía/ número de habitantes empadroados  
 Actualización:  Anual  
102 Produción autónoma de enerxía en equipamentos municipais  

 Descrición:  
Número de edificios ou equipamentos con produción autónoma de electricidade, auga 
quente ou calefacción, mediante sistemas de paneis solares térmicos ou fotovoltaicos, 
eólica, xeotérmica ou caldeiras de biomasa con subministración local. 

 

 Unidade de medida:  Unidades  
 Fonte de datos: Municipal  
 Método de cálculo:  -  
 Actualización:  Anual  
103 Venta de combustibles de automoción  
 Descrición:  Datos de venda de combustibles de automoción por habitante.  
 Unidade de medida:  t (toneladas)  

 Fonte de datos: 
Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos; boletín de hidrocaburos 
da Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio). 

 

 Método de cálculo:  Volume total de combustibles para automoción (descártase o gasóleo agrícola) / Nº 
habitantes empadroados.  

 Actualización:  Anual  
104 Sistemas de Iluminación de Baixo Consumo.  

 Descrición:  Grao de implantación de sistemas de iluminación de baixo consumo en infraestruturas 
e equipamentos colectivos existentes ou programados.  

 Unidade de medida:  %  
 Fonte de datos: Promotor  
 Método de cálculo:  Nº sistemas de iluminación de baixo consumo / Nº sistemas de iluminación totais.  
 Actualización:  Anual  



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VILABOA  

 
INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  

 

 

consultora galega s.l.     151 
  
 

11 ATMOSFERA   
111 Emisións á atmosfera de orixe industrial  

 Descrición:  
Volume de emisións á atmosfera, xeradas polas instalacións de produción industrial 
situadas no concello. Este indicador abrangue as emisións de GEI: 
CO2,CH4,N20,HFC, SF6,PFC . 

 

 Unidade de medida:  t/ano  
 Fonte de datos: Rexistro estatal de emisións e fontes contaminantes EPER-PRTR  
 Método de cálculo:  -  
 Actualización:  Anual  
112 Exposición da poboación á contaminación acústica  

 Descrición:  
Este indicador ofrece información sobre a porcentaxe de poboación afectada polo 
ruído diúrno, segundo o índice de ruído Lden esixido pola Comisión Europea nos eixes 
viarios, ferroviarios e aeroportos. 

 

 Unidade de medida:  Núm. de persoas, vivendas, hospitais e centros educativos.  

 Fonte de datos: Núm. de persoas, vivendas, hospitais e centros educativos por intervalos de valores de 
Lden (ruído diúrno) 55,65,75 db  

 Método de cálculo:  Mapas estratéxicos de ruído estatais (CEDEX), autonómicos (Dirección Xeral de 
Infraestruturas, CMATI).  

 Actualización:  Cada cinco anos  
113 Exposición da poboación á contaminación electromagnética  

 Descrición:  Este indicador ofrece sobre a porcentaxe de poboación afectada pola proximidade de 
fontes de contaminación electromagnética.  

 Unidade de medida:  Nº habitantes  
 Fonte de datos: Promotor  

 Método de cálculo:  

Poboación residente dentro do radio de afección de fontes de contaminación 
electromagnética (instalacións de telecomunicacións, liñas eléctricas, subestacións 
eléctricas, redes WIMAX) situadas en solo urbano, urbanizable ou de núcleo rural. 
Considérase zona de afección a recomendación do Consello da Unión Europea de 
limitar a densidade de corrente eléctrica inducida a 2 mA/m2 en sitios onde poida 
permanecer un tempo prolongado e calcúlanse de forma teórica uns niveis de 
referencia para o campo electromagnético de 50 Hz: 5 kV/m para o campo eléctrico e 
100 μT para o campo electromagnético (Fonte: Red Eléctrica Española). 

 

 Actualización:  Revisión do plan.  
14 CICLO HÍDRICO   
141 Abastecemento de auga municipal  

 Descrición:  

Avalía o consumo de auga subministrado pola rede de abastecemento municipal, así 
como as perdas rexistradas na rede de distribución. Considera o consumo total dos 
sectores doméstico, comercial e industrial, os equipamentos e servizos municipais e, 
para o caso de concellos rurais, o consumo por explotacións agropecuarias. 

 

 Unidade de medida:  litros*persoa-1*día-1  
 Fonte de datos: Empresa de subministración  

 Método de cálculo:  
Abastecemento (consumo doméstico+consumo industrial+consumo comercio+consumo 
equipamentos e servizos municipais+perdas da rede de distribución+consumo 
agrogandeiro)/nº habitantes 

 

 Actualización:  Trimestral  
142 Saneamento de augas residuais  

 Descrición:  
Abastecemento (consumo doméstico+consumo industrial+consumo comercio+consumo 
equipamentos e servizos municipais+perdas da rede de distribución+consumo 
agrogandeiro)/nº habitantes 

 

 Unidade de medida:  %  
 Fonte de datos: Concello; EIEL  
 Método de cálculo:  Poboación conectada á rede de saneamento/poboación total  
 Actualización:  Anual  
143 Emisións totais á auga por actividade económica  

 Descrición:  Este indicador da información sobre o volume de emisións á auga xeradas pola 
actividade económica.  

 Unidade de medida:  t/ano  
 Fonte de datos: Rexistro estatal de emisións e fontes contaminantes  
 Método de cálculo:  Produción total de emisións  
 Actualización:  Anual  
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144 Número de puntos de vertido  
 Descrición:  Número de puntos de vertido a ríos  
 Unidade de medida:  Unidades  
 Fonte de datos: Inventario de vertidos do Organismo de Conca  
 Método de cálculo:  -  
 Actualización:  Anual  
15 CICLO MATERIAIS   
151 Xeración de residuos sólidos urbanos (RSU)  
 Descrición:  Cantidade de residuos sólidos urbanos producidos  
 Unidade de medida:  kg/(persoa*ano)  
 Fonte de datos: Municipal. Empresa concesionaria do servizo.  
 Método de cálculo:  Total anual RSU recollidos/número habitantes  
 Actualización:  Anual  
152 Xeración de residuos perigosos  

 Descrición:  Cantidade total de residuos perigosos xerados por instalacións industriais e empresariais 
situadas no concello.  

 Unidade de medida:  t de residuos perigosos xerados  
 Fonte de datos: Sistema de Información de Residuos de Galicia – CMATI  
 Método de cálculo:  -  
 Actualización:  Anual  

153 Recollida selectiva de 
RSU   

 Descrición:  Rateos de recollida selectiva  
 Unidade de medida:  %  
 Fonte de datos: Empresas recollida selectiva  

 Método de cálculo:  

Rateo de recollida selectiva bruta (cálculo incluíndo todos aqueles residuos recollidos 
mediante os sistemas dispostos para a recollida selectiva) e recollida selectiva neta 
(inclúe aquelas fraccións contabilizadas na recollida selectiva bruta pero desconta as 
cantidades de materiais considerados impropios en cada sistema de recollida). 

 

 Actualización:  Anual  
154 Rutas de recollida de RSU   

 Descrición:  

Este indicador dá idea das distancias percorridas polo servizo de recollida de lixo, en 
función do número de habitantes cubertos polo servizo. Dá idea do grao de dispersión 
das entidades de poboación e do consumo enerxético, derivado do servizo de recollida 
de lixo. 

 

 Unidade de medida:  m/habitante  
 Fonte de datos: Empresas recollida selectiva  

 Método de cálculo:  Lonxitude total das rutas de recollida de lixo/número total de usuarios cubertos polo 
Servizo  

 Actualización:  Anual  
16 SOLO   

161 Consumo de solo 
planificado   

 Descrición:  Indicador do grao de consumo de solo potencial (a teito de planeamento) por 
urbanización no concello.  

 Unidade de medida:  %  
 Fonte de datos: PXOM  

 Método de cálculo:  
(Superficie (ha) de núcleo rural+urbano consolidado+urbano non 
consolidado+urbanizable delimitado+urbanizable non delimitado+sistemas xerais) / 
superficie (ha) do concello 

 

 Actualización:  Modificacións puntuais ou revisións do PXOM  

162 Consumo de solo 
executado   

 Descrición:  Indicador do grao de consumo de solo real (executado) por urbanización no concello.  
 Unidade de medida:  %  
 Fonte de datos: Municipal  

 Método de cálculo:  

(Superficie (ha) de núcleo rural+urbano consolidado+urbano non consolidado +sistemas 
xerais) / superficie (ha) do concello 
Nota: considéranse os urbanizables desenvolvidos como urbano a efectos do cálculo, 
aínda que conserven a categoría de urbanizable ata a revisión do PXOM. 

 

 Actualización:  Cada vez que se execute un plan de desenvolvemento  
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163 Presión urbana   

 Descrición:  

Este indicador relaciona o número total de habitantes que viven nun concello coa 
extensión superficial do mesmo. A presión demográfica que mide este indicador está 
relacionada con outros indicadores como o consumo de solo, o consumo de auga e 
enerxía ou a produción de lixo. 

 

 Unidade de medida:  Habitantes/km2  
 Fonte de datos: Padrón de habitantes  
 Método de cálculo:  Poboación total do concello/superficie total  
 Actualización:  Anual  
164 Emisións totais ao solo   

 Descrición:  Este indicador dá información sobre o volume de emisións ao solo xeradas pola 
actividade económica situada no concello.  

 Unidade de medida:  t/ano  
 Fonte de datos: Rexistro estatal de emisións e fontes contaminantes  
 Método de cálculo:  Produción total de emisións ao solo  
 Actualización:  Anual  
17 EDIFICACIÓNS   
171 Edificacións rehabilitadas   

 Descrición:  Permite avaliar os plans de desenvolvemento de mellora dos núcleos rurais do concello 
e o grao de rehabilitación.  

 Unidade de medida:  Unidades  
 Fonte de datos: Nº de licenzas para rehabilitación de vivendas – concello  
 Método de cálculo:  -  
 Actualización:  Anual  
172 Vivenda de protección   
 Descrición:  Número de vivendas baixo algún réxime de protección  
 Unidade de medida:  %  
 Fonte de datos: Municipal, IGVS  
 Método de cálculo:  Número de vivendas baixo algún réxime de protección/vivendas totais  
 Actualización:  Anual  
173 Vivendas baleiras   
 Descrición:  Número de vivendas baleiras  
 Unidade de medida:  %  
 Fonte de datos: Censo de vivendas, INE  
 Método de cálculo:  Nº vivendas baleiras/Nº total de vivendas  
 Actualización:  Cada 10 anos  

18 RISCOS NATURAIS E 
TECNOLÓXICOS   

181 Superficie queimada en incendios forestais  
 Descrición:  Superficie queimada en incendios forestais  
 Unidade de medida:  Ha  
 Fonte de datos: Consellería de Medio Rural  
 Método de cálculo:  -  
 Actualización:  Anual  
182 Bens afectados por inundacións  
 Descrición:  Valor económico de bens construídos, afectados por inundacións e avenidas torrenciais  
 Unidade de medida:  €  
 Fonte de datos: Consorcio de Compensación de Seguros. Axencia Galega de Emerxencias  
 Método de cálculo:  -  
 Actualización:  Anual  
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8. INFORME SOBRE A VIABILIDADE ECONÓMICA. 

Neste apartado determínase a viabilidade económica das dúas alternativas principais 

analizadas e das medidas dirixidas a prever, minimizar ou paliar os efectos negativos (só da 

alternativa seleccionada) e o establecemento dun sistema de seguimento. 

O estudo económico e a orde de prioridades valoran as actuacións necesarias para o 

desenvolvemento do plan con previsión de execución nos citados prazos, e ten que demostrar 

que esas previsións son viables e economicamente posibles para os axentes que interveñen 

nelas, sobre todo o promotor principal, que é o concello (incluso tendo en conta, no seu caso, os 

custos de mantemento das dotacións, instalacións e servizos executados que dependan do 

concello). Axúntanse os estratos desas demostracións, que veñen a comprobar a viabilidade do 

propio PXOM. 

8.1.O ESTUDO ECONÓMICO DO PXOM (ALTERNATIVA 1). 

A estratexia de actuación e o estudo económico do PXOM, coa súa orde de prioridades 

céntrase no prazo da estratexia principal do Plan (que é de 12 anos) mais os oito anos de 

solapamento e remate de actuacións. Pero tendo en conta que os compromisos e orzamentos 

das administracións, non van moito máis alá de un ano.  

O estudo económico e a orde de prioridades valoran as actuacións necesarias para o 

desenvolvemento das actuacións principais do plan, con previsión de execución nos citados 

prazos, e ten que demostrar que esas previsións son viables e economicamente posibles para os 

axentes que interveñen nelas, sobre todo o promotor principal, que é o Concello (incluso tendo 

en conta, no seu caso, os custos de mantemento das dotacións, instalacións e servizos 

executados que dependan do Concello). Axúntanse os estratos desas demostracións, que veñen 

a comprobar a viabilidade do propio PXOM. 

8.1.1. VIABILIDADE DE ASIGNACIÓNS ÁS DISTINTAS ADMINISTRACIÓNS. 

O investimento total previsto no PXOM ascende a 32,7 mill €, para o período próximo de 20 anos, 

porque hai que ter en conta os oito anos de solapamento dos que se falou máis atrás. Así, dentro 

da propia programación para o horizonte dos vindeiros 12 anos (C1+C2+C3) resulta un total de 

26,8 mill €, segundo o cadro que se reflicte: 
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ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS 

 IMPORTE MUNICIPAL OUTRAS 
INVERSIÓN 
PRIVADA 

 Q1  12.827.195 575.437 3.744.143 8.507.615 
 Q2  6.608.838 562.000 2.798.000 3.248.838 
 Q3  7.387.829 70.000 280.000 7.037.829 
FP 5.882.117 704.000 2.776.000 2.402.117 

 TOTAL  32.705.979 1.911.437 9.598.143 21.196.399 
%  5,84% 29,35% 64,81% 

O meirande peso do investimento vai dirixido cara o Mercado, como é lóxico posto que é este o 

axente que debe devolver parte das plusvalías cara á cidadanía no espazo no que intervén, 

tendo así unha carga duns 21,2 millóns € supondo o 65 % do total do PXOM. De seguido é cara o 

resto de administracións non municipais cuns 9,6 millóns euros o 29% do PXOM, e de seguido cara 

o Concello a quen se dirixe un investimento dun 1,9 millóns €, supondo o 6% do total do plan 

xeral. 

Na seguinte táboa resúmense as capacidades de investimento das distintas administracións non 

municipais e o seu investimento asignado polo PXOM. 

ESTADO 240,0 1º CUADR 6.165 22.565

XUNTA 450,0 2º CUADR 6.582 24.090

DEPUTACIÓN 45,0 3º CUADR 7.242 26.507

FONDOS EUR 180,0 FORA DE PR 8.207 60.075

TOTAL 915,00 MEDIAS 7.049 33.309

83,41% 88,39% 98,94% 95,38%MARXE SOBRANTE INVESTIMENTO %

FORA DE 
PROGRAMA

3.744 2.798 280 2.776

RESUMO DA CAPACIDADE DE INVESTIMENTO DAS ADMINISTRACIÓNS NON MUNICIPAIS

CAPACIDADE DE INVESTIMENTOS
PREVISIÓN DE INVESTIMENTO POR FASES (miles de 
euros)

EUROS/  
HABITANTE 
ANO

FASE ou 
CUADRIENIO

HABITANTES 
MEDIOS/ ANO

POR FASE 
(miles de 
euros) 1º CUADR 2º CUADR 3º CUADR

 
Como podemos observar, e xa como resumo, a asignación orzamentaria para o Plan por parte 

das administracións non municipais é perfectamente asumible (cunha marxe sobrante de axuste 

a maiores de entre o 83 e o 99 % nesas fases ou cuadrienios) e razoable tendo en conta as 

características do concello e as capacidades investidoras desas administracións. 

Na seguinte táboa resúmense por fases ou cuadrienios as capacidades de investimento (as 

iniciais e as derivadas da execución do plan) e as asignacións de gasto establecidas polo PXOM 

para o concello, así como no seu caso, os custos de mantemento das dotacións, instalacións e 

servizos executados que dependan do Concello. 
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RESUMO DA CAPACIDADE DE INVESTIMENTO DO CONCELLO 
  CAPACIDADE DE 

INVESTIMENTOS  
PREVISIÓN DE INVESTIMENTO POR FASES  

(miles de euros) 
  €/HABITANTE 

ANO 
1º 

CUADR 
2º 

CUADR 
3º 

CUADR 
FORA DE 

PROGRAMA 
ANOS   4 4 4 8 

Capacidade na situación actual 75,84 1.631 1.697 1.766 3.749 
Recursos por aumento de poboación 254,15 144 567 1.239 4.438 
Recursos por desenvolvemento do PXOM  2.302 3.474 4.078 8.178 
 TOTAL RECURSOS 4.080 5.743 7.087 16.374 
Asignacións no EEF  324 324 324 648 
Necesidades de mantemento  246 608 1.285 4.166 
 TOTAL GASTOS 570 932 1.610 4.814 

RESULTADO 3.510  4.811  5.477  11.559  
MARXE SOBRANTE INVESTIMENTO % 86,04% 83,78% 77,29% 70,60% 

 

Como podemos observar, e xa como resumo, a asignación orzamentaria para o Plan por parte 

da administración municipal é perfectamente asumible (con marxes sobrantes de axuste a 

maiores de entre o 70 e o 86 % nesas fases ou cuadrienios) e razoable tendo en conta as 

características do concello e as súas capacidades investidoras. 

8.2.ESTUDO ECONÓMICO DO PXOM (ALTERNATIVA 2). 

A estratexia de actuación e o estudo económico do PXOM, coa súa orde de prioridades 

céntrase no prazo da estratexia principal do Plan (que é de 12 anos) mais os oito anos de 

solapamento e remate de actuacións. Pero tendo en conta que os compromisos e orzamentos 

das administracións, non van moito máis alá de un ano.  

O estudo económico e a orde de prioridades valoran as actuacións necesarias para o 

desenvolvemento das actuacións principais do plan, con previsión de execución nos citados 

prazos, e ten que demostrar que esas previsións son viables e economicamente posibles para os 

axentes que interveñen nelas, sobre todo o promotor principal, que é o Concello (incluso tendo 

en conta, no seu caso, os custos de mantemento das dotacións, instalacións e servizos 

executados que dependan do Concello). Axúntanse os estratos desas demostracións, que veñen 

a comprobar a viabilidade do propio PXOM. 

8.2.1. VIABILIDADE DE ASIGNACIÓNS ÁS DISTINTAS ADMINISTRACIÓNS. 

O investimento total previsto no PXOM ascende a 26,1 mill €, para o período próximo de 20 anos, 

porque hai que ter en conta os oito anos de solapamento dos que se falou máis atrás. Así, dentro 

da propia programación para o horizonte dos vindeiros 12 anos (C1+C2+C3) resulta un total de 

19,4 mill €, segundo o cadro que se reflicte: 
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ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS 
 IMPORTE MUNICIPAL OUTRAS 

INVERSIÓN 
PRIVADA 

 Q1  9.631.576 575.437 3.744.143 5.311.996 
 Q2  5.987.440 562.000 2.798.000 2.627.440 
 Q3  3.798.297 70.000 280.000 3.448.297 
FP 6.719.307 704.000 2.776.000 3.239.307 

 TOTAL  26.136.620 1.911.437 9.598.143 14.627.040 
%  7,31% 36,72% 55,96% 

 

O meirande peso do investimento vai dirixido cara o Mercado, como é lóxico posto que é este o 

axente que debe devolver parte das plusvalías cara á cidadanía no espazo no que intervén, 

tendo así unha carga duns 14,6 millóns € supondo o 56 % do total do PXOM. De seguido é cara o 

resto de administracións non municipais cuns 9,6 millóns euros o 37% do PXOM, e de seguido cara 

o Concello a quen se dirixe un investimento dun 1,9 millóns €, supondo o 7% do total do plan 

xeral.  

Na seguinte táboa resúmense as capacidades de investimento das distintas administracións non 

municipais e o seu investimento asignado polo PXOM. 

ESTADO 240,0 1º CUADR 6.201 22.696

XUNTA 450,0 2º CUADR 6.705 24.539

DEPUTACIÓN 45,0 3º CUADR 7.449 27.263

FONDOS EUR 180,0 FORA DE PRO 8.357 61.173

TOTAL 915,00 MEDIAS 7.178 33.917

83,50% 88,60% 98,97% 95,46%

RESUMO DA CAPACIDADE DE INVESTIMENTO DAS ADMINISTRACIÓNS NON MUNICIPAIS

MARXE SOBRANTE INVESTIMENTO %

3.744 2.798 280 2.776

CAPACIDADE DE INVESTIMENTOS
PREVISIÓN DE INVESTIMENTO POR FASES (miles de 
euros)

EUROS/  
HABITANTE 
ANO

FASE ou 
CUADRIENIO

HABITANTES 
MEDIOS/ ANO

POR FASE 
(miles de 
euros) 1º CUADR 2º CUADR 3º CUADR

FORA DE 
PROGRAMA

 

Como podemos observar, e xa como resumo, a asignación orzamentaria para o Plan por parte 

das administracións non municipais é perfectamente asumible (cun marxe sobrante de axuste a 

maiores de entre o 83 e o 99 % nesas fases ou cuadrienios) e razoable tendo en conta as 

características do concello e as capacidades investidoras desas administracións. 

Na seguinte táboa resúmense por fases ou cuadrienios as capacidades de investimento (as 

iniciais e as derivadas da execución do plan) e as asignacións de gasto establecidas polo PXOM 

para o concello, así como no seu caso, os custos de mantemento das dotacións, instalacións e 

servizos executados que dependan do Concello. 
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RESUMO DA CAPACIDADE DE INVESTIMENTO DO CONCELLO 
  CAPACIDADE DE 

INVESTIMENTOS  
PREVISIÓN DE INVESTIMENTO POR FASES  

(miles de euros) 
  €/HABITANTE 

ANO 
1º 

CUADR 
2º 

CUADR 
3º 

CUADR 
FORA DE 

PROGRAMA 
ANOS   4 4 4 8 

Capacidade na situación actual 75,84 1.663 1.731 1.801 3.810 
Recursos por aumento de 
poboación 254,15 180 692 1.448 4.743 
Recursos por desenvolvemento do 
PXOM  1.483 2.504 3.511 7.040 
 TOTAL RECURSOS 3.330 4.931 6.764 15.601 
Asignacións no EEF  324 324 324 648 
Necesidades de mantemento  232 631 1.276 4.038 
 TOTAL GASTOS 556 955 1.600 4.686 

RESULTADO 2.774  3.976  5.164  10.915  
MARXE SOBRANTE INVESTIMENTO % 83,31% 80,63% 76,34% 69,96% 

 

Como podemos observar, e xa como resumo, a asignación orzamentaria para o Plan por parte 

da administración municipal é perfectamente asumible (con marxes sobrantes de axuste a 

maiores de entre o 70 e o 83 % nesas fases ou cuadrienios) e razoable tendo en conta as 

características do concello e as súas capacidades investidoras. 

8.2.2. VIABILIDADE DE ASIGNACIÓNS DO INVESTIMENTO PRIVADO. 

O investimento privado previsto no Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vilaboa vén 

establecido por diversas actuacións destinadas á xestión e aproveitamento de iniciativa privada 

por importe de 14,6 M €. Para o presente E.E.F non se dispoñen de datos cos que poder facer 

unha análise dos investimentos de iniciativa privada, feitas no pasado, e así poder establecer 

criterios valorativos respecto ao asumible ou non asumible deste investimento previsto.  

Pero, dado que o investimento privado corresponde, na súa práctica totalidade, ao 

desenvolvemento de ámbitos de planeamento, o que si se pode afirmar é que o Plan, para 

garantir a viabilidade da súa execución, se ten asegurado de que as cargas que comporta a 

transformación do solo en cada área de reparto, segundo as súas determinacións, son asumibles 

co aproveitamento urbanístico que se lle asigna. 

En resumo, se se ten en conta o equilibrio de cargas e beneficios, está asegurada a viabilidade 

dos ámbitos, e por tanto, tratarase en todos os casos, de actuacións rendibles, que é a condición 

básica para acometer o seu desenvolvemento pola iniciativa privada, por tanto, no presente 

caso do investimento privado, viabilidade é sinónimo da sustentabilidade esixida, obxecto 

principal da xustificación do presente capítulo. 
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8.3.CONCLUSIÓNS SOBRE A SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA DO PXOM. 

Estímase que unha vez analizada e xustificada, nos anteriores apartados, a sustentabilidade ou a 

viabilidade individualizada destas tres fontes fundamentais de financiamento (o Concello, as 

administracións ou entidades públicas distintas do municipio e finalmente, os promotores 

privados, que denominamos como “Mercado”) que deberán soportar economicamente todos 

os custos derivados do PXOM, pódese afirmar que o plan é sustentable economicamente a 

tódolos efectos, incluso tendo en conta os custos derivados do mantemento das dotacións, 

instalacións e servizos executados no seu desenvolvemento e para cada unha das dúas 

alternativas analizadas, pero tendo en conta que a alternativa seleccionada (a 2) ten custes 

globais menores, polo tanto é mais favorable na actual situación económica e conxuntural. 

8.4.VALORACIÓN ECONÓMICA DO PLAN DE SEGUIMENTO, AS MEDIDAS CORRECTORAS E 
OS PLANS E ESTUDOS COMPLEMENTARIOS. 

A partida orzamentaria destinada á aplicación do plan de seguimento pode estimarse a partir 

das necesidades de persoal para o citado traballo (que podería ser persoal ou funcionarios 

propios do Concello), que se estima nun titulado superior e un titulado medio durante uns dous 

meses ó ano, mais o custe dos materiais empregados por este persoal, o que se estima 

orientativamente nun custe anual duns 25.000€ para o plan de seguimento. 

Os custos de mantemento das actuacións municipais están incluídos nas partidas valoradas das 

actuacións. Os organismos responsables e promotores das actuacións e en última instancia o 

ente xestor do Plan son os responsables da coordinación do seu desenvolvemento. 

No importe das actuacións propostas inclúese xa a valoración dos traballos necesarios para 

definir e executar as medidas propostas e os plans e estudos complementarios que require cada 

Plan, Programa ou Actuación contemplada no Plan Xeral, que velarán pola análise e grao de 

cumprimento dos obxectivos propostos e permitirá aplicar as medidas correctoras que faciliten a 

consecución dos fins propostos, e a súa viabilidade está garantida coa propia viabilidade do 

Plan Xeral. A tal efecto se recolle no cadro seguinte a estimación destes custes para cada 

actuación. 

ACTUACIÓN 

IMPORTE 
Medidas 

correctoras 
1. SIST XERAL COMUNICACIONS 750.000 
1.1.   En relación co viario de interese nacional.  
1) Trazado do Tren de Alta Velocidade (AVE) polo concello de Vilaboa.  
1) Actuacións pendentes da mellora da N-554 750.000 
2) Autovía Pontevedra-O Porriño de conexión coa A-52  
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ACTUACIÓN 

IMPORTE 
Medidas 

correctoras 
2. SIST XERAL INFRAESTRUTURAS BASICAS 8.419.580 
2.1.  Rede de abastecemento de auga.  
1) Actuacións xerais da Rede de Abastecemento de Acuanorte 2.919.580 
2) Rede municipal de abastecemento e tratamento de auga en toda-las 
parroquias 3.000.000 
2.2.  Rede de tratamento de augas residuais.  
1) Remate das redes de saneamento de toda-las parroquias 2.500.000 
3. EQUIPAMENTOS 1.250.000 
1) Construción dunha Piscina Municipal cuberta (E-014) 400.000 
2) Compra de terreos e construción dun Tanatorio Municipal (E-021) 250.000 
3) Mellora dos parques infantis do municipio 200.000 
4) Ampliación do Cemiterio Municipal de Santa Cristina (E-051) 200.000 
5) Ampliación do Cemiterio Municipal de San Adrián (E-053) 200.000 
4. ESPAZOS LIBRES 1.190.000 
1) 2ª Fase Recuperación das Salinas de Ulló en Paredes (L-027) 600.000 
2) 1ª Fase Acondicionamento Paseo Marítimo en Pedra dos Caralletes (Acuña-
Vilaboa) 100.000 
3) Acondicionamento do espazo en Barciela preto do campo de fútbol (L-040) 80.000 
4) Recuperación e acondicionamento medioambiental do Areeiro, Paredes (L-
019) 60.000 
5) Compra de terreos e acondicionamento do Espazo libre Punta Travesada (L-
068) 150.000 
6) 1ª Fase Recuperación e acondicionamento do paseo fluvial do río Sidral en 
Toural (L-075) 200.000 
5. ACCIONS CONCERTADAS OU PROGRAMADAS 14.527.040 
1) Desenvolvemento e urbanización de Ámbitos de uso industrial do 1º 
Cuadrienio. 4.448.122 
2) Desenvolvemento e urbanización de Ámbitos de uso industrial do 2º 
Cuadrienio. 1.241.942 
3) Desenvolvemento e urbanización de Ámbitos de uso industrial do 3º 
Cuadrienio. 1.513.055 
4) Desenvolvemento e urbanización dos Ámbitos de uso residencial do 1º 
Cuadrienio. 763.874 
5) Desenvolvemento e urbanización dos Ámbitos de uso residencial do 2º 
Cuadrienio. 1.385.498 
6) Desenvolvemento e urbanización dos Ámbitos de uso residencial do 3º 
Cuadrienio. 1.935.242 
7) Desenvolvemento e urbanización dos Ámbitos de uso industrial Fora de 
Programa. 2.012.159 
8) Desenvolvemento e urbanización dos Ámbitos de uso residencial Fora de 
Programa. 1.227.148 
TOTAL 26.136.620 
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9. ANÁLISE DA COHERENCIA DOS OBXECTIVOS ESTABLECIDOS. 

Para a realización da análise de coherencia dos obxectivos establecidos seguíronse diversos 

métodos analíticos e demostrativos, a partir de cadros e matrices de cruzamento. 

En primeiro lugar, abórdase a análise de coherencia entre a alternativa seleccionada (as 

accións de dita alternativa), e por outro os obxectivos de sustentabilidade establecidos para este 

proxecto, en base ao documento de DR. 

En segundo lugar, establécese a matriz de coherencia entre os elementos estratéxicos obtidos na 

análise obxectiva da contorna e os obxectivos establecidos. 

A metodoloxía é similar en ambas matrices. Para establecer esta análise realízase unha matriz de 

dobre entrada, na que se indican nas filas os obxectivos medioambientais do PXOM que derivan 

dos criterios e variables do documento de referencia, e nas columnas as accións para o primeiro 

caso e os elementos estratéxicos, no segundo.   

As interaccións que se producen clasifícanse, de acordo aos seguintes rangos de 

compatibilidade: 

Totalmente compatibles (relación sinérxica):  no caso de que os obxectivos teñan unha 

interacción de carácter positivo, é dicir, cando se produce un reforzo ou complementación de 

ambos obxectivos. 

Totalmente compatible: cando non se estableza relación entre os distintos obxectivos, xa que 

logo, non se vexa comprometido de ningún xeito á consecución dun obxectivo pola doutro. 

Xeralmente compatibles: situación similar á anterior para a xeneralidade dos casos, pero que en 

condicións singulares pode darse unha relación de certa incompatibilidade. 

Parcialmente compatible (require zonificación): prodúcese cando os obxectivos son 

compatibles, pero non simultaneamente, para un punto determinado do territorio, polo que, co 

fin de maximizar a obtención de ambos obxectivos, é necesario realizar unha zonificación do 

territorio.  

Parcialmente compatible (require subordinación): situación similar á anterior pero que nos casos 

de que exista coincidencia territorial, hai que subordinar un obxectivo o outro.  

Relación especialmente conflitiva: son dous obxectivos dificilmente obtibles de xeito simultáneo. 

Incompatibles: é a situación máis desfavorable, dado que ambos obxectivos prexudícanse entre 

si. 
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Baixo estes criterios realizáronse as seguintes matrices, obténdose unha valoración de alta 

compatibilidade, xa que a gran maioría das interaccións resultaron totalmente compatibles ou 

totalmente compatibles (relación sinérxica).  
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MATRIZ DE COHERENCIA ENTRE OS OBXECTIVOS AMBIENTAIS E AS MEDIDAS OU ACCIÓNS DO 
PXOM. 

MATRIZ DE COHERENCIA ENTRE OS OBXECTIVOS MEDIAMBIENTAIS E AS 

ACCIÓNS DO PXOM 

Delim
itación solo urb. consolidado. 

Delim
itación 

solo 
urb. 

non 
consolidado 

Delim
itación de solo de núcleo rural 

Delim
itación 

de 
solo 

urbanizable 
delim

itado residencial 

Delim
itación 

de 
solo 

urbanizable 
delim

itado industrial 

Delim
itación de solo rústico (s.r.) 

Sistem
a xeral e local de zonas verdes 

e espazos libres 

Sistem
a 

xeral 
e 

local 
de 

equipam
entos 

Sistem
a de com

unicacións 

Paisaxe  Favorecer a integridade paisaxística  XC PCZ TCS EC EC TCS TCS XC EC 

Preservar a integridade funcional dos sistemas naturais  TC TC TC PCZ PCZ TCS TCS XC PCZ 
Natureza 

Xestionar a funcionalidade propia dos recursos naturais  TC TC TC PCZ PCZ TCS TCS TC PCZ 

Patrimonio Preservar e valorizar os elementos patrimoniais  TCS TCS TCS TC TC TC TCS TCS PCZ 

Considerar a estrutura demográfica do ámbito e da 
área de influencia  

TC TC TC TCS TC TCS TC TC TC 

Prever un equilibrio entre a poboación e os recursos  TC TC TC PCS TC TCS TCS TCS PCZ 

Contribuír a un contorno saudable  TCS TCS TCS XC XC TCS TCS TCS PCS 

Garantir a non exclusión  TCS TCS TCS TC TC TC TCS TCS TCS 

Favorecer a cohesión social TCS TCS TCS TC TC TC TCS TCS TCS 

Sociedade 

Fomentar a participación cidadá na toma de decisións 
no concello  TC TC TC TC TC TC TC TC TC 

Considerar a estrutura socioeconómica do ámbito e da 
área de influencia 

TC TC TC TC TC TC TCS TCS TC 
Economía 

Mellorar a calidade de vida e a habitabilidade TCS TCS TCS TCS TC TCS TCS TCS XC 
Promover solucións integrais que minimicen os custos 
ambientais  TC TC TC XC TC TC TCS TC XC 

Medio urbano 
Mellorar a calidade de vida e a habitabilidade TCS TCS TCS TCS TC TC TCS TCS TC 

Pular por unha clasificación dos espazos, en función da 
súa propia capacidade produtiva 

TC TC TC PCZ TC TCS TCS TC TC 
Medio rural 

Contribuír á creación dun contorno de traballo de 
calidade  TCS TCS TCS TCS TC TCS TCS TCS TCS 

Medio industrial Optimizar a eficiencia das actividades económicas  TC TC TC TCS TCS PCZ TC TCS TCS 

Reducir as necesidades de mobilidade TC TC TC TC TC TC TCS TC TCS 
Mobilidade Facilitar unha conectividade eficiente, cara os 

principais destinos TC TC TC TC TC TC TCS TC TCS 

Promover o aforro no consumo enerxético TC TC TC TCS TC TC TC TC TCS 
Enerxía 

Pular polo uso de recursos enerxéticos renovables.  TC PCS PCS TCS TC TC TC TC TC 

Atmosfera  Controlar as emisións contaminantes  PCS PCS PCS PCS TC TCS TCS TC PCS 

Garantir o funcionamento do ciclo hídrico en tódalas 
súas fases e procesos  

TC TC TC PCZ TC TCS TCS TC PCZ 

Garantir a viabilidade dos sistemas de abastecemento 
e saneamento, en función das demandas estimadas, a 
teito de planeamento  

TC TC TC TCS TC TC TC TC TC 
Ciclo hídrico 

Promover o aforro no consumo dos recursos hídricos  TC TC TC PCS TC TC TC TC TC 

Ciclos de materiais Xestionar eficientemente os fluxos de materiais e 
residuos  TC TC TC TC TC TC TC TC TC 

Axustar os usos ao contorno e aos obxectivos propios 
deste planeamento  TC TC TC TCS TC TCS TC TC TC 

Fomentaranse estruturas densas, compactas e 
complexas  TCS TCS TCS TCS TC TCS TC TC TC 

Considerar a mobilidade como variable fundamental 
na formulación das alternativas  

TC TC TC TCS TC TC TCS TC TCS 

Pular por un desenvolvemento do concello ordenado e 
eficiente  TCS TCS TCS TCS TC TCS TCS TCS TCS 

Solo 

Axustar o parque potencial de edificacións a teito de 
planeamento á dinámica do concello  

TC TC TC TCS TC TC TC TC TC 

Edificacións Minimizar as posibles afeccións das edificacións sobre o 
contorno  PCS PCS PCS PCS TC TC TCS TC XC 

Totalmente compatible (relación sinérxica) TCS 
Totalmente compatible TC 
Xeralmente compatible XC 
Parcialmente compatible (require zonificación) PCZ 
Parcialmente compatible (require subordinación) PCS 
Especialmente conflitiva EC 

Incompatibles I 
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MATRIZ DE COHERENCIA ENTRE OS OBXETIVOS AMBIENTAIS E AS VARIABLES ESTRATEXICAS DO PXOM. 

MATRIZ DE COHERENCIA ENTRE OS OBXETIVOS AMBIENTAIS E AS VARIABLES ESTRATEXICAS DO PXOM 
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Paisaxe Favorecer a integridade paisaxística  TCS TCS TCS PCZ PCZ PCS PCS PCS TCS TC TC TC PCZ TCS PCS 

Preservar a integridade funcional dos sistemas naturais  TCS TCS TC PCZ TC PCS PCS PCS TCS TC TCS TC TC TCS EC 
Natureza 

Xestionar a funcionalidade propia dos recursos naturais  TCS TCS TC PCZ TC PCS PCS PCS TCS TC TC TC TC TCS TC 

Patrimonio Preservar e valorizar os elementos patrimoniais  TCS TCS TCS TC TC PCS PCS PCS TCS TC TC TC TC TCS TC 

Considerar a estrutura demográfica do ámbito e da área de influencia  TC TC TC TCS TCS TC TC TC TC TC TC TC TC TC TCS 

Prever un equilibrio entre a poboación e os recursos  TC TC TC TCS TCS TC TC TCS TCS TC TC TC TC TCS TC 

Contribuír a un contorno saudable  TCS TCS TC TC TC TC TC PCS TC TC TCS TCS TCS TC TC 

Garantir a non exclusión  TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC 

Favorecer a cohesión social TC TC TC TC TC TC TC TC TCS TC TC TC TC TC TC 

Sociedade 

Fomentar a participación cidadá na toma de decisións no concello  TC TC TC TC TC TC TC TC TCS TC TC TC TC TC TC 

Considerar a estrutura socioeconómica do ámbito e da área de influencia TC TC TC TC TC TC TC TCS TCS TC TC TC TC TC TC 
Economía 

Mellorar a calidade de vida e a habitabilidade TCS TCS TCS TCS PCZ TC TC TC TCS TCS TCS TC TC TC TC 

Promover solucións integrais que minimicen os custos ambientais  TCS TCS TC TC TC TC TC TCS TCS TC TCS TCS TCS TCS TCS 
Medio urbano 

Mellorar a calidade de vida e a habitabilidade TCS TCS TCS TCS TC TC TC TC TCS TCS TCS TC TC TC TC 

Pular por unha clasificación dos espazos, en función da súa propia capacidade produtiva TCS TCS TC TC TC TC TC TCS TCS TC TC TC TC TCS TCS 
Medio rural 

Contribuír á creación dun contorno de traballo de calidade  TC TC TC TC TC TC TC TCS TCS TC TC TC TC TC TC 

Medio industrial Optimizar a eficiencia das actividades económicas  TC TC TC TC TC TC TC TCS TC TC TC TC TC TC TC 

Reducir as necesidades de mobilidade TC TC TC TC TC TC TC TC TCS TC TCS TC TC TC TC 
Mobilidade 

Facilitar unha conectividade eficiente cara os principais destinos TC TC TC TC TC TC TC TC TCS TC TCS TC TC TC TCS 

Promover o aforro no consumo enerxético TC TC TC PCS PCS TC TC PCS TCS TCS TCS TC TC TC TCS 
Enerxía 

Pular polo uso de recursos enerxéticos renovables.  TC TC TC TC TC TC TC TCS TC TCS TCS TC TC TC TCS 

Atmosfera Controlar as emisións contaminantes  TC TC TC TC TC TC TC PCS TC TCS TCS TCS TCS TC TCS 

Garantir o funcionamento do ciclo hídrico en tódalas súas fases e procesos  TCS TCS TC TC TC TC TC PCS TC TC TC TCS TC TC TC 

Garantir a viabilidade dos sistemas de abastecemento e saneamento, en función das demandas 
estimadas, a teito de planeamento  TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TCS TC TC TC Ciclo hídrico 

Promover  o aforro no consumo dos recursos hídricos  TC TC TC TC TC TC TC PCS TC TC TC TCS TC TC TC 

Ciclos de materiais Xestionar eficientemente os fluxos de materiais e residuos  TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TCS TCS TCS 

Axustar os usos ao contorno e aos obxectivos propios deste planeamento  TCS TCS TC TC TC TC TC TCS TCS TC TC TC TC TCS TCS 

Fomentaranse estruturas densas, compactas e complexas  TCS TCS TC TCS TC TC TC TC TCS TC TC TC TC TCS TCS 

Considerar a mobilidade como variable fundamental na formulación das alternativas  TC TC TC TC TC TC TC TC TCS TC TCS TC TC TCS TC 

Pular por un desenvolvemento do concello, ordenado e eficiente  TC TC TC TC PCS TC TC TC TCS TC TC TC TC TCS TCS 

Solo 

Axustar o parque potencial de edificacións a teito de planeamento á dinámica do concello  TC TC TC TCS TC TC TC TC TCS TC TC TC TC TCS TCS 

Edificacións Minimizar as posibles afeccións das edificacións sobre o contorno  TCS TCS TC TC TC TC TC TC TCS TCS TCS TCS TCS TCS TCS 

 
Totalmente compatible (relación sinérxica) TCS 
Totalmente compatible TC 
Xeralmente compatible XC 
Parcialmente compatible (require zonificación) PCZ 
Parcialmente compatible (require subordinación) PCS 
Especialmente conflitiva EC 
Incompatibles I 
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MATRIZ DE COHERENCIA ENTRE OS OBXECTIVOS AMBIENTAIS E AS MEDIDAS OU ACCIÓNS DO 

PXOM. 

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

No apartado 3.5 da Memoria de Ordenación defínese o proxecto 
medioambiental do PXOM, que contempla, axeitadamente, todos 
estes aspectos.  

Contémplase concretamente o acondicionamento como espazos 
libres de sistema xeral e a súa rexeneración ambiental das ribeiras 
dos ríos Tomeza, Maior ou Sidral por ambas marxes. 

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

O Estudo do Medio Rural ten identificado os espazos de interese 
produtivo que logo se clasifican como solo rústico especialmente 
protexido, en función das súas características naturais ou 
produtivas, o que vai a orientar acertadamente as súas 
posibilidades de explotación ou de preservación, segundo a súa 
natureza. 

Establécense medidas concretas na normativa (títulos 5 e 8) para a 
protección de todos os espazos con recursos naturais, patrimoniais 
e rurais. 

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

No desenvolvemento do Parque Empresarial contémplase a 
consecución das areeiras do Avia para parque de sistema xeral e 
no estudo económico contémplase, tanto a súa adquisición como 
o seu acondicionamento respectuoso co seu valor 
medioambiental. 

Os espazos pertencentes á Rede Natura son clasificados coa 
categoría de Especial protección de Enclaves Naturas, sen prexuízo 
da superposición con outras categorías de solo coas que presentan 
compatibilidade. 

Igualmente, limítase na normativa a afección do arborado 
autóctono ou vexetación de ribeira (art. 5.3, 5.4 e 8.4, 8.5 e 8.7) 
como ecosistemas de maior fraxilidade ou interese, e con carácter 
máis concreto nos apartados 5.3.12 e 4.12.2.5 (neste caso para os 
espazos exteriores de calidade). 

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

Establecemento de medidas concretas na normativa (títulos 5 e 8) 
e concreción de corredores verdes nas proximidades dos principais 
ríos que serven ao sistema xeral de espazos libres e zonas verdes no 
contexto daqueles ríos de carácter urbano como o río Sidral, ou de 
corredores ecolóxicos en especial o río Maior. Cuestións que se 
detallan, máis polo miúdo, no apartado 3.5 da memoria 
xustificativa. 

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

Establécense, tamén, medidas concretas na normativa (título 10) 
para a protección e conservación de elementos de interese ou 
catalogados. O catálogo contempla unha gran cantidade de 
elementos que se protexen especificamente, un total de 327 bens 
culturais protexidos (91 de carácter arquitectónico; 61 de carácter 
etnográfico; e 175 xacementos arqueolóxicos). 

Igualmente limítase, na normativa, a afección do arborado 
autóctono (art. 5.3, 5.4 e 8.4.1) e habilítanse medidas de control dos 
incendios (art. 5.2.10). 

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

Establécense, tamén, medidas concretas na normativa (art. 5, 5.3, 
5.4, e título 8) para a protección paisaxística nos espazos naturais e 
rurais. 

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

As medidas concretas neste eido obsérvanse claramente na 
ordenación proposta pola súa compactidade esponxada, a 
localización eficiente das dotacións e nas condicións establecidas 
na normativa para a protección da calidade e a paisaxe urbana e 
rural (título 5 da Normativa). 
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Obxectivos ambientais Medidas concretas 

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

Establécense na normativa medidas de control na ocupación de 
espazos de risco por inundación (artigo 5.3.5), de afección de liñas 
eléctricas de alta e media tensión (artigo 4.9.3), condiciónase a 
implantación de antenas emisoras de radiotelecomunicación 
(artigo 4.11.7) e habilítanse medidas de control dos incendios (art. 
5.2.10). 

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

Establécense medidas de todo tipo para o aforro deste recurso co 
obxectivo de acadar a xestión sostible dos recursos hídricos, 
mellorando o abastecemento, promovendo a diminución 
progresiva das verteduras, e aumentando a calidade da auga, así 
como o seu uso e consumo racional por parte da cidadanía, 
mediante a aplicación de variadas condicións que se recollen, 
principalmente na normativa no apartado 5.2, con carácter xeral e 
con carácter particular nos puntos 5.2.4, 5.2.5, 5.2.9 e 5.2.13, e con 
carácter máis concreto no 4..6.2 e 4.6.3, tanto para as novas 
instalacións desta infraestrutura, como para adaptación das 
instalacións existentes, para garantir a súa eficiencia. Deberase, 
tamén, xustificar especialmente que se cumpren as medidas 
establecidas respecto do aforro de auga na solicitude da licenza 
de primeira ocupación (artigo 3.6.11 e 5.2.13 da normativa).  

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

A compactidade da zonificación favorece a redución dos 
desprazamentos, complementándose cunha axeitada promoción 
das alternativas viarias non motorizadas (peonís e bicicleta) que 
fomentan os modelos de proximidade nos desprazamentos e a 
redución da utilización do vehículo. 

Manter unha boa calidade do aire e da 
atmosfera e evitar, prever ou reducir tódalas 
formas de contaminación, tanto acústica, 
luminosa como electromagnética, e os seus 
efectos nocivos para a saúde humana e o 
medio ambiente. 

Toda a normativa se orienta á consecución dun ambiente 
saudable e establécense medidas concretas no estudo económico 
para a mellora dos sistemas de abastecemento de auga e 
saneamento de toda a poboación, sobre todo a que ten 
instalacións máis precarias e que poderían ter unha maior 
incidencia sobre a saúde.  

Regúlanse axeitadamente na normativa o control de todos os 
parámetros que regulan as posibles fontes de contaminación, 
reguladas principalmente no artigo 5.2, e máis concretamente as 
acústicas no 5.2.7, as de telecomunicación no 4.11.7, as eléctricas 
no 4.11.5 e 4.9.3, as luminosas no 4.11.6 para acadar en conxunto a 
mellor calidade atmosférica posible que poida depender das 
medidas urbanísticas do planeamento. 

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

A normativa oriéntase, prioritariamente, a condicionar a estrutura 
urbanística e lexislativa que vai permitir acadar unha 
racionalización do consumo enerxético, contemplándose 
apartados concretos (4.5.16 e 5.2.13) que sentan as bases principais 
da estratexia de aforro enerxético, conxuntamente coas 
condicións que se sinalan principalmente para o alumeado público 
(art. 4.11.6) e o labor exemplizante que se ten que iniciar nos 
centros públicos de todas as administracións na toma de medidas 
para aforrar enerxía como inicio dunha campaña de 
concienciación social. 

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

Contémplase axeitadamente na normativa o fomento de todas as 
posibilidades de obtención de enerxía, mediante recursos 
renovables, reguladas principalmente nos artigos,4.9.4 4.9.5 e 5.2.13, 
para acadar en conxunto a mellor calidade de vida, con 
importante aforro económico e ambiental, e en condicións 
atmosféricas saudables. 
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Obxectivos ambientais Medidas concretas 

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

Contémplase axeitadamente na normativa o fomento de todas as 
posibilidades de obtención complementaria de enerxía na 
edificación, mediante recursos renovables, en sintonía coas 
demandas do CTE, e reguladas principalmente nos artigos  4.5.16 e 
5.2.13, e inducindo a que a edificación poida acadar o maior grao 
posible de certificación de eficiencia enerxética, para acadar en 
conxunto un importante aforro económico e ambiental, e en 
condicións atmosféricas saudables. Deberase tamén xustificar 
especialmente que se cumpren as medidas establecidas a 
respecto do aforro enerxético na solicitude da licenza de primeira 
ocupación (apartado 3.6.11 e 5.2.13 da normativa). 

Xestionar os residuos de maneira máis eficiente 
e fomentar a recollida selectiva de residuos e a 
súa reciclaxe, dispoñendo os espazos, os 
recursos e a maquinaria precisos para acadar 
estes obxectivos. 

Contémplase axeitadamente na normativa, tanto as vías posibles e 
necesarias para concienciar á poboación como o fomento directo 
de todas as posibilidades de xestión dos residuos, de maneira máis 
eficiente e para fomentar a súa recollida selectiva e a súa 
reciclaxe, en sintonía coas esixencias e demandas climáticas e 
ambientais, e reguladas principalmente nos artigos 4.5.10 e 5.2.3, 
para acadar en conxunto un importante aforro económico e 
ambiental, e en condicións atmosféricas saudables.  

Contémplase igualmente a reserva de espazos nos edificios onde 
se vaian a xestionar comunitariamente os residuos e habilitación de 
espazos para este cometido. 

Garantir un sistema de saneamento eficaz e 
sostible, que garanta a depuración das augas, 
eliminando tódolos vertidos ás canles existentes 
no concello. 

Estas medidas desenvólvense na memoria xustificativa do plan na 
que se garante a obrigatoriedade da  instalación dunha rede 
separativa nos ámbitos e a conexión cun sistema integral de 
depuración das augas residuais 

Garantir os límites de protección dos cursos 
fluviais do concello, mediante principalmente a 
cualificación deste solos como rústico de 
especial protección de augas e canles. 

Cualifícanse estes solos como rústico de especial protección de 
augas e canles, e establécense medidas concretas na normativa 
(art. 8.5) para a protección dos cursos fluviais e a vexetación de 
ribeira. 

Fomentar a redución, reutilización, reciclado e 
valorización dos residuos. 

Contémplase axeitadamente na normativa o fomento de todas as 
posibilidades de reduci-la xeración de residuos, fomentar o 
reciclaxe e a reutilización dos residuos urbanos e facilitar a 
dispoñibilidade e doado acceso, tanto aos colectores de recollida 
como ás instalacións adecuadas para o seu tratamento e/ou 
depósito, como as medidas que a este respecto xa se contemplan 
no artigo 4.12.2.7. 

O uso racional e sustentable dos materiais e a utilización preferente 
de materiais de orixe local debe estar xa inducido desde a 
planificación e a proxectación urbanística, como se contempla xa 
nese mesmo artigo 4.12.2.7. 

Garantir un sistema de abastecemento de 
auga eficaz e sostible, por medio do deseño e 
dimensionado das necesidades futuras do 
concello. 

Estas medidas desenvólvense no apartado 3.6 da memoria 
xustificativa do plan na que se garante a obrigatoriedade da  
conexión dos novos desenvolvementos a rede primaria de 
abastecemento previndo a súa ampliación a través da ampliación 
do “Sistema Primario” . 

Facilitar a recarga natural do terreo nas novas 
zonas de desenvolvemento urbanístico. 

O espazo exterior, tanto público como privado, será deseñado con 
criterios de sustentabilidade (entre elas, a recarga natural do 
terreo), que deberán xustificarase tanto no planeamento como nos 
proxectos de urbanización e edificación, como xa se contempla no 
artigo 4.12.2.7.  

Preservar a integridade funcional dos sistemas 
naturais, por medio principalmente da súa 
clasificación como solo rústico especialmente 
protexido. 
Protexer, conservar, restaurar e mellorar os 
ámbitos de valor natural 

Identifícanse os sistemas e ecosistemas de maior fraxilidade ou 
interese que logo se clasifican como solo rústico especialmente 
protexido, en función das súas características naturais, e 
establécense medidas concretas na normativa (apt. 5.3, 5.4 e 8.4, 
8.5, 8.6 e 8.7) para a súa protección. 

Protexer o espazo litoral, por medio 
principalmente da súa clasificación como solo 
rústico de especial proteccións de costas, 
evitando a ocupación destes espazos. 

Cualifícanse estes solos do espazo litoral como rústico de especial 
protección de costas, e establécense medidas concretas na 
normativa (art. 8.6) para a súa protección. 
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O anterior cadro sinóptico demostra claramente a gran conectividade entre os obxectivos 

específicos das variables ambientais do PXOM e a xustificación das medidas xerais ou accións 

concretas que se establecen no mesmo para a consecución deses obxectivos, demostrando un 

alto grao de coherencia, sobre todo da Normativa, que acada un alto grao de sustentabilidade 

na regulación da actividade edificatoria e urbanística en xeral. 
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10. RESUMO NON TÉCNICO. 

Consiste este apartado nunha sorte de prontuario que permita dunha lectura rápida unha 

aproximación razoable e comprensible a  esencia e contido do documento, con este obxectivo 

artéllase o seguinte resumo segundo o propio índice principal que vén referido na páxina dous e 

seguintes. 

10.1.  INTRODUCCIÓN. 

O presente documento constitúe o coñecido como Informe de Sustentabilidade Ambiental (ISA), 

o mesmo forma parte do procedemento da Avaliación Ambiental Estratéxica (AAE), 

procedemento requirido para plans e programas que afectan a unha determinada parte do 

noso territorio; polo tanto, este vital documento informativo é o resultado dunha das 

concatenadas actuacións procedimentais que constitúen a AAE, actuación que neste caso 

reviste o carácter de fundamental e  na que o órgano promotor do plan, identifica, describe e 

avalía os posibles efectos que a aplicación do instrumento de planeamento poder ter sobre o 

medio ambiente; para propoñer de seguido as alternativas que dende o punto de vista 

ambiental resulten razoables, inclusive a de non levalo adiante (a denominada alternativa cero).  

O obxectivo final que se persegue con este novo procedemento administrativo é a consecución 

dun documento de PXOM que cumpra e sexa garante da sustentabilidade ambiental e dos 

parámetros de calidade de vida que demanda a sociedade actual.  

O modelo actual de ordenación urbanística vixente para o concello de Vilaboa, está baseado 

nas determinacións que establecen as Normas Subsidiarias de Planeamento aprobadas 

definitivamente o 2 de xaneiro de 1988, normas que están totalmente desfasadas en relación á 

normativa vixente aplicable, e fundamentalmente cos avances experimentados desde aquela 

data, de xeito principal pola incorporación do respectivo dereito comunitario,  na protección do 

medio ambiente como  ben xurídico de dimensión planetaria. Esta nova realidade lexislativa e 

ambiental supón un motivo suficiente para xustificar a redacción dun novo planeamento que 

teña como obxectivo a consecución dun modelo territorial axustado e equilibrado cos seus 

recursos e respectuoso co noso fráxil ecosistema. A posta en valor dos valores propios culturais, 

patrimoniais, ambientais, ...etc, constitúe unha meta do novo Planeamento.  

O Informe de Sustentabilidade Ambiental é o documento correspondente á etapa principal do 

proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica ao que é sometido o Plan Xeral. A devandita 

avaliación persegue o obxectivo de conseguir un elevado nivel de protección medioambiental, 

contribuíndo á integración dos aspectos ambientais e de sustentabilidade no futuro Plan.  
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No cadro seguinte defínese a estrutura do mesmo: 

ESTRUTURA DO INFORME DE SOSTENIBILIDADE AMBIENTAL 

ANÁLISE Analízase o concello dende diferentes puntos de vista; así faise unha análise do medio físico 

natural, do medio socioeconómico, do patrimonio cultural, da paisaxe, así como das infraestruturas 

e servizos existentes.  

OBXECTIVOS 
Na análise anterior maniféstanse uns problemas, déficits ou desaxustes, dos que nacen os 

obxectivos a conseguir polo planeamento, entre eses déficits temos a case omnipresenza  dunha 

urbanización difusa a carón da estrada, a destrución de solo como recurso produtivo, a alteración 

das paisaxes valiosos costeiras, a perda de biodiversidade, a problemática da auga, as 

deficiencias de servizos, sobre todo do ciclo da auga, a mobilidade, o cada vez maior consumo de 

materiais e enerxía,.. etc. Ademais dos obxectivos que xorden da análise, existen outros, que 

podendo coincidir cos anteriores, que se teñen que cumprir por imperativo legal, obxectivos que se 

establecen nas distintas lexislacións vinculadas ó planeamento, como pode como pode ser a lei 

do solo de Galicia, a lei de Costas, a lei de vivenda de Galicia, etc. 

ALTERNATIVAS 
O paso seguinte á análise e definición de obxectivos sería a forma de levar a cabo estes 

obxectivos polo que se definen varias alternativas para buscar a maneira idónea de conseguilos. 

As alternativas analízanse en función de varios parámetros, os efectos positivos e negativos da 

alternativa sobre o medio, as súas viabilidades económicas, as medidas preventivas para os 

posibles efectos negativos 

PLAN DE 

SEGUIMENTO 

Por último, o plan de seguimento irá comprobando ó longo do tempo que os obxectivos e 

propostas do plan se levan a cabo, así como tamén identificar e corrixir os posibles efectos 

negativos que se puideran dar 

10.2.O ASPECTO INFORMATIVO E ANALÍTICO. 

O primeiro paso para iniciar este proceso de avaliación ambiental é analizar o contorno territorial 

así como as variables ou vectores ambientais que veñen establecidas no Documento de 

Referencia emitido pola Consellería de Medio Ambiente, estase a falar: do Medio Natural, Rural, 

Litoral e Urbano, Paisaxe, Ciclo Hídrico, Patrimonio Cultural, Consumo de Solo, Enerxía, Emisións 

contaminantes, Xestión de residuos, Mobilidade, Vivenda, Poboación, Actividades económicas e 

Integración Social.  Análise que nos permita achegar solucións integradas no PXOM de cara á 

corrección ou supresión daqueles efectos ou impactos negativos que se detecten. O ISA iníciase 

por tanto coa recompilación de información e análise do modelo territorial actual en cada unha 

das anteditas variables temáticas contempladas no apartado 3 do documento e  que afectan 

aos criterios de sustentabilidade.  

Consecuencia desta análise é a identificación dos elementos estratéxicos do territorio que se 

detallan no apartado 3.3 do presente documento. Estes elementos estratéxicos constitúen a 
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base de traballo no campo da sustentabilidade do PXOM de Vilaboa e atinxen a cada una das 

variables ambientais determinadas no documento de referencia. 

10.3.OS OBXECTIVOS. 

Si ben os obxectivos de sustentabilidade fóronse incorporando as primeiras fases de elaboración 

do futuro PXOM de Vilaboa, é precisamente nesta fase de tramitación onde propiamente se 

incorporan as variables  e criterios de sustentabilidade necesarias, segundo o Documento de 

Referencia,  para que o futuro desenvolvemento urbanístico do concello alcance a 

imprescindible condición de sustentabilidade requirida.  Deste xeito o PXOM no seu apartado 

xustificativo establece varios niveis básicos de obxectivos a conseguir, que serían os seguintes: 

Obxectivos xerais da planificación urbanística que a lei establece para a actividade urbanística, 

destacan os seguintes: 

• Que o Plan Xeral asente, racional e equilibradamente, as actividades a desenvolver en Vilaboa 

preservando o territorio do proceso desestruturador do crecemento disperso, e asegurando así o 

óptimo aproveitamento do uso do solo. 

• Deste xeito, e seguindo cun proceso iniciado coa aprobación das normas subsidiarias NNSS de 

1988, tratarase de consolidar os elementos que articulan o sistema territorial –delimitación do 

sistema de núcleos rurais,  xerarquización viaria e concreción dos centros de actividade e 

servizos, zonas de esparexemento e equipamentos sinalados. 

• Procurarase un desenvolvemento das agrupacións urbanas distribuíndo as densidades e as 

dotacións en proporción axeitada á situación de partida e as demandas e necesidades 

concretas de cada zona e dos citados asentamentos. 

• Adopción de medidas que fagan de Vilaboa un concello estratéxico en tódolos eidos tanto 

dende o punto de vista medioambiental, como do social e económico; aproveitándose as 

sinerxías propias da óptima situación dentro, da Eurorrexión Galiza-Norte de Portugal (Arco 

Atlántico).  

• Que se defina unha estrutura de desenvolvemento que promova a conexión e a integración 

social, así como a solidariedade intermunicipal e interparroquial, potenciando a consolidación e 

densificación das entidades de poboación, implantando progresivamente os servizos e 

diversificando os usos posíbeis para a edificación, dun xeito que estruture o territorio, e protexa  

os elementos culturais  elimine no posible as barreiras entre distintas zonas, coutando ademais 

toda posibilidade de segregación social na ordenación dada. 
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• Que nese mesmo sentido, busque a harmonización entre os requirimentos e esixencias do 

desenvolvemento económico e social  coa preservación e mellora do medio ambiente urbano e 

natural. 

• Dea a protección necesaria ao patrimonio cultural e etnográfico, arquitectónico e ambiental, 

arqueolóxico e demais elementos que o compoñen. Así mesmo, co patrimonio natural –os 

bordos litorais e zonas húmidas, os agros de policultivo e leitos de auga, e as grandes áreas 

montañosas e forestais-, como base de sustentabilidade ambiental e sobre todo produtiva, de 

cara ao futuro.  

• Que no momento de se aprobar o presente PXOM, se converta en instrumento 

normativo;plenamente actualizado  a lexislación vixente, tanto urbanística como sectorial, de 

xeito que se poida converter el mesmo na mellor garantía dos dereitos cidadáns –individuais e 

colectivos. 

Obxectivos específicos das variables ambientais, que proveñen fundamentalmente das variables 

e criterios do Documento de Referencia,  a modo de exemplo podemos salientar os seguintes:  

Favorecer a integridade paisaxística, preservar a integridade funcional dos sistemas naturais, 

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, favorecer a 

cohesión social, fomentar a participación cidadá na toma de decisións no concello, mellorar a 

calidade de vida e a habitabilidade , pular por unha clasificación dos espazos, en función da 

súa propia capacidade produtiva,  optimizar a eficiencia das actividades económicas,  reducir 

as necesidades de mobilidade, controlar as emisións contaminantes, fomentar estruturas densas, 

compactas e complexas, considerar a mobilidade como variable fundamental na formulación 

das alternativas, axustar o parque potencial de edificacións a teito de planeamento á dinámica 

do concello, minimizar as posibles afeccións das edificacións sobre o contorno... etc. 

No que lle é propio aos obxectivos específicos temos que salientar os seguintes:  

Garantir a conservación da biodiversidade, da paisaxe e do patrimonio natural do municipio;     

garantir o mantemento dos recursos do solo, garantir a protección dos hábitats e ecosistemas 

acuáticos e terrestres de maior fraxilidade ou interese, dos espazos da rede galega de espazos 

protexidos mediante a protección estrita destes espazos e a súa posta en valor para previr o seu 

deterioro; introducir criterios de mellora do patrimonio natural nos sistemas xerais e locais de 

espazos libres e zonas verdes;  preservar a identidade dos elementos valiosos e singulares que 

resultan críticos na percepción do espazo e poñer en valor os recursos paisaxísticos como 

elemento clave do atractivo do territorio; control da ocupación dos espazos sometidos a 

condicións de risco de orixe natural, tecnolóxico ou inducido pola actividade humana; 

compatibilizar o planeamento co ciclo natural da auga e racionalizar o seu uso eficiente, 
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fomentar a mobilidade sostible mediante a promoción do transporte público ou outros sistemas 

de transporte alternativo; manter unha boa calidade do aire e da atmosfera e evitar; prever e 

reducir tódalas formas de contaminación, tanto acústica, luminosa como electromagnética; 

aumentar a diversificación e eficiencia enerxética dos sistemas de produción e consumo, e o uso 

de combustibles menos contaminantes e fomentar o uso de enerxías limpas e renovables; 

mellorar a eficiencia enerxética das edificacións; xestionar os residuos de maneira máis eficiente 

e fomentar a recollida selectiva de residuos e a reciclaxe, dispondo os espazos, os recursos e a 

maquinaria precisos para elo; garantir un sistema de saneamento eficaz e sostible; garantir os 

limites de protección dos cursos fluviais do concello, mediante principalmente a cualificación 

deste solo como rústico de especial protección de augas e canles;  facilitar a recarga natural do 

terreo nas novas zonas desenvolvemento urbanístico; preservar a integridade funcional dos 

sistemas naturais, por medio principalmente da súa clasificación como solo rústico especialmente 

protexido, e protexer o espazos litoral, por medio principalmente da súa clasificación como solo 

rústico de especial proteccións de costas, evitando a ocupación destes espazos. 

10.4. AS ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN. 

A análise e selección de alternativas pretende analizar as propostas urbanísticas, valorando a 

integración dos criterios de sustentabilidade establecidos no Documento de Referencia 

ambiental. 

Neste apartado analizarase, en primeiro lugar a alternativa cero como situación de partida, 

analizándose as tendencias que se producirían de no territorio de Vilaboa se non se levara  a 

cabo o plan; para, a continuación analizar dúas alternativas de planeamento viables: as 

denominadas  alternativa 1 e 2; así temos que: 

1. A ALTENATIVA CERO é aquela que se basea no mantemento da situación actual do territorio, 

sen modificación do planeamento nin do modelo Territorial , supón  optar  pola continuidade 

das NSP vixentes, imposibilitando a ordenación dos usos e actividades con criterios de 

sustentabilidade no territorio, co que as problemáticas económicas, sociais e ambientais 

incrementaríanse. O escenario futuro preséntase moi negativo; esta alternativa non é 

posible, non só dende o punto de vista legal, senón, o que é máis importante, dende a 

sustentabilidade pois, o territorio de Vilaboa quedaría inserido nun escenario case que 

caótico, escenario no que se consolidaría o deterioro económico e social ao que o medio 

ambiente tampouco sería alleo; así podemos destacar dese non desexable panorama as 

seguintes coordenadas:  un uso incontrolado do territorio; unha ocupación indiscriminada do 

solo; espallamento da edificación; perda da calidade paisaxística pola homoxeneización do 

territorio; degradación progresiva dos recursos naturais, perda de vexetación autóctona e 

de ribeira; perda do patrimonio; incapacidade dunha axeitada xestión dos residuos; 
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degradación dos servizos de auga, luz e saneamento así como dos equipamentos existentes 

que dificilmente veranse incrementados, e outras moitas consecuencias que veñen polo 

miúdo enumeradas no apartado 4.1. 

2. No que respecta a ALTERNATIVA UN, a mesma é unha  alternativa real de ordenación 

posible técnica e economicamente, a mesma promove unha maior potenciación da nova 

residencia, apoiado, por unha banda no solo urbano non consolidado e mediante a 

creación dunha serie de ámbitos de solo urbanizable de uso global residencial en previsión 

dun maior aumento de residentes, por tanto, por ocupación directa de solo, no que se 

traduce a efectos de vivenda nunha aposta por poñer no mercado unha grande cantidade 

de solo urbanizable, mais non tendo en conta que isto incrementa o abandono das zonas 

tradicionais máis consolidadas e o número de edificacións baleiras e en estado de ruína, en 

favor dunha urbanización máis difusa, o que supón un maior custo, ao precisar unhas 

extensas redes de servizos para un número de usuarios moi reducidos, ao mesmo tempo que 

unha diminución do solo normalmente de aptitude agraria. 

3. No que respecta a ALTERNATIVA DÚAS, estima un crecemento máis moderado para o 

horizonte do plan;  así os urbanizables fixados son os que se sitúan no ámbito inmediato do 

solo urbano. Estes teñen, ademais, unha finalidade estratéxica pois artellan o futuro 

crecemento destes ámbitos coa proposta de viarios estruturantes do territorio e da futura 

malla urbana que se estableza; presenta polo tanto un menor gasto de solo. Así mesmo fai 

esta  alternativa unha proposta ambiental moi ampla. Establece tamén a definición de 

aliñacións e a consideración do espazo público, dentro dos núcleos rurais. No que respecta 

a vivenda toma en consideración que a estratexia de desenvolvemento debe aunar 

recuperación do patrimonio construído existente, coa posibilidade de nova edificación. 

En conclusión pódese afirmar que a alternativa 2 que é a proposta do Plan Xeral, promove a 

redacción dun planeamento enfocado cara á sustentabilidade e ambientalmente integrado, 

utilizando criterios e estratexias que fomenten accións para a mellora da calidade de vida e das 

oportunidades de desenvolvemento; condicionantes para a protección do patrimonio natural, 

cultural e paisaxístico; accións que fomenten o desenvolvemento endóxeno e que propicien e 

que axuden a cumprir os obxectivos cara un territorio a chegada e deleite de visitantes do 

concello.  

A alternativa 2 nos solos rústicos de protección ocupan máis superficie, polo que o plan consume 

menos solos e vela mellor pola preservación e mellora do patrimonio natural, paisaxístico e 

cultural.  
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10.5.IDENTIFICACIÓN E CARACTERIZACIÓN DOS EFECTOS AMBIENTAIS. 

Este apartado realizouse en primeiro lugar describindo as accións que se derivan da aplicación 

do plan, para a continuación describir os efectos máis importantes producidas por estas, con 

especial fincapé na natureza e tipoloxía dos efectos analizados. 

no que respecta as accións do planeamento xeradoras de efectos temos as seguintes: 

IMPACTO NOS SOLOS URBANIZABLES DELIMITADOS RESIDENCIALES (SUDL):  a análise polo miúdo 

dos impactos en cada un dos ámbitos e sectores de actuación vén detallada en cada unha das  

fichas do apartado 5.3, de calquera xeito podemos dicir que globalmente a análise sitúanos 

ante un impacto territorial pequeno. 

IMPACTO NOS SOLOS URBANIZABLES DELIMITADOS E NON DELIMITADOS INDUSTRIAIS:Globalmente 

a análise efectuada sitúanos tamén  ante un impacto territorial moderado, con todo é necesario 

considerar os diferentes ámbitos e sectores de actuación para identificar con máis precisión a 

magnitude dos impactos e a localización das actuacións susceptibles de provocar maiores 

impactos, mais tendo en conta a afección ás ribeiras que delata o xa mencionado 16.48% de 

afección a zonas con restricións. 

IMPACTOS SOBRE AS VARIABLES AMBIENTAIS: Cómpre dicir que existen dificultades na estimación 

dos efectos ambientais derivados da falla de datos, a escala necesaria para moitas das 

variables ambientais. E ao non ter para moitas das variables ningún valor límite nin medicións, non 

podemos establecer cando un efecto pode ser significativo e cando non, de xeito cuantitativo.  

A valoración que se fai, consta de dúas aproximacións complementarias. Primeiro, avalíanse as 

interaccións entre as accións do PXOM sobre as variables de sustentabilidade e segundo, 

estímase a magnitude do impacto. 

Para a primeira aproximación configúrase unha táboa matriz na cal se determinan aquelas 

interaccións que provocan efectos significativos, indicando ademais se o efecto é positivo ou 

negativo. En xeral, un efecto considerouse significativo cando afecta de xeito tanxible a algún 

dos aspectos relevantes descritos no ISA. Con todo, é necesario comprender que non existe un 

criterio inequívoco ou unha liña divisoria clara entre os efectos significativos e non significativos, 

por isto, e de acordo co principio de precaución, considerouse conveniente aplicar a 

cualificación de efecto significativo a todos aqueles casos que presenten dúbidas.  

A segunda matriz analiza a magnitude do impacto de xeito cualitativo en catro categorías:  

Moi positivo, Positivo, Negativo, Moi negativo.  Ámbalas dúas matrices pódense observar  no 

apartado 5.5. 

De calquera xeito e a modo de conclusión podemos dicir que  en conxunto a valoración global 

reflíctese nas seguintes táboas que de novo reproducimos neste apartado de lectura rápida:  
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  nº % interaccións % Total 
Impactos positivos 46 61,33% 30,67% 
Impactos negativos 29 38,67% 19,33% 
Total interaccións 75 100,00% 50,00% 
Sen interacción 47  31,33% 
Total 150  100,00% 

Salientamos que, do conxunto das interaccións das accións do plan sobre as variables de 

sustentabilidade, antes de aplicar medidas correctoras, un 61,33 % son positivas fronte ó 38,67% 

de interaccións negativas. 

Se desagregamos estes datos máis polo miúdo, de acordo coa segunda matriz, obtemos a 

seguinte táboa: 

Tipo de impacto nº % interaccións % Total 
Moi positivo 27 36,49% 22,31% 
Positivo 17 22,97% 14,05% 
Negativo 18 24,32% 14,88% 
Moi negativo 12 16,22% 9,92% 
Total interaccións 74 100,00% 61,16% 
Sen interacción 47  38,84% 
 Total 121  100,00% 

Na que se pode comprobar que en relación co número de interaccións prodúcese un 22,31 % de 

impactos moi positivos fronte a só 9,92 % de impactos negativos. 

10.6.O DESEÑO DE  MEDIDAS: 

A Normativa do Plan Xeral dispón por si mesma de normas específicas para prever e corrixir os 

efectos negativos no medio ambiente das actividades e usos no territorio, especialmente nas 

actividades urbanizadoras e construtivas. Non obstante faise unha descrición das medidas 

correctoras e protectoras articuladas sobre cinco grandes ámbitos de incidencia. 

1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DO PATRIMONIO NATURAL E PAISAXÍSTICO: Formalizándose 

zonas verdes, de polo menos 5 m de ancho, nos perímetro dos solos urbanizables e nos 

solos urbanos non consolidados en contacto cos solos rústicos para posibilitar a creación 

de barreiras de amortecemento entre eles; Os solos urbanos non consolidados e 

urbanizables, que se atopen a menos de 500 metros da ribeira do mar deberan levar a 

cabo un “Estudo de Impacto e Integración Paisaxística, así como para o caso dos solos 

industriais; O axardinamento das zonas verdes públicas e privadas dos solos urbanos non 

consolidados e urbanizables acometeranse con especies vexetais adaptadas ás 

condicións ambientais existentes; nos solos pendentes de transformación urbanística 
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procurarase manter as árbores de certo porte, existentes, coa súa integración nas zonas 

libres de edificación... etc. 

2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DOS RECURSOS HÍDRICOS: redución dos consumos de auga 

(aforro e eficiencia) e para a súa reutilización; a área máxima de impermeabilización do 

solo non superará o 60% da parcela; deseñaranse as beirarrúas e os espazos exteriores 

pavimentados, de xeito que posibiliten unha redución da impermeabilización mediante o 

emprego de pavimentos drenantes; así como demais medidas sinaladas no apartado 6.2. 

3. MEDIDAS CONTRA A CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA E RUIDOS: Nos desenvolvementos 

urbanísticos industriais realizárase un estudo acústico para determinar necesidades de 

illamento acústico nas edificacións, conforme aos requirimentos técnicos.  

4. MEDIDAS CONTRA A CONTAMINACIÓN LUMÍNICA: Preservarase, ao máximo posible, as 

condicións naturais das horas nocturnas, en beneficio da fauna, a flora e os ecosistemas 

en xeral e, observaranse as propostas da “Guía para la Reducción del resplandor 

Luminoso Nocturno” realizada polo Comité Español de Iluminación (CEI) en colaboración 

co Instituto para a Diversificación e o Aforro Enerxético (IDAE). 

5. MEDIDAS  ENERXÉTICAS: de entre as referidas no apartado 6.5 debemos salientar  que  co 

gallo do aforro enerxético, a diversificación de fontes e o emprego de enerxías 

renovables, serán obxectivos preferentes, nas obras de urbanización e edificación. 

10.7. ESTABLECEMENTO DUN PLAN DE SEGUIMENTO. 

Uno dos obxectivos do ISA é o de establecer un plan que permita coñecer a evolución das 

variables de sustentabilidade para, por unha parte, controlar os efectos producidos sobre as 

mesmas, e por outra, comprobar o cumprimento dos obxectivos xerais e específicos para cada 

variable, propostos no novo planeamento, e dicir, un plan de seguimento que permita garantir 

que non hai desviacións significativas entre o inicialmente previsto pola AAE e o resultado final da 

execución do Plan, mediante a corrección dos posibles efectos ambientais negativos que 

puidesen producirse no desenvolvemento do mesmo. Elabórase polo tanto unha proposta dun 

Plan de Seguimento Ambiental (PSA) mediante un conxunto de indicadores, concibidos como 

parámetros ou factores que permite coñecer, de xeito rápido e preciso, o estado en que se 

atopa o planeamento no tempo. O correspondente cadro de indicadores vén referido no 

apartado 7.1 do documento. 
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10.8.INFORME SOBRE A VIABILIDADE ECONÓMICA. 

Neste apartado analizouse e demostrouse cuantitativamente a viabilidade económica da 

alternativa seleccionada e das medidas dirixidas a prever, minimizar ao paliar os efectos 

negativos e o establecemento dun sistema de seguimento. Conclusión a que se chega tras a 

análise do estudo económico do PXOM, a viabilidade de asignacións ás distintas administracións 

e do investimento privado, a valoración económica do plan de seguimento e do plan de 

conservación e mantemento, e por último das conclusións sobre a sustentabilidade económica 

do propio PXOM, polo tanto o mesmo é sustentable economicamente a tódolos efectos, incluso 

tendo en conta os custos derivados do mantemento das dotacións, instalacións e servizos 

executados no seu desenvolvemento. 

10.9. ANÁLISE DA COHERENCIA DOS OBXECTIVOS ESTABLECIDOS. 

Para a realización da análise de coherencia dos obxectivos establecidos seguíronse diversos 

métodos analíticos e demostrativos, a partir de cadros e matrices de cruce. Por unha banda 

utilizase un método consistente na elaboración de dúas matrices que relacionan os obxectivos 

medioambientais derivados dos criterios e variables do documento de referencia en ambos 

casos, coas accións do PXOM (derivadas da alternativa seleccionada) no caso da primeira 

matriz; e os elementos estratéxicos do PXOM para o caso da segunda; clasificando as posibles 

interaccións segundo o grado de compatibilidade en: totalmente compatible (relación 

sinérxica), totalmente compatible, xeralmente compatible, parcialmente compatible (require 

zonificación), parcialmente compatible (require subordinación), relación especialmente 

conflitiva e por último incompatibles. O resultado da análise foi de alta compatibilidade xa que a 

gran maioría de interaccións resultaron totalmente compatibles ou totalmente compatibles 

(relación sinérxica). Os anteditos cadros ou matrices pódense analizar no apartado 

inmediatamente anterior ( apartado 9) do presente documento. Por outra banda, para a 

realización da análise de coherencia do PXOM, analizáronse a través dun cadro sinóptico os 

obxectivos específicos das variables ambientais do PXOM e a xustificación das medidas xerais ou 

accións concretas que se establecen no mesmo para a consecución deses obxectivos, 

demostrando un alto grao de coherencia, sobre todo da Normativa, que acada un alto grao de 

sustentabilidade na regulación da actividade edificatoria e urbanística en xeral. 
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11. CONCLUSIÓNS DA AVALIACIÓN. 

Ademais, 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 presente 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: 

- Reforzáronse as condicións de protección dos elementos ou conxuntos valiosos, 

- Tense valorado moito máis o medio natural 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,  

- Tense reforzado o carácter de guía e control que ten a propia normativa do PXOM, 

dándolle un carácter formador (de cara á sociedade que a terá que cumprir e a 

administración que a terá que aplicar) nos aspectos principais da sustentabilidade, 

tentando 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.  

Esta nova proposta máis reforzada de plan é a que agora se presenta e se avalía finalmente 

como versión que se deberá aprobar inicialmente e será sometida a exposición pública, unha 

vez enriquecida no propio proceso de avaliación, cumprindo, por tanto, todos os obxectivos que 

desta se esperaba. 

Pontevedra, marzo do 2016. 

 

 

 

 

Asdo. Xoan Carlos Portela Regodeseves. 

Director do Equipo. 
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