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BORRADOR DE PLAN 

LIMIAR 

 

O presente documento forma parte dos traballos de redacción do Plan Xeral de 
Redondela que virá a substituír ás Normas Subsidiarias de Ordenación Municipal 
aprobadas definitivamente no ano 1997 e coa redacción do texto refundido en febreiro 
do 1988 e aprobación definitiva pola Comisión Provincial de Urbanismo o 14 de abril de 
1988. 

Despois de 28 anos de vixencia das Normas Subsidiarias o Concello de Redondela, tras as 
grandes modificacións sufridas pola lexislación vixente (estatal, autonómica e sectorial) 
considera necesaria a súa revisión.  

Os traballos de redacción, a cargo da UTE formada por JORNETLLOPPASTOR arquitectes, 
María Ríos Carballeira e Gabriel Jubete i Andreu, inícianse o 6 de marzo de 2015 coa 
sinatura do contrato. O documento que se presenta a continuación da cumprimento da 
lei 21/2013 do 9 de decembro, como borrador de Plan, que xunto có Documento Inicial 
Estratéxico, formarán parte da solicitude de inicio da avaliación ambienta estratéxica 
ordinaria. 
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I. MEMORIA DE INFORMACIÓN 

 

1. ENCAIXE TERRITORIAL 

O Concello de Redondela forma parte central da Rexión Urbana das Rías Baixas, 
territorio no que os intensos crecementos urbanos e demográficos acontecidos nas 
pasadas décadas foron creando un grande ámbito difuso, fortemente interrelacionado. 
Creándose un continuo urbano superposto aos límites municipais cunha grande 
mobilidade interna, laboral e residencial. O seu proceso de crecemento foi unha 
ocupación espontánea do territorio sen unha planificación coordinada que ven 
producindo unha importante pegada ambiental.  

O concello sitúase dentro da comarca metropolitana de Vigo, formada polos concellos de 
Baiona, Fornelos de Montes, Gondomar, Mos, Nigrán, Pazos de Borbén, O Porriño, 
Salceda de Caselas, Soutomaior, Vigo e a propia Redondela. A comarca natural sitúase na 
alongada franxa costeira da marxe sur da Ría dende Baiona ata ao fondo da Enseada de 
San Simón e estendéndose polo leste até a Dorsal Meridional Galega e polo sur seguindo 
a grande Depresión meridiana que atravesa Galicia; e separada do Baixo Miño por altas 
terras graníticas de ata 700m flanqueadas doutras mais baixas e degradadas. Atópase 
dominada polas bacías dos ríos Verdugo e Oitavén; Lagares e Miñor e Groba na vertente 
da ría; e o val do Louro e do Caselas na vertente do Miño. Malia a non formar parte da 
comarca natural, concellos como Cangas, Moaña e Vilaboa tamén forman parte deste 
grande ámbito difuso. 

Deste xeito configurouse un espazo xeoestratéxico dende a perspectiva das súas 
infraestruturas, como corredor histórico dentro da Rexión Urbana das Rías Baixas e gonzo 
coas comarcas de Pontevedra, O Morrazo, O Condado, A Paradanta e o norte de 
Portugal; así como dende a lectura da súa matriz biofísica, como conxunto de valgadas 
de terras costeiras, baixas e escarpadas da depresión meridiana e da ría. 

1.1. A ÁREA URBANA  

A comarca de Vigo estrutúrase en tres espazos xeográficos principais:  

1. A estreita banda da costa (concellos de Baiona, Nigrán, Gondomar, Vigo, Redondela e 
Soutomaior), utilizada polas principais infraestruturas históricas, na que se abren amplas 
depresións que rachan a continuidade das altas serras graníticas próximas á costa; as 
cales teñen formado as tradicionais comarcas menores do Val Miñor, a Terra de Fragoso; 
e no contacto da fosa meridiana co interior da ría (a Enseada de San Simón), as Terras de 
Redondela e Soutomaior (tamén chamada Terra de Mañó), unha destacable agrupación 
de pequenos vales amplamente ensanchados.  

Dentro desta área cómpre subliñar un gradiente de intensidade e presión urbanizadora 
sobre o solo con gran complexidade de usos que vai dende as áreas costeiras mais baixas 
ás mais elevadas. 

2. O sur da Depresión Meridiana, a comarca histórica da Louriña (Mos e Porriño) e a súa 
prolongación na Terra de Entenza (Salceda de Caselas), ao redor das bacías dos ríos 
Louro e Caselas que acadan ata 4km de ampla chaira flanqueada polos macizos graníticos 
do Galiñeiro ao oeste e do Penedo Corucho e Faro Budiño ao leste. Constitúe unha 
grande cunha de arxilas caolínicas cos eidos situados nas base das abas, onde os lugares 
mais baixos non foron cultivados e onde se formaron grandes espazos de gándaras hoxe 
en gran parte ocupadas pola industria e polas principais vías de comunicación. 

3. O curso medio e alto do río Oitavén, Borbén e o Parada, un sector cun relevo 
accidentado con grandes alturas de mais de 1000m na Serra do Suído. Conformada polos 
pequenos asentamentos dos concellos de Pazos de Borbén e Fornelos de Montes e cunha 
dinámica socioeconómica e demográfica moi diferente do resto da comarca. 

SITUACIÓN ESTRATÉXICA DO CONCELLO NA ÁREA URBANA 

O Concello de Redondela forma parte dun gran continuo urbano difuso, o espazo 
intermedio litoral dentro da Rexión Urbana das Rías Baixas, onde se foi formando un 
espazo residencial que responde a un agregado urbano de desenvolvemento espontáneo 
e desarticulado, construído en gran parte sobre a estrutura parroquial existente e sobre 
os barrios históricos.  

Redondela sitúase nun punto medio entre as cidades de Pontevedra e Vigo, dentro do 
treito de urbanización continua da costa Baiona Cesantes que abrangue a maior parte do 
espazo situado na aba sur da ría de Vigo, onde os límites entre os concellos veciños son 
en xeral imprecisos, especialmente a oeste con Vigo. Ao norte con Soutomaior e ao sur 
con Mos os límites son mais claros, existindo unha serie de asentamentos a cabalo entre 
ámbolos dous municipios nos principais pasos naturais (Saramagoso e Alxán entre O Viso 
e Soutomaior; e O Pantaño e Os Valos entre Louredo e Saxamonde) que tenden a formar 
un único continuo espacial; unicamente ao leste co concello de Pazos de Borbén os 
límites municipais coinciden coa realidade natural e funcional, malia a relativa 
proximidade das parroquias de Amoedo, Nespereira e Cepeda, que se atopa dentro da 
área de influencia redondelá.  

Comparte con todos estes concellos características e actividades funcionais formando 
unha única área tanto dende un punto de vista xeoespacial e ambiental como dende un 

Encaixe territorial. Ortofoto 

Encaixe Territorial. Base Cartográfica 

http://gl.wikipedia.org/wiki/Baiona
http://gl.wikipedia.org/wiki/Fornelos_de_Montes
http://gl.wikipedia.org/wiki/Gondomar
http://gl.wikipedia.org/wiki/Mos
http://gl.wikipedia.org/wiki/Nigr%C3%A1n
http://gl.wikipedia.org/wiki/Pazos_de_Borb%C3%A9n
http://gl.wikipedia.org/wiki/O_Porri%C3%B1o
http://gl.wikipedia.org/wiki/Salceda_de_Caselas
http://gl.wikipedia.org/wiki/Soutomaior
http://gl.wikipedia.org/wiki/Vigo
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achegamento socioeconómico. O núcleo de Redondela constitúe o núcleo histórico 
comercial e referencial da bisbarra, onde tamén ten importancia o de Arcade, Amoedo e 
Pazos; e dentro do concello, o de Cesantes, que constitúen importantes puntos 
referenciais no territorio. 

Mención aparte precisan as parroquias de Chapela e Trasmañó, que forman parte do 
continuo urbano de Vigo coa que comparten estreitos lazos funcionais. Este espazo 
continúa a asumir unha crecente presenza de edificacións dispersas, naves industriais e 
de urbanizacións; e polígonos residenciais, comerciais e industriais de tamaño diverso, 
cunha importante presión urbana, tanto residencial coma turística, na que os usos 
primarios están a perder importancia. É unha zona que tomou unha traza de carácter 
suburbano debido á aglomeración do novo poboamento disperso e difuso sobre a 
estrutura parroquial de aldeas, o que comeza a albiscar un risco de deterioro ambiental.  

Malia este proceso que se está a desenvolver nunha parte do seu territorio, na área mais 
alonxada da costa, o municipio de Redondela aínda posúe unha importante estrutura de 
asentamentos e paisaxe onde as novas urbanizacións residenciais non acadaron un 
desenvolvemento excesivo, ao xeito do acontecido nas parroquias da primeira liña de 
costa.  

A posición económica e funcional de Redondela desenvólvese nunha dobre articulación 
como espazo de potencialidade residencial e de lecer, de grandes valores naturais e 
patrimoniais e como espazo de desenrolo terciario, agrícola e industrial como enclave 
central dentro da Rexión Urbana das Rías Baixas. 

INFRAESTRUCTURAS TERRITORIAIS 

A rede de comunicación viaria permite a interelación cos diferentes municipios a escala 
supramunicipal e comarcal e da súa estrutura e integración depende en gran medida as 
futuras sinerxías do propio municipio e do resto dos municipios do sistema urbano. 

Neste eido o concello de Redondela ocupou dende antes do seu nacemento un dos pasos 
naturais entre o sur e o norte de Galicia a través das terras baixas da dorsal meridiana, 
situación que se veu reforzado coa fundación da vila medieval e da ponte na idade 
media. Esta situación como enclave estratéxico persistiu ao longo dos anos, no que as 
novas infraestruturas foron utilizando unhas trazas semellantes.  

Na actualidade a autoestrada AP-9, a estrada nacional N-550 e o ferrocarril de 
velocidade alta e o convencional conservaron unha traza similar mantendo ao concello 
de Redondela nunha situación estratéxica no conxunto do sur de Galicia. A súa posición 
económica e funcional desenvólvese nunha dobre articulación como nodalidade 
intermedia e centro de servizos e como espazo de potencialidade residencial, natural, 
recreativa, comercial e produtiva dentro da Rexión Urbana das Rías Baixas. 

ESPAZOS NATURAIS 

O encaixe xeográfico e o sistema de espazos libres, propician a integración das opcións 
sobre o territorio por riba da delimitación dos termos municipais, incorporando 
corredores biolóxicos e grandes sendas verdes de calidade; conservando e protexendo as 
unidades da paisaxe como garantía de preservación da diversidade produtiva e 
favorecendo o concepto e estratexia de continuidade territorial ecolóxica. 

1.2 O ENTORNO DA RÍA 

O concello forma parte, nunha grande extensión, do sector costeiro da Enseada de San 
Simón. Presenta unha xeoloxía alterna formada por rochas metamórficas do complexo de 
Cabo Home - A Lanzada: xistos, lousas e paragneises; e rochas ígneas de granitos de 
feldespato alcalino os cales forman importantes macizos de entre 280m e 450m moi 
próximas á costa con desniveis de fortes pendentes nos tramos superiores e vales de 
fondo plano nas partes baixas. O contacto coa vertente prodúcese a través dun tramo 
acantilado en xeral baixo. 

A fronte costeira está formada pola chaira intermareal con presenza de depósitos 
sedimentarios areosos e lamacentos como resultado da intensa dinámica fluviomariña. 
Nos areais da franxa costeira e nos esteiros dos ríos localízanse os depósitos 
cuaternarios, con depósitos aluviais, coluviais e areas. Existen así mesmo pequenos 
afloramentos de seixos e ao oeste do concello de gneises glandulares de gran moi groso. 

Na costa no interior da Enseada de san Simón contrastan sectores de acantilado de cantís 
baixos abertos á ría con grandes areeiras e cunha rede hidrográfica de ríos numerosa 
mais de pequena extensión, que forman vales de pendente media e suave, destacando as 
bacías do Alvedosa, do Pexegueiro e do Maceiras, desembocando todos eles no esteiro de 
Redondela. Existen tamén outras vagoadas menores con maior pendente. 

Fora da Enseada de San Simón, en Chapela e Trasmañó, a liña de costa está formada por 
paredes acantiladas de potencia media, disminuíndo en altura cara a Chapela. Dende 
Vigo ata Punta Castiñeira tópase inzada de recheos, onde a presión urbanizadora é moi 
alta, polo que os areais e cantís son escasos. Os regos mais importantes neste área son o 
Fondón en Chapela e o rego das Cabras entre Trasmañó e Cedeira, aínda que posúen 
unha entidade moito menor que os do interior da enseada. 

 

 

Infraestruturas Territoriais 

Espazos Naturais 



 1. ENCAIXE TERRITORIAL 

 PÁX. 9 DE 167 

Os asentamentos distribúense densamente nas aberturas das ensanchadas valgadas 
costeiras ou dentro das fendas dos principais vales, cunha grande variedade de situacións 
miúdas, xuntándose os eidos das aldeas dun val a outro por riba dos cumios interfluviais 
ou ben quedando separados por anacos de terreo forestal.  

No espazo agrícola abondan os invernadoiros e os viñedos xunto a cultivos de horta e 
cereais, sendo paulatinamente ocupado por novas edificacións que diminúen a 
capacidade agrícola da área, aumentando a intensidade segundo nos achegamos á costa 
e aos principais núcleos de poboación; especialmente no de Chapela. A intensidade 
edificatoria non obstante fixo aparecer tamén construcións residenciais alí onde a 
pendente suaviza, na contorno das masas forestais. A franxa chaira da costa concentra 
as principais infraestruturas, cunha grande variedade de usos: residenciais, industriais, 
comerciais, dotacionais e forestais na zona mais próxima a Vigo e residenciais, turísticos, 
agrícolas, forestais, marisqueiros, comerciais e dotacionais no interior da enseada. 

As áreas mais altas son Montes Veciñais en Mancomún, en xeral de monocultivo forestal 
(eucalipto e piñeiro), de orixe inculta. Ocupan as ladeiras de forte inclinación ata o 
fondo dos vales, onde recentemente comezaron a colonizar a antiga superficie 
agrogandeira sen que exista unha orde dominante clara. 

1.3 A ESTRUTURA XERAL DO CONCELLO 

O concello de Redondela, cunha superficie de 52,1km2, sitúase nun amplo funil 
erosionado ligado á grande Depresión Meridiana, cun hábitat diseminado e cunha fronte 
marítima moi urbanizada, encravada entre volumes montañosos que superan os 400m de 
altitude, sendo bastante amplo ao norte e estreitándose rapidamente cara o sur 
rematando no paso de Os Valos-Pantaño. Está composto por trece parroquias: Cabeiro, 
Cedeira, Cesantes, Chapela, Negros, Quintela, Reboreda, Saxamonde, Trasmañó, 
Ventosela, Vilar de Infesta, O Viso e Redondela onde se sitúa a capital do municipio. 
Aínda que sen carácter oficial, a poboación aínda divide a parroquia de Redondela nas 
dúas parroquias históricas de Vilavella e de Vilanova. 

O concello atópase na súa totalidade dentro da área de influencia principal da Rexión 
Urbana das rías Baixas onde o núcleo da vila de Redondela xoga un rol de núcleo de 
referencia para o concello e a comarca. Doutro xeito acontece no núcleo de Chapela, 
barrio urbano estremeiro da cidade de Vigo e referencia para as parroquias do oeste do 
concello.  

Nunha segunda orde atopamos principalmente ao núcleo de Cesantes, con pequenos 
servizos que amosa xa unha certa cohesión funcional, formando un verdadeiro xérmolo 
de urbanidade sustentador de algunhas funcións como pequeno núcleo de referencia. 

O interior do concello destácase por carecer de asentamentos significativos. O 
crecemento edificatorio non viu acompañado de novas dotacións e da creación de 
pequenos nodos territoriais polo que a nova malla residencial de asentamentos que 
xurdiu da malla rural preexistente atópase desestruturada e sen referencias. Unicamente 
o núcleo de Saramagoso, en O Viso, a cabalo co concello de Soutomaior acada certa 
categoría como referente de servizos para as aldeas veciñas; o que tamén conseguiu, 
aínda que cunha configuración moi diferente, o agregado comercial – industrial - 
residencial que xurdiu en Millarada, na parroquia de Vilar de Infesta xa no linde co 
concello de Vigo. 

O resto de puntos de referencia do rural presentan escasos limiares de urbanidade, e as 
poucas dotacións que atopamos nas parroquias do interior atópanse en xeral pouco 
relacionadas co seu entorno aínda que algúns puntos presentan grandes potencialidades 
(Santo Paio de Abaixo, Porto Cabeiro, Aldea – Cruceiro,...). Especialmente complexas 
son os bordes das principais estradas no interior (N-550 e N-555) onde a complexidade de 
usos e a configuración espacial son moi elevadas. 

Este marco humano e xeográfico determina unha configuración morfoespacial de 
tendencia acusada, co seus eixos na costa litoral, nos seus núcleos principais; e nas 
principais estradas comarcais. Cun marcado relevo de fortes desniveis que nos permite 
estudar a estrutura do territorio dividíndoo en tres grandes áreas diferenciadas no 
tocante a súa estrutura e actividade se ben se aproximan en moitos puntos cando 
falamos da súa orografía e estrutura natural: 

A banda litoral 

Aínda que a banda litoral asúmese como unha única continuidade, para o seu estudo 
optouse por diferenciala en dous seccións, por mor das diferenzas existentes entre os 
seus tecidos: 

 

Estrutura do Territorio 

O Entorno da ría. Ortofoto 

http://gl.wikipedia.org/wiki/Cabeiro,_Redondela
http://gl.wikipedia.org/wiki/Cedeira,_Redondela
http://gl.wikipedia.org/wiki/Cesantes,_Redondela
http://gl.wikipedia.org/wiki/Chapela,_Redondela
http://gl.wikipedia.org/wiki/Negros,_Redondela
http://gl.wikipedia.org/wiki/Quintela,_Redondela
http://gl.wikipedia.org/wiki/Reboreda,_Redondela
http://gl.wikipedia.org/wiki/Saxamonde,_Redondela
http://gl.wikipedia.org/wiki/Trasma%C3%B1%C3%B3,_Redondela
http://gl.wikipedia.org/wiki/Ventosela,_Redondela
http://gl.wikipedia.org/wiki/Vilar_de_Infesta,_Redondela
http://gl.wikipedia.org/wiki/O_Viso,_Redondela
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- A banda litoral Laredo - Rande: 

Correspóndese coas parroquias de Chapela e Trasmañó. Forma parte da continuidade 
urbana da cidade de Vigo, atopándose alonxadas do entorno da vila de Redondela pola 
importante presenza dos macizo montañoso de Monte Penide, de fortes pendentes moi 
próximas á ría en forma de tramos de acantilado.  

Na área mais baixa e chaira a súa principal traza morfolóxica é unha serie de 
infraestruturas de primeiro orde que discorren paralelas ao mar e que provocan un 
efecto barreira entre as diferentes áreas: a actual liña de ferrocarril (de mercadorías e 
hoxe tamén de pasaxeiros), a avenida de Vigo, a principal vía urbana; a antiga vía do 
ferrocarril de pasaxeiros; a autoestrada AP-9, en proceso de ampliación; e a N-552, vía 
urbana de características formais aínda de estrada. Ademais o porto ocupa unha grande 
porción da costa producíndose tensións co tecido urbano. 

A construción destas infraestruturas eliminou practicamente as antigas trazas e hoxe son 
dificilmente recoñecibles os antigos barrios de Igrexa, Angorén e Laredo, os cales 
sufriron un enorme crecemento de vivenda unifamiliar (exceptuando unicamente as 
marxes da avenida de Vigo e a N-552, que posúen edificación en altura) os cales foron 
crecendo nos baleiros que as grandes infraestruturas foron deixando libres e aos que se 
lle foron engadindo os diferentes equipamentos e dotacións que a área urbana estaba a 
demandar. O resultado é unha enorme mancha sen estrutura, dividida en franxas, sen 
apenas conexións entre elas e na que existen poucos espazos libres (a praia de 
Arealonga, a Alameda), sendo algúns dos existentes moi deficientes (o entorno da Igrexa 
a carón da AP-9). Os servizos concéntrase principalmente na avenida de Vigo e na N-552 
(Avenida de Redondela). As únicas pezas de conexión transversal son as valgadas dos 
regos Fondón, Pugariño e o Meda ou Chapela. 

Na parte alta, de pendentes medias, creceu unha enorme mancha de vivendas 
unifamiliares apoiándose na estrutura existente dos barrios de Parada e Cidadelle de 
Chapela e o de Trasmañó (Lamosa principalmente) na parroquia de nome homónimo. 
Neste agregado non existen apenas espazos de referencia coa única excepción do barrio 
da Igrexa onde se atopan o CEIP, a Igrexa e o centro cultural. 

No litoral, os núcleos de Cabanas e de Rande acollen certa actividade comercial e algúns 
equipamentos de referencia, como o museo Meirande, sendo puntos importantes da 
franxa costeira. 

Monte Penide constitúese como un grande espazo forestal que funciona como corredor 
ecolóxico de grande importancia pola súa proximidade coa ría. Posúe un importante 
conxunto patrimonial arqueolóxico. 

Cómpre destacar a importancia industrial desta área, especialmente o porto con 
importantes actividades presentes en todo o tramo de costa. Tamén existen numerosas 
industriais dispersas polo tecido e dispostas de xeito inconexo sen servizos axeitados que 
conviven cos usos residenciais, dotacionais e comerciais. 

- A banda litoral Rande - Soutoxuste: 

Correspóndese coas parroquias de Redondela, Cesantes Cedeira e o barrio de Soutoxuste 
na parroquia de O Viso, na continuidade da banda litoral de Chapela e a estreita franxa 
costeira onde se suceden os barrios de Cabanas, Rande e A Formiga o longo da N-552 e 
do ferrocarril. 

Esta área está formada polas terras baixas e chairas da ampla bacía que forman os ríos 
Alvedosa e Pexegueiro, con Redondela como vila histórica de referencia, non obstante 
toda a banda litoral presente un forte dinamismo que posibilitou a formación dun 
continuo urbano por toda a franxa especialmente denso na parroquia de Cesantes cun 
pequeno espazo de referencia, entre os barrios de Carballiño e Outeiro das Penas na N-
550, que sofre o escaso tratamento urbano da sección da estrada. É unha área marcada 
polos usos turísticos e recreativos, con primeiras e segundas residencias que conviven 
con usos marisqueiros e industriais. A praia de Cesantes é un areal de referencia na 
comarca xunto coa fita da Illa de San Simón que está a acoller certa actividade turística 
particularmente na época estival. 

A vila de Redondela é o centro referencial de todo o entorno e punto senlleiro dentro da 
Rexión Urbana das Rías Baixas. Aglutina a maior parte das dotacións e servizos sendo un 
importante centro do sector terciario, comercial e de lecer cunha notable actividade 
cultural. 

Na parroquia de Cedeira, existe así mesmo un pequeno centro de referencia de servizos 
para a parroquia de notable potencial e interese. En Soutoxuste a pequena capela serve 
de fita de referencia. 

As terras agrícolas aínda son importantes nesta banda malia que a presión inmobiliaria 
fíxoas diminuír nas últimas décadas. 

O entorno da ría. Estrutura territorial 
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A vía do ferrocarril circula paralela á costa e posúe tres apeadeiros ou estacións. En 
Cesantes, na Picota (Redondela) e na Portela, que era a estación principal ata moi 
recentemente. A nova liña de velocidade alta provocou un forte efecto barreira entre 
Redondela e Cesantes e as parroquias de Reboreda, O Viso e Ventosela. A nova estación 
de ferrocarril atópase próxima á vila pero non está conectada ás estación do ferrocarril 
convencional.  

As parroquias interiores da Enseada de San Simón 

Correspóndese coas terras altas de pendentes suaves das bacías dos ríos Alvedosa e 
Pexegueiro, nas parroquias de Reboreda, Ventosela e os barrios de Tuimil, Saramagoso e 
A Nogueira na parroquia do Viso. 

Caracterízanse por conservar a estrutura de asentamentos tradicionais sobre as que 
foron aparecendo numerosas construcións residenciais, especialmente nos arredores da 
vila de Redondela (cos barrios da parroquia de Reboreda como áreas de maior 
crecemento do entorno da vila), e onde a paisaxe aínda conserva en parte os seus 
valores tradicionais. Algúns dos asentamentos tradicionais son en rueiro, alternándose 
con outros diseminados aos que se suman os novos chalés, formándose continuos 
edificados nos barrios sobre a malla viaria tradicional. 

Os eidos dos barrios están en uso, malia a haber algunhas manchas de arborado 
espontáneo así como que a presenza veciña dos monocultivos forestais, os cales 
descenderon ata cotas próximas aos asentamentos. 

Existe unha escasa presenza de espazos de urbanidade e referencia na maioría dos 
barrios malia a acadar importantes densidades. Existen non obstante pequenos espazos 
de relación nalgúns barrios (Asnelle de abaixo, Castiñeira, Tuimil) e algúns dos barrios 
equipáronse con dotacións escolares (San Paio de Abaixo). O único núcleo con servizos 
terciarios notables é o de Saramagoso, situado xa lonxe da vila de Redondela e na 
estrada de Soutomaior.  

As parroquias interiores do entorno das N-555 e N-550 (Redondela – Os Valos): 

Correspóndese coas terras altas e pendentes moderadas e altas da bacía do Maceiras, 
nas parroquias de Vilar de Infesta, Saxamonde, Cabeiro, Negros e Quintela. 

Atópase esta área moi marcada pola presenza das estradas N-550 e N-555, as cales 
fixeron aparecer ou transformar parte dos asentamentos tradicionais con distintas 
gradacións ó longo da mesmas introducindo usos comerciais, industriais e outros 
servizos. 

Fora delas, no val, consérvase a estrutura de asentamentos tradicionais sobre a que 
foron aparecendo novas residencias, mais nas parroquias mais elevadas de Cabeiro e 
Vilar de Infesta a estrutura tradicional debilítase pola maior densidade edificatoria e 
pola proximidade con Vigo e co entorno do aeroporto, formándose un aglomerado difuso 
onde o principal espazo de referencia é o parque empresarial de Mos - Redondela no 
Barrio de Millarada, onde se formou unha zona urbana que mestura actividade industrial 
con certa actividade comercial. Supón o único punto de servizos desta área. Algúns dos 
barrios equipáronse con dotacións escolares (Porto Cabeiro-Millarada, Quinteiro). 

Os eidos dos barrios están en xeral en uso, especialmente no val, cunha forte presenza 
dos monocultivos forestais nas zonas altas. 

1.4 EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Os primeiros asentamentos: a prehistoria  

Os primeiros grupos humanos dos que hai vestixios coñecidos no concello de Redondela 
se remontan ao Neolítico, en torno ao 5500 BP; ocupan preferentemente as partes altas 
do entorno, e por primeira vez a súa actuación no medio os fará visibles na paisaxe. 
Malia que destes grupos só se conserven restos funerarios, destacando neste senso a 
necrópole megalítica de Monte Penide, sábese que eran comunidades agrícolas.  

A partires do III milenio (Calcolítico e Bronce) a ocupación do territorio amplíase, como 
constata a distribución espacial dos  gravados rupestres  por outras áreas do concello, 
porén o patrón de asentamento e ocupación continua fundamentalmente vencellado ás 
parte altas - destes grupos temos constancia dalgúns dos seus asentamentos: Coto da 
Fenteira, Teixugueiras… -. Esta expansión debeuse probablemente a unha mellora 
técnica – na que destaca o uso dos metais: cobre e bronce –que permitiu un maior 
aproveitamento e explotación do territorio. 

Xa na Idade do Ferro co desenvolvemento da Cultura Castrexa(século X a. C e III d. C) 
xorden os poboados fortificados, como é o caso do Castro da Peneda e o Castro de 
Negros, tamén  asociados a enclaves elevados que permitían una fácil defensa e control 
do territorio circundante 

A romanización  

Co inicio da romanización, un longo proceso que tería lugar aproximadamente entre os 
séculos II a. C e I d. C, acelérase o proceso de transformación do espazo,  á conquista do 
territorio da Gallaecia sucederalle a articulación do mesmo.  

As necesidades de explotación dos recursos naturais e control determinarán o 
establecemento dunha importante rede viaria, sendo as vías XIX e XX, que unían Bracara 
Augusta con Lucus Augusti e Asturica Augusta, as que atravesaban Redondela. Destas vías 
no seu trazado polo concello de Redondela consérvanse cinco miliarios datados entre o 
século III d. C e IV d. C  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuimil,_O_Viso,_Redondela&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Saramagoso,_O_Viso,_Redondela&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=A_Nogueira,_O_Viso,_Redondela&action=edit&redlink=1
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Paralelamente asístese a unha mudanza no sistema de asentamento como deixan 
patentes os xacementos romanos (probablemente de tipo villae) situados na costa 
redondelá e dedicados á explotación mixta dos recursos mariños e agrícolas. Aínda así os 
castros seguirán ocupados ata o século II d. C. O hábitat, e a explotación do medio, 
perde o seu lugar preponderante nas partes altas, para ir descendendo cara os vales e a 
ribeira.  

Será a partires das vías de comunicación - que seguen a Depresión Meridiana -  e dos 
asentamentos romanos rurais  (villaes) que se configure o territorio nos períodos 
posteriores.   

Da Idade Media ao fin do Antigo Réxime  

Dende a Idade Media prodúcese a consolidación das vías de comunicación e o xurdimento 
e crecemento dalgúns núcleos de poboación dentro do territorio do actual termo 
municipal como foi o caso de Redondela.  

A fundación da vila de Redondela,probablemente sobre un núcleo de poboación previo, 
ten lugar nos séculos centrais da Idade Media (a primeira referencia documental é do 
século XIII) por parte do arcebispo de Santiago, o señor xurisdicional, no contexto dunha 
política xeral de  fundacións ao longo do territorio do arcebispado compostelá de 
pequenos portos e núcleos orientado á explotación dos recursos do mar. Terá a vila, por 
tanto, na actividade pesqueira e nomeadamente na comercialización de sardiña a 
principal razón da súa orixe e o motor do seu posterior crecemento.  

Ao marxe da razón económica, a inserción do núcleo de Redondela na rede principal de 
camiños das Rías Baixas e particularmente no camiño que comunicaba o sur de Galicia 
con Santiago, ao longo do cal se desenvolverá urbanisticamente a vila, será outro dos 
factores fundamentais para o seu crecemento e evolución, quizais tamén para a súa 
orixe, á vez que a situaba como centro artellador das parroquias do entorno inmediato.  

No século XIII xunto ao núcleo chamado Vilanova (Redondela), ao outro lado do río 
Alvedosa, que facía de elemento divisorio, sitúase o núcleo de Vilavella, pertencente 
neste caso a un señor territorial diferente.  

O fin da Idade Media estará marcada pola situación de conflitividade social e política, 
tendo especial relevancia en Redondela o enfrontamento entre Pedro Álvarez de 
Soutomaior conde de Camiña e o Arcebispo de Santiago Alonso de Fonseca II a finais do 
século XV. No contexto dese enfrontamento prodúcese a fortificación do territorio e o 
incremento do control das vías de paso, o  levantamento da fortaleza de Castriçan, no 
monte da Peneda, e nas proximidades do castelo de Soutomaior responde a esta 
situación. 

En termos xerais entre os séculos XVI a XVIII a poboación do termo municipal de 
Redondela seguirá unha evolución similar ao do resto de Galicia sufrindo avances e 
retrocesos en sucesivas fases; se ben concretamente a vila experimentaría unha 
tendencia negativa, no ámbito rural, pola contra, asístese a un notable crecemento 
principalmente a finais do XVII vencellado á expansión de novos cultivos como o millo, 
que levaría ás parroquias rurais a acadar unha densidade de poboación relativamente 
alta. Xunto a actividade pesqueira, no agro,  ademais do policultivo tradicional existía 
certa especialización na produción vitivinícola; sendo estas e a comercialización dos 
excedentes as principais actividades económicas. 

Durante o Antigo Réxime o actual termo municipal estaba dividido en diferentes 
xurisdicións, fundamentalmente: Redondela Nova do arcebispo de Santiago; Redondela 
Vella, do bispo de Tui, Saxamonde do marqués de Valadares e a do señorío do Val de 
Fragoso; tamén o duque de Soutomaior tiña xurisdición sobre algúns territorios do actual 
concello. Xunto a este complexo entramado de divisións político administrativas e 
xudiciais que reflectían a superposición dos poderes señoriais, no ámbito rural o 
artellamento do espazo configúrase fundamentalmente a partires da parroquia que, a 
pesares de seren unha división eclesiástica, aparece como célula básica da organización 
territorial rural e marco de referencia para os seus habitantes. A rede parroquial cubría 
todo o territorio estruturando un hábitat rural disperso e fragmentario.  

Será xa a principios do XIX cando, ao final do proceso de constitución dos actuais 
concellos, se establezan os límites do actual termo municipal de Redondela, formado 
inicialmente por 14 parroquias ata a integración da de Vilavella na de Santiago de 
Redondela.  
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A primeira industrialización 

A partires  de finais do século XVIII e principios do XIX asistirase a unha fonda 
transformación socioeconómica coa chegada dos chamados fomentadores cataláns costas 
das Rías Baixas, e tamén ás de Redondela,contribuíndo a mudar as tradicionais 
comunidades agro – pesqueiras. 

O seu asentamento, non sen resistencia e conflitividade social, supuxo a transformación 
do sector pesqueiro e o inicio da industrialización das actividades de transformación e 
conservación do peixe coa introdución de novas técnicas de salgado.    

Unhas fábricas de salazón que serían o xerme posterior da industria conserveira 
hermética a finais do XIX e que se implantarían en Redondela a partires dos primeiros 
anos do século XX 

Este pulo industrializador non se reducirá unicamente o sector pesqueiro, outras 
industrias de diverso signo foron asentándose no termo municipal,algunha, xa 
recentemente,cun profundo impacto no devir  do concello como foi o caso da fábrica 
téxtil de Regojo ou máis recentemente a de Pescanova 

A tercerización e a área metropolitana  

Nas últimas décadas tivo lugar unha mudanza nas bases socioeconómicas de concello coa 
redución das actividades primarias e industriais en favor da tercerización da súa 
economía e unha maior integración na área funcional de Vigo. 

A situación estratéxica do concello, como nó de comunicacións no eixo Atlántico e no 
norte de Portugal-Galicia, favoreceu que este fora profundamente transformado pola 
creación de infraestruturas e vías de comunicación de alta capacidade que atravesan o 
termo municipal 
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2. ESTUDO DO MEDIO RURAL  

2.1 LIMIAR 

2.1.1 CONTEXTO E OBXECTO DO ESTUDO DO MEDIO RURAL 

De acordo co artigo 61.2 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio 
rural de Galicia, o estudo do medio rural é un dos documentos que forma parte dos plans 
xerais de ordenación municipal, e serve de base para establecer as medidas tendentes á 
conservación e mellora das potencialidades intrínsecas e dos valores ecolóxicos, 
ambientais, paisaxísticos, históricos, etnográficos, culturais ou con potencialidade 
produtiva que se consideran relevantes para a xustificación das determinacións en solo 
rústico. 

O presente capítulo integrado no Documento de Inicio do Plan xeral de ordenación 
municipal de Redondela analiza as características básicas do medio rural do municipio 
polo que respecta aos seus condicionantes físicos, a biodiversidade, as cubertas e usos 

do solo e a conectividade ecolóxica. Así mesmo —sobre a base da información 

dispoñible— identifica as áreas de riscos naturais e tecnolóxicos. Finalmente, realízase 
unha análise da aptitude do territorio para a súa transformación urbanística, así como da 
potencialidade do medio rural. 

2.1.2 CONTEXTO TERRITORIAL DO MUNICIPIO 

O termo municipal de Redondela abrangue unha extensión duns 52,1 km2. Pertence á 
comarca de Vigo, na provincia de Pontevedra. Limita cos municipios de Soutomaior, polo 
norte, co de Pazos de Borbén, polo leste, Vigo e Mos, polo sur, e coa parte interior da ría 
de Vigo, polo oeste, concretamente coa enseada de San Simón. Á enseada desembocan 
dous dos principais ríos do Concello, Alvedosa e Maceiras. 

Está composto por trece parroquias: Cabeiro, Cedeira, Cesantes, Chapela, Negros, 
Quintela, Reboreda, Saxamonde, Trasmañó, Ventosela, Vilar de Infesta, O Viso e 
Redondela onde se sitúa a capital do municipio. Aínda que sen carácter oficial, parte da 
poboación aínda divide a parroquia de Redondela nas dúas parroquias históricas de Vila-
Vella e da propia Redondela (a Vila-Nova). 

A altitude do termo municipal vai desde o nivel do mar, nas marxes da enseada de San 
Simón, na ría de Vigo, aos 458 m sobre o nivel do mar no Alto de Caselo, á parte doutros 
montes de altitudes por enriba dos 400 e 300 m, polo que condicionan un territorio de 
fortes pendentes. O Monte Penide, na parte suroeste, formaría parte das últimas 
estribacións da Serra do Suído. Na parte oriental, os montes Espiñeiro, Picapedroso, 
Texugueiras, Buxel e Albite. E ao norte, o monte da Peneda. 

COORDENADAS QUE DEFINEN o NÚCLEO 

Coordenada SO NL 

X 412.078 415.327 

Y 4.588.268 4.591.081 

 

O Concello de Redondela sitúase nun amplo funil erosionado ligado á grande Depresión 
Meridiana, entre as Rías Baixas, e a dorsal montañosa da Galicia meridional. Cuns 19 km 
de litoral ao longo da ría de Vigo, este presenta un carácter rochoso e con poucos areais, 
localizados nas praias do Cabo, Cesantes, Rande e Arealonga. A de Cesantes é a máis 
ancha e permite acceder cara a illa de San Simón, xa que en baixamar convértese en 
istmo. 

2.2 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO MEDIO RURAL 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO TERRITORIO 

Climatoloxía 

O clima desta zona é claramente atlántico con tendencia á aridez estival. Atópase 
dentro do dominio climático oceánico húmido, e dentro do subtipo do litoral das Rías 
Baixas. O océano Atlántico atenúa as variacións térmicas e proporciona abundantes 
precipitacións. 

En Redondela, concretamente no Viso, atópase unha estación meteorolóxica que dispón 
de rexistros desde o ano 2008. No aeroporto de Peinador, Vigo, existe outra estación 
meteorolóxica que proporciona información tamén de parte do Concello. 

A precipitación media anual varía moito. No rexistro histórico de máis de 20 anos (1976-
1997) a media foi de máis de 1.700 mm ao ano, cun máximo de 2.155 mm no ano 1979, 
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aínda que en Peinador obtivéronse 2.494 mm no ano 1977. Seguindo o val do río Fondón 
e os montes máis elevados, é onde se rexistran as maiores precipitacións do Concello. 

Respecto á temperatura, a media anual varía segundo se se trata das zonas máis altas, 
cuns 12,7º C, ou preto do mar, 14,8º C. A temperatura media mensual máis baixa 
prodúcese no mes de xaneiro (8,3º C) e a media máis alta no mes de xullo (19,4º C). A 
temperatura máxima en Peinador, foi de 38,6º C en xullo, e a mínima absoluta, de -4º C 
en xaneiro (1971). 

Namentres que se produce unha media de 157 días de chuvia ao ano, especialmente nas 
partes altas do Concello, e uns 74 días de néboa, non hai rexistros de nevadas e 
tampouco de sarabiadas, polo menos recentemente. 

 

XEOLOXÍA E EDAFOLOXÍA 

Xeoloxía 

Redondela, e a comarca de Vigo, sitúanse no Macizo Hespérico, formado por materiais 
precámbricos e paleozoicos de máis de 500 millóns de anos de antigüidade e que sufriron 
intensas deformacións coa oroxenia Hercínica, fai uns 400 millóns de anos. En termos 
xerais, os materiais da zona están constituídos por metasedimentos de idade 
prehercínica depositados en condicións de xeosinclinal, nos cales se produciu a intrusión 
de granitoides no Ordovícico Superior.  

Durante a oroxenia Hercínica estes materiais desenvolveron dúas fases de deformación, 
ademais dun metamorfismo rexional de baixa presión, que deu lugar a transformación 
dos granitoides en gneises. Neste período, tanto no momento da deformación como 
posterior a ela, ten lugar o emprazamento de masas graníticas que poden dan lugar a 
metamorfismo de contacto. Ao final do ciclo Hercínico obsérvase unha compresión N-S.  

Durante o Mesozoico o Macizo Hercínico experimenta un acusado proceso erosivo, 
quedando como trazo morfolóxico máis antigo da etapa posthercínica, o nivel dos cumios 
das serras da rexión. Caracterízase por unha etapa de descompresión da codia que xera 
sistemas de fracturación SO-NL e N-S. Finalmente, durante o cuaternario continúa o 
proceso de desmantelamento e erosión, sendo acusado no Plistoceno diversas etapas 
glaciais-interglaciais que propiciaron trazos xeomorfolóxicos de niveis de erosión e 
sedimentación detrítica en medio costero e fluvial. 

Xeomorfoloxía 

O relevo e a xeomorfoloxía do Concello de Redondela vén determinado tanto pola 
litoloxía, como polas estruturas tectónicas que as afectan. Pódese destacar a formación 
dunha depresión norte-sur chamada Meridiana entre Pontevedra e Tui e que atravesa 
todo o territorio de Redondela. Formada por un sistema de fracturas en relevo de 
dirección N-S, xunto a un proceso de intensa areanización que ao ir baleirándose por 
erosión forma esta gran depresión. Todo o sistema de fallas asociado a fallas menores e 
oblicuas orixina o relevo da contorna.   

O ámbito fisiográfico das Rías Baixas, están máis relacionadas coa oroxenia Alpina, que 
favoreceu fracturas de orientación suroeste a nordés e que axudou, mediante 
basculación do bordo continental xunto a unha subida eustática do nivel do mar, á 
formación da ría de Vigo. 

Na parte máis oriental das Rías Baixas, e coincidindo coa intersección das fracturas NL-
SO co corredor de fracturas N-S da depresión Meridiana, fórmase unha zona máis 
deprimida que no caso da ría de Vigo da lugar á enseada de San Simón, labrada sobre 
granitoides e metasedimentos do complexo Malpica-Tui. 

Produto da erosión e sedimentación detrítica cuaternaria pódese diferenciar diversos 
riscos xeomorfolóxicos, na súa maior parte costeiros e fluviais, pouco estendidos no 
municipio. 

Litoloxía 

Os principais elementos litolóxicos de Redondela son os granitos, os xistos e as rochas 
gnéisicas. Entre outros: 

Conxunto de metasedimentos (Z2b) do denominado complexo Vigo-Pontevedra. 
Corresponden coa Depresión Meridiana ou fosa blastomilonítica, onde predominan os 
gneises, os micaxistos e en menor medida as anfibolitas. No campo presentan unha 
marcada xistosidade e unha tonalidade escura gris-azulada, moura ou parda. 

Complexo Cabo Home-A Lanzada (PC-S, PC-SQ, EA). Afloración de metasedimentos a 
ambos os dous lados do complexo Vigo-Pontevedra. Predominan os xistos micáceos e os 
paragneises (PC-S), diferenciándose dos gneises do complexo Vigo-Pontevedra pola súa 
maior proporción en plaxioclasa. Aparecen tamén intercalacións de cuarcitas (PC-SQ) e 
en menor densidade anfibolitas (EA). 

Materiais e formacións do Cuaternario (Q, QM, QCD, QP, QFL, QD). Froito da erosión das 
rochas, de orixe máis recente (até 10.000 anos) e que se depositan nos fondos fluviais 
dos ríos, marisma, praias,... dando lugar a depósitos detríticos: 

Depósitos recentes eluvio-aluviais (Q). Compostos por limo, arxila e grava froito da 
alteración e disgregación dos xistos, gneises e granitos. Localízanse en grobas, vaguadas, 
cauces actuais e depresións. 



 3. POBOACIÓN E ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

 PÁX. 17 DE 167 

Sedimentos de marisma e plataforma intermareal (QM). Limos moi ricos en materia 
orgánica, localizados na terminación da ría de Vigo e na enseada de Redondela. 
Diferéncianse dous tipos: un afectado pola oscilación diaria da marea e outro afectado 
só pola subido do nivel das augas en mareas vivas. 

Conos de dexección (QCD) ou glacis. Abano aluvial de areas limosas que se localiza na 
desembocadura do río Cabreiro. 

Area de praia (QP). Area grosa e media bien clasificada 

Frecha litoral da punta do Cabo (QFL). Localízase en Cesantes. Presenta xeometría 
triangular e o seu vértice case chega a unirse coa illa de San Simón en marea baixa. 

Puntos de Interese Xeolóxico (PIX) 

No Concello de Redondela localízanse algúns puntos de interese xeolóxico, entre os 
cales: 

 Depresión Meridiana 

 Glacis da Portela 

 Laxes e Pedras de Ventosela 

 Marisma de Santa Mariña 

 Praia de Cesantes 

 Frecha litoral da praia de Cesantes 

 Arquipélago de San Simón 

 Penedos da Fonteira 

 Diques de seixo  

 Curso alto do Alvedosa 

 Fervenza do Alvedosa 

 Chan de Humberto – Lagoa Grande e lagoa do Río 

 Costa granítica de Rande 

 A Peneda 

 Alto da Cabaleira 

 Val do Maceiras 

Na parroquia de Ventosela habilitouse un sendeiro circular de 10 km, que permite 
contemplar moitas destas formacións rochosas, algunhas das cales son de interese 
cultural: Conxunto rupestre da Pedreira; Pedras Agudas; A Laxe das Abellas; A Pedra 
Taió; A Pedra que Fala; A Pedra Erosionada. 

Edafoloxía 

Seguindo os criterios de clasificación dos solos da Soil Taxonomy da USDA (Departamento 
de Agricultura dos EUA, 1987), e debido ao predominio de substrato de carácter ácido, 
os solos dominantes en Redondela son de tipo regosol (Orthents) e cambisol. Nas 
marismas e partes máis altas das ladeiras, os solos son máis pobres e delgados, con 
leptosois na parte máis elevadas e con maior pendente, e fluvisol en zonas encharcadas. 

O solo de interese agrícola é moi escaso, polo que a súa conservación reviste un maior 
interese. 

REDE HIDROGRÁFICA 

Augas superficiaIs 

O termo municipal de Redondela, no marco da división territorial hidráulica de Galicia, 
atópase integramente nas bacías da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, e segundo a 
clasificación hidrolóxica establecida polo Plan Hidrolóxico Galicia-Costa (PHGC) (Real 
Decreto 1332/2012) está integrado no sistema de explotación 01 río Verdugo, ría de Vigo 
e ría de Baiona. E todos os cursos fluviais verten na ría de Vigo. A enseada de San Simón 
considérase masa de auga de Transición natural. 

Non existe ningún gran río de curso longo, mentres que se poden diferenciar catro 
pequenas cuncas dos ríos de curso bastante curto: Alvedosa, Maceiras, Pexegueiro e 
Fondón. Os tres primeiros son principais do sector central e oriental do concello, 
mentres que o Fondón é o principal dos pequenos cursos do sector occidental do termo e 
que desembocan directamente na ría. 

O río Alvedosa, cuns 8 km, é o curso fluvial principal, e desemboca na enseada de San 
Simón. 

O río Maceiras, duns 7 km de lonxitude, únese ao Alvedosa antes de desembocar na 
enseada. 

O río Pexegueiro, duns 4,5 km, desemboca na marisma de Santa Mariña. 
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E o río Fondón, como principal do sector occidental do Concello, ten un percorrido de 
4,5 km. 

Outros cursos fluviais menores: 

Pugariño, Segade, Meda e o rego das Cabras, na parte oeste. 

O Mouro na parroquia de Cedeira e o Verdellón na do Viso. 

O regueiro Vello e o rego do Barranco de Chans e o de Campelo, na cunca do Alvedosa. 

O rego de Quintela e o de Cabeiro e Güelas na cunca de Maceiras. 

Case todos manteñen un caudal de auga todo o ano, aínda que algún dos non principais 
poden secarse na época estival. 

Hai que salientar a infraestrutura que leva a auga até Vigo dende o encoro de Eiras e que 
cruza o termo de Redondela. A ruta da auga (Senda da Auga) de Redondela 
correspóndese cun camiño accesorio á canle que transportaba auga dende o encoro de 
Eiras (Fornelos de Montes) para abastecer á cidade de Vigo. A condución da auga 
atravesa os concellos de Fornelos de Montes, Soutomaior, Pazos de Borbén e Redondela 
antes de chegar a Vigo. 

Zonas húmidas 

A enseada de San Simón é a principal zona húmida do Concello de Redondela, incluída na 
rede Natura 2000 (ZEC ES1140016), e no inventario das zonas húmidas de Galicia (código 
1140060). 
Outras das zonas húmidas incluídas no inventario son O Fondón (1140154) dunhas 0,25 
ha, e a Poza da Lagoa (1140155) de 0,09 ha. No Fondón pódese salientar as “brañas de 
Chan de Humberto”, atravesadas polo río Fondón, e que configuran unha zona húmida de 
importancia como hábitat natural. 

Na desembocadura dos ríos Alvedosa e Maceiras, e preto da parte baixa do río 
Pexegueiro, formaban unha antiga marisma que se foi desecando a medida que se 
urbanizaba esta zona. A derradeira parte desta marisma conservouse na zona do 
Pexegueiro, habéndose conservado un pequeno fragmento na marisma de Santa Mariña. 

AUGAS SUBTERRÁNEAS 

Polo que respecta a augas subterráneas, toda a zona atópase comprendida dentro das 
masas de augas subterráneas 014.001 O Morrazo – Pontevedra – Vigo – Baiona. 

No referente á hidroxeoloxía a maioría dos materias rochosos do municipio son ígneos e 
metamórficos, presentando unha escasa porosidade e permeabilidade, a non ser que se 
atopen alterados por meteorización e fracturación, constituíndo acuíferos locais. Este 
tipo de acuífero adoita aparecer nos granitos alterados de dous micas. Pola súa banda, 
os materiais detríticos coluvio-eluviais localizados principalmente ao longo do curso dos 
ríos Alvedosa e Maceiras, preto da vila de Redondela, constitúen os mellores acuíferos do 
municipio, xa que debido a súa alta porosidade, xunto coa elevada pluviometría e a 
frecuencia das precipitación da zona, permiten unha alta capacidade de recarga. 

O estado químico clasifícase de acordo con indicadores que empregan como parámetros 
as concentracións de contaminantes e a condutividade. Considérase que unha masa de 
auga subterránea presenta un bo estado químico cando: 

Cumpre as condicións fixadas no anexo V da Directiva 2000/60/CE. 

Non superen as normas de calidade do anexo I da Directiva 2006/118/CE. 

Non superen os valores límite do anexo II da Directiva 2006/118/CE en ningún dos puntos 
de control. 

De acordo co diagnóstico do cumprimento dos obxectivos ambientais da demarcación 
hidrográfica de Galicia-Costa, todas as masas de auga subterránea existentes no 
municipio de Redondela presentan un estado cuantitativo e químico bo e están fóra de 
risco. 

2.2.2 BIODIVERSIDADE 

VEXETACIÓN 

Bioxeográficamente, a zona de estudo atópase plenamente dentro da rexión 
eurosiberiana, concretamente no sector galaico-portugués, e poden medrar especies 
atlánticas, xunto a especies mediterráneo-lusitanas. 

Mais á parte da vexetación autóctona e propia da zona, atópanse hábitats e numerosas 
especies alóctonas, introducidas polo interese comercial ou de xeito accidental. 

Vexetación potencial 

O bosque máis característico potencialmente desta zona é a carballeira (Rusco aculeati-
Querceto roboris), que nas zonas máis baixas e temperadas forma a subasociación 
quercetosum suberis, con dominio da sobreira (Quercus suber). 

Algunhas matogueiras nas zonas máis claras, son a xesteiras (Ulici europaei-Cytisetum 
striati). E nas zonas mais degradadas do bosque con queirogais-toxais (Ulici europaei-
Ericetum cinereae). Acompañados dalgúns prados anuais. 
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Preto dos cursos fluviais, a vexetación de ribeira dominante é Senecio bayonensis-Alnu 
gutinosae. 

Vexetación actual 

A vexetación actual difire bastante do modelo teórico, xa que xunto á urbanización e 
construción de infraestruturas, hai que sumar o aproveitamento forestal con especies de 
maior produtividade. 

Así o bosque actual dominante no Concello é o piñeiral, sobre todo de Pinus pinaster e 
Pinus radiata, estendidos no monte Penide, en Chan de Humberto e nas parroquias de 
Chapela e Trasmañó. Nalgúns casos mesturados con grandes plantacións de eucalipto 
(Eucaliptus sp., con máis frecuencia E. globulus), sobre todo na vertente norte do monte 
Penide e nas parroquias de Santo Estevo e Vilar de Infesta. Nas parroquias de 
Saxamonde, Quintela, Reboreda, Ventosela e O Viso, tamén se atopan plantacións de 
Piñeiro e eucalipto. E coma eucaliptal nas localidades da Pena, Vilavella e Quinteiro. 

Tamén plantouse carballo americano (Quercus rubra), castiñeiro (Castanea sativa) e 
cerdeira (Prunus avium). Aínda que se poden atopar outras especies de árbores exóticos 
como a mimosa (Acacia dealbata), a mimosa moura (Acacia melanoxylon), a robinia 
(Robinia pseudoacacia), e o ailanto (Ailanthus astissima), entre outras. 

Consérvanse pequenos rodais de vexetación autóctona potencial como a carballeira 
(Rusco aculeati-Querceto roboris), con algúns exemplares de carballo (Quercus robur) de 
gran porte, acompañados doutras especies como Ilex aquifolius, Laurus nobilis, 
Crataegus monogyna, Frangula alnus,... As mellores mostras consérvanse na contorna do 
rego das Chans (Reboreda); na confluencia dos ríos Cabeiro, Güelas e Pereiras, no val de 
Maceiras; e no treito medio do Fondón en Trasmañó. Por extensión en Cesantes, arredor 
do río Pexegueiro até o regacho Catapeixe, pódense atopar unha mestura de frondosas 
con carballo xunto a Quercus pirenaica e Castanea sativa. 

De carácter máis mediterráneo, a sobreira (Quercus suber) chégase a mesturar nalgúns 
casos co carballo, e conserva os mellores exemplos en Soutoxuste e no monte da Peneda 
(ambos os dous en Viso), e en menor medida nos arredores da “ruta da auga” ao seu 
paso por Trasmañó, e incluso no núcleo urbanizado de Chapela. 

Cando acontece algún incendio, fórmase como bosquete de degradación o bidueiral 
(Holco mollis-Betuletum celtibericae), con presenza de bidueiro (Betula pubescens 
subsp. celtiberica). 

Máis estendidos por todo o termo, as matogueiras froito da degradación do bosque, mais 
tamén favorecido para aproveitamento económico, tanto do toxo molar (Ulex galii, Ulex 
minor) como do toxo arnal (Ulex europaeus), empregados para o gando e tamén como 
combustible o segundo. 

Como primeira fase de degradación das carballeiras, os piornais (Ulici europaei - 
Cytisetum striati), xesteiras e codesais, con Cytisus scoparius, Cytisus striatus, 
Adenocarpus complicatus, Genista florida subsp. polygallyphila... Que como segunda fase 
son substituídos polas uceiras ou toxeiras (Ulici europaei-Ericetum cinereae), onde 
ademais do toxo tamén se atopa Erica umbellata, Erica cinerea, Calluna vulgaris, 
Arbutus unedo e Daboecia cantábrica, entre outras. 

As pradarías son unha comunidade orixinada na súa maior parte pola actividade humana, 
e que son de grande interese, con diferentes especies de Ranunculus sp., Trifolium sp., 
Centaurea sp., Veronica sp.,... As pradarías artificiais compóñense principalmente de 
raigrás inglés e italiano (Lolium multiphlorum e Lolium perenne), dáctilo (Dactyllis 
glomerata), e trevo violeta e branco (Trifolium pratense e Trifolium repens). 

Nas partes máis elevadas dos montes cun solo máis rochoso, pódense atopar pequenas 
comunidades pioneiras de carácter silíceo (Airo praecocis-Sedetum arenarii), sobre todo 
no monte Picapedrouzos, en Ventosela. 

O bosque de ribeira (Senecio bayonensis-Alnetun glutinosae) atópase bastante 
degradado, aínda que moitos dos cursos fluviais conservan unha estreita franxa e algún 
treito con amieiro (Alnus glutinosa), sanguiño (Frangula alnus), salgueiro (Salix 
atrocinerea), sabugueiro (Sambucus nigra), e bidueiro (Betula pubescens subsp. 
celtiberica), así como freixa (Fraxinus angustifolia), de carácter máis mediterráneo. 
Nalgúns casos pódese observar unha transición entre a carballeira e o bosque de ribeira, 
sobre todo no val do Maceiras (Negros e Quintela), no  rego dos Chans (Reboreda) e no 
Fondón (Trasmañó). 

Nas zonas húmidas de marisma, basicamente espadanais de Typha latifolia. Nestas 
marismas atópanse as comunidades Scirpo lacustris – Phragmitetum mediterraneum, 
Scirpetum maritimum, Galio palustri-Juncetum maritimi, aínda representada na marisma 
de Santa Mariña. 

E na enseada de San Simón pódense destacar os hábitats acuáticos, especialmente as 
pradarías de seba (Zosteretum marinae), con dous especies de seba (Zostera marina e 
Zostera noltii), fanerógama mariña de grande importancia como hábitat para outras 
numerosas especies. Entre mareas, outro hábitat de enorme importancia, son as chairas, 
con algas nas partes máis baixas e húmidas, como a leituga de mar (Ulva rigida), ou a 
fanerógama seba pequena (Zostera noltii). As comunidades de praia, con areais e fondos 
de area fina (Euphorbio peplidis-Honckenyetum peploides; Euphorbio paraliasi-
Agropyretum junceiforme; Otantho-maritimo Ammophiletum arundinaceae), e nas zonas 
máis altas e secas comunidades con Salicornia ramocissima ou pastizais (Spartinion 
maritimae). 
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Árbores senlleiras 

En Redondela declaráronse algunhas árbores senlleiras (Decreto 67/2007, do 22 de 
marzo, polo que se regula o Catálogo galego de árbores singulares): 

Código 10A. Calocedrus decurrens. Calocedro do Pazo de Torrecedeira en Cedeira (Santo 
André), de 35 m de altura. 

Código 13A. Camellia japonica. Camelias do Pazo de Torres de Agrelo. Cesantes (San 
Pedro), de 13 m de altura. 

Código 16A. Camellia sasanqua. Camelia Sasanqua do Pazo de Torres de Agrelo, de 9 m 
de altura. 

Código 95A. Quercus suber. Sobreira do Cristo de Arriba. Reboreda (Santa María), de 18 
m de altura. 

Código 104A. Thuja plicata. Tuia Xigante do Pazo de Torres de Agrelo. Reboreda (Santa 
María), de 18 m de altura. 

Tamén se atopa unha formación senlleira: 

Código 24F. De Buxus sempervirens, na illa de San Simón, con exemplares de 7 m de 
altura. 

FAUNA 

En Redondela atópase unha boa representación da fauna vinculada aos hábitats 
acuáticos, grazas sobre todo á enseada de San Simón que atrae numerosas aves limícolas 
e mariñas. 

Entre os anfibios pódense salientar algunhas especies de distribución bastante 
restrinxida, con algúns endemismos ibéricos, como a salamántiga galega (Chioglossa 
lusitanica), o limpafontes común (Triturus = Lisotriton boscai), o sapo raxado 
(Discoglossus galganoi), e a ra patilonga (Rana iberica). 

O mesmo en réptiles, con endemismos como a lagarta das silvas (Podarcis bocagei) 
amplamente estendida, e máis raros o lagarto das silvas (Lacerta schreiberi) e a víbora 
de Seoane (Vipera seoane). 

Citáronse unhas 30 especies de mamíferos en Redondela, 6 dos cales morcegos, 3 como 
únicas especies incluídas no anexo II da Directiva 92/43 Hábitats, xunto coa londra (Lutra 
lutra). De interese especial tamén é o armiño (Mustela erminea) e cada vez máis raro o 
tourón (Mustela putorius). Entre algún dos máis abundantes, e que ocasionan danos á 
agricultura e accidentes nas vías de comunicación, o xabaril (Sus scrofa). 

Entre a fauna mariña, pódense destacar as especies que atopan refuxio e comida nas 
pradarías de seba, con numerosos invertebrados, entre os cales, pola súa importancia 
económica, o choco (Sepia officinalis), e crustáceos como a nécora (Necora puber). 
Entre os peixes, o cabaliño de mar (Hippocampus ramulosus), o fodón (Trisopterus 
minutus), a solla (Platichthys flesus), a robaliza (Dicentrarchus labrax), o muxe (Chelon 
labrosus) e a anguía (Anguilla anguilla). 

Esta última tamén se interna nos cursos fluviais, onde é bastante frecuente a troita 
(Salmo trutta fario). 

Redondela alberga tamén unha gran riqueza de especies de invertebrados, entre os que 
destaca a vacaloura (Lucanus cervus), especie característica das carballeiras, en forte 
regresión e considerada de interese comunitario pola Directiva Hábitats. 

Nas seguintes páxinas achéganse as listaxes completas de especies citadas no municipio, 
coas categorías de protección no ámbito galego, español e europeo. Moitas das especies 
citadas son consideradas vulnerábles, xa sexa polo catálogo galego ou polo español; 
entre estas destacan algúns grupos con problemas de conservación a escala global (como 
os anfibios e os morcegos). 

Especies protexidas de fauna 

O principal instrumento normativo na Galicia é a Lei 9/2001, do 21 de agosto, sobre 
conservación da natureza (DOG 171, 2001). O obxecto desta lei é establecer normas 
encamiñadas á protección, conservación, restauración e mellora dos recursos naturais, 
así como a adecuación da xestión dos espazos naturais e da flora e fauna silvestres, 
ademais da xea da comunidade autónoma galega, a difusión dos seus valores, así como a 
súa preservación para as xeracións futuras. 

Nesta lei prevense as diferentes figuras de protección de espazos naturais, a súa 
definición e as características daqueles espazos merecedores de tales figuras. Así 
mesmo, establécense os instrumentos de planificación de espazos naturais (plans de 
ordenación dos recursos naturais, plans reitores de uso e xestión) e as medidas de 
conservación da fauna e flora. 

Entre os instrumentos que se crean para cumprir cos seus obxectivos figuran o “Catálogo 
galego de especies ameazadas”, regulado polo Decreto 88/2007, e onde se recollen 
todas aquelas especies ameazadas, ben “en perigo de extinción” ou baixo a categoría 
“vulnerable”. 

En materia de protección de especies, en Galicia é vixente a Lei estatal 42/2007, do 13 
de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade. 

A Directiva Aves (Directiva 2009/147, do 30 de novembro, relativa á conservación das 
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Sup (ha) %

Augas continentais 1,2906 0,02%

Augas mariñas 3,6761 0,07%

Coberturas artificiais 85,4375 1,64%

Coniferas 248,1282 4,77%

Cultivos e prados 564,6902 10,86%

Especies caducifolias 100,1417 1,93%

Eucaliptos 182,8759 3,52%

Eucaliptos e conÝferas 91,8792 1,77%

Mato 514,0631 9,89%

Mato e especies arbóreas 327,5247 6,30%

Mato e rochedo 19,9283 0,38%

Mestura de especies arbóreas 1030,9296 19,83%

Mosaico agrícola e mato 97,1274 1,87%

Mosaico agrícola e urbano 1160,3732 22,32%

Mosaico de cultivos e especies arb¾reas 152,4017 2,93%

Praias e cantis 6,7934 0,13%

Repoboacions forestais 78,3274 1,51%

Sistemas xerais de transporte 153,7466 2,96%

Zonas de extraccion ou vertido 26,6740 0,51%

Zonas urbanas 353,2331 6,79%

TOTAL 5199,2420

Fonte: Elaboracion propia a partir de datos del SITGA
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aves silvestres, e que derroga a Directiva 79/409). Segundo esta Directiva o anexo máis 
importante é o ”I”, que inclúe as especies que precisan de medidas de conservación do 
hábitat. 

Á parte das aves, para os outros grupos de vertebrados hai que fixarse na Directiva 
Hábitats (Directiva 92/43/CEE, relativa á conservación dos hábitats naturais e da flora e 
fauna silvestres; modificada segundo a Directiva 67/97/CE, que adapta ao progreso 
científico e técnico a Directiva 92/43/CEE; e trasposta á lexislación española mediante o 
Real Decreto 1997/1995, do 7 de setembro, polo que se establecen medidas para 
contribuír a garantir a biodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais e 
da fauna e flora silvestres, e o Real Decreto 1193/1998, do 7 de decembro, polo que se 
modifica o Real Decreto 1997/1995), e segundo a cal se deben ter en conta as especies 
incluídas nos anexos:  

 Anexo II, que corresponde ás especies protexidas que han de ser obxecto de 
medidas de conservación do hábitat. 

 Anexo IV, con especies estritamente protexidas. 

Todo o Concello de Redondela, incluída a enseada de San Simón, atópase dentro do Plan 
de recuperación da Escribente das Canaveiras (Emberiza schoeniclus subsp. lusitanica) 
(Decreto 75, 2013). 

No Plan de Xestión do Lobo (Canis lupus signatus), atópase na zona 3, mentres que o 
concello veciño de Pazos de Borbén, está incluído no zona 2. 

2.3 CUBERTAS DO SOLO 

A análise dos usos do solo baséase na información do mapa de coberturas e usos do solo 
á escala 1:25.000 do Sistema de Información Territorial de Galicia (SITGA) do ano 2011. 

Dende unha interpretación directa dos usos do solo SIOSE (Sistema de Información de 
Ocupación do Solo en España. 2005), a distribución é a seguinte: 

 

Destaca de todos eles o mosaico agrícola e urbano, que fai referencia ao núcleos rurais e 
aos crecementos arredor das parroquias, conservando aínda unha certa relación coa 
terra, e polo tanto a súa vocación rural. 

Levando a cabo unha reclasificación dos solos, coa finalidade de analizar a estrutura 
territorial, obtense unha lectura máis clara do Concello. 

Se de xeito xeneralizado a reclasificación levásese a cabo en base aos usos básico: 
augas, urbano, agrícola e forestal, neste caso, dada as particularidades de Redondela, 
diferenciaríanse as augas continentais e mariñas, e especialmente un uso periurbano, 
que corresponde ao mosaico agrícola e urbano. Non se quixo denominar núcleo rural, xa 
que os seus límites, derivados de fotointerpretación, non coinciden cos núcleos rurais, e 
polo tanto, levarían a malas interpretacións, ou a perda de capacidade de análise. 
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O solo urbano, dende unha lectura dos usos do solo (non urbanística) representa o 12 % 
do total do municipio. Non se inclúen aquí os usos mixtos agrícolas e urbanos, que como 
se verá teñen gran transcendencia en Redondela. 

As infraestruturas tamén teñen un papel importante, pola proximidade de Vigo, que 
transfire as cargas de acceso aos municipios veciños, e especialmente a Redondela. A 
superficie é case o 2 % do total do municipio. 

O uso dominante é o forestal, con case un 50 % da superficie do Concello. Este localízase 
nas serras, nas zonas de maior pendente e con solos menos profundos. Os dominantes 
son a mestura de especie arbóreas, aínda que están moi presentes as masas 
monoespecíficas de eucalipto. 

O uso agrícola representa unicamente o 12 %, sendo en xeral pequenas explotacións 
intersticiais entre os solos urbanos das parroquias e os núcleos rurais. Estes últimos, 
entendidos como un uso mixto agrícola e urbano, representan o 22 % do total do 
municipio, habendo, sen dúbida, colonizado o antigo espazo agrícola, e alterando a 
estrutura territorial do Concello. 

Isto pódese ver da interpretación das cubertas mixtas, vendo o solo agrícola-urbano, 
como agrícola, ou como urbano, dando dúas visións da situación de Redondela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 CONECTIVIDADE ECOLÓXICA 

BARREIRAS EXISTENTES 

As principais barreiras principais, á parte dos propios núcleos urbanizados, son as 
múltiples infraestruturas viarias que cruzan parte do territorio, especialmente a 
autoestrada AP-9 e as estradas principais (N-550, N-552 e N-555), así como a liña 
ferroviaria rexional e o AVE. 

 
ÁREAS DE INTERESE PARA A CONECTIVIDADE ECOLÓXICA 

Unha parte do territorio de Redondela é monte arborado ou con vexetación natural, de 
maneira que permite unha conectividade ecolóxica difusa cos espazos naturais do resto 
da comarca, e a un nivel máis amplo. Mais a concentración de infraestruturas de 
comunicacións e unha urbanización bastante xeneralizada, sobre todo nas proximidades 
da ría de Vigo, provocan unha redución desta conectividade que só se garante, 
practicamente, nalgúns dos fondos dos cursos fluviais. 

Aínda que no municipio só exista un único espazo natural protexido, a enseada de San 
Simón, non quere dicir que só se deba garantir a conectividade ecolóxica con este 
espazo natural, senón co conxunto de espazos naturais e para o máximo de especies da 
que goza a zona. 

Sup (ha) %

AGRÍCOLA 814,2193 15,66%

AGUAS CONTINENTALES 1,2906 0,02%

AGUAS MARINAS 10,4695 0,20%

FORESTAL 2593,7981 49,89%

PERIURBANO 1160,3732 22,32%

URBANO 619,0913 11,91%

TOTAL 5199,2420

Fonte: Elaboracion propia a partir de datos del SITGA

ESTRUCTURA TERRITORIAL. COBERTAS DO SOLO.2011

Usos urbanos con infraestructuras 

Usos agrícolas e mixtos agrícolas-urbanos Usos agrícolas e leitura mixtos como agrícolas Usos urbanos e leitura mixtos como urbanos 
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As áreas de interese para a conectividade ecolóxica son todos os espazos de interese 
natural que se detallan no seguinte apartado, así como todos os fondos de ríos e cursos 
fluviais con vexetación natural. 

2.3 ÁREAS DE RISCO 

2.3.1 RISCO DE INUNDACIÓNS 

INUNDACIÓNS FLUVIAIS 

Tal e como se recolle no artigo 10 do RD 903/2010, os mapas de perigosidade e de risco 
de inundación constituirán a información fundamental en que se basearán os Plans de 
xestión de risco de inundación. A delimitación de zonas inundables e consecuentemente 
a elaboración de mapas de perigosidade e risco de inundación son aspectos claves na 
xestión do risco de inundación e o segundo paso á hora de implementar a Directiva de 
Inundacións. 

En Redondela hai diversos cursos superficiais, que xeran inundación, fundamentalmente 
nas zonas baixas dos cursos, xa en zonas urbanas. Este feito condiciona tanto os novos 
posibles crecementos, como o risco en zonas consolidadas. 

 

Zonas de fluxo preferente en Chapela (1.5000) e Redondela (1:25.000) 

Para a delimitación de zonas de risco, nesta primeira fase dos traballos, tomarase de 
referencia a zona de fluxo preferente. No Real Decreto 9/2008 polo que se modifica o 
Regulamento do Dominio Público Hidráulico, defínese a zona de fluxo preferente da 
seguinte forma: 

“A zona de fluxo preferente é aquela zona constituída pola unión da zona ou zonas onde 
se concentra preferentemente o fluxo durante as avenidas, ou vías de intenso 
desaugadoiro, e da zona onde, para a avenida de 100 anos de período de retorno, 
póidase producir graves danos sobre as persoas e os bens, quedando delimitado o seu 
límite exterior mediante a envolvente de ambas zonas. Aos efectos da aplicación da 
definición anterior, considerarase que poden producirse graves danos sobre as persoas e 
os bens cando as condicións hidráulicas durante a avenida satisfagan un ou máis dos 
seguintes criterios: 

a) Que o calado sexa superior a 1 m 

b) Que a velocidade sexa superior a 1 m/s 

c) Que o produto de ambas variables sexa superior ao 0,5 m2/s 

Enténdese por vía de intenso desaugadoiro a zona pola que pasaría a avenida de 100 
anos de período de retorno sen producir una sobreelevación maior que 0,3 m, respecto á 
cota da lámina de auga que se produciría con esa mesma avenida considerando toda a 
chaira de inundación existente. A sobreelevación anterior poderá, a criterio do 
organismo da cunca, reducirse até 0,1 m cando o incremento da inundación poida 
producir graves prexuízos ou aumentarse até 0,5 m en zonas rurais ou cando o 
incremento da inundación produza danos reducidos. 

Na delimitación da zona de fluxo preferente empregarase toda a información de índole 
histórica e xeomorfolóxica existente, ao fin de garantir a adecuada coherencia dos 
resultados coas evidencias físicas dispoñibles sobre o comportamento hidráulico do río”. 

INUNDACIÓNS COSTEIRAS 

A análises das ARPSIs costeiras durante a fase de elaboración dos Mapas de Perigosidade 
e Risco por Inundación, deu como resultado que das 42 ARPSIs existentes, 14 non 
presentaban risco real, entre elas Redondela (ES014-PO-01-02-24-C). 

2.3.2 RISCO DE INCENDIOS FORESTAIS 

A partir da Resolución do 27 de decembro de 1999, publicada o 29 de decembro de 1999, 
a zonificación do territorio a efectos de Prevención e Defensa contra incendios forestais 
pasa a ser de Provincias, Distritos Forestais, Demarcacións Forestais e Concellos. 



I. MEMORIA DE INFORMACIÓN 

PÁX. 24 DE 167 

Redondela encóntrase situada no Distrito XVIII. Vigo-Baixo Miño, e dentro del na 
Demarcación de Vigo 1: concellos de Fornelos de Montes, Mos, Pazos de Borbén, 
Redondela e Soutomaior 

De acordo co Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais (PLADIGA) 
(Dirección Xeral de Montes, 2011) no termo municipal de Redondela encóntranse zonas 
de alto risco de incendios forestais (TSAR). 

***Se ten solicitado á Concellería do Medio Rural a estatística e a cartografía de 
incendios forestais no municipio. Estase á espera de obter esta información. 

2.3.3 RISCO XEOLÓXICO 

No Concello de Redondela os riscos xeolóxicos veñen determinados pola natureza das 
rochas que se atopan no municipio, sendo estas principalmente granitos, xistos e 
gneises, e en moita menor medida, depósitos de orixe cuaternario. 

A rochas metamórficas (xistos e gneises), debido a súa estrutura estratificada están 
sometidas a maior grao de alteración superficial, tanto química coma física, debido á 
acción erosiva da auga, vento ou temperatura, podendo dar lugar a planos de debilidade 
a favor do diaclasado, que provocan fenómenos de inestabilidade cando estas zonas A 
pendente media do Concello é do 20,42 %, presentando as seguintes porcentaxes de 
pendente por superficie: 

 13 % do municipio presenta unha pendente entre o 0 % e o 5 %. 

 17 % entre o 5 % e o 12 %. 

 25 % entre o 12 % e o 20 %. 

 27 % entre o 20 %  e o 30 %. 

 17 % entre o 30 % e o 55 % 

 1 % presenta unha pendente de máis do 55 %. 

Deste xeito, só o 18 % da superficie do Concello presenta pendentes superiores ao 30 %, 
que na súa maior extensión non coinciden con materiais metamórficos, os cales, pola súa 
xistosidade presentan un maior risco de escorredura. No caso de coincidiren, a dirección 
da pendente non coincide coa dirección dos planos de xistosidade, reducíndose 
considerablemente o risco de escorredura a favor destes planos de debilidade. 

Por outra banda, en caso de lume forestal, as zonas de pendente elevada sufrirán maior 
risco de erosión pola eliminación da cobertura vexetal, sendo necesaria unha rápida 
actuación con medidas contra a erosión e eliminación do solo. 

No referente aos materiais de orixe cuaternario de tipo eluvio-aluviais, debido a súa 
composición de areas e gravas, presentan un comportamento hidrolóxico cunha alta 
permeabilidade, polo que estes depósitos presentan maior susceptibilidade de seren 
afectados por contaminación se ten lugar algún tipo de vertedura. 

De acordo co Plan especial fronte ao risco sísmico en Galicia (SISMIGAL) (Xunta de 
Galicia, 2009a), o municipio de Redondela sitúase na zona 4, onde as estruturas de fallas 
corresponden a un réxime compresivo. Esta zona atópase caracterizada, no seu extremo 
máis ao norte, pola falla inversa Monte Chao, a cal presenta unha dirección N-S e se 
prolonga cara o sur até os 40º de latitude norte. A distribución de sismicidade asociada a 
esta zona non está claramente diferenciada. 

2.3.4 RISCOS TECNOLÓXICOS 

Os riscos tecnolóxicos débense á existencia de actividades de carácter tecnolóxico e de 
estruturas fixas ou móbiles, deseñadas e construídas polo home. Os seus efectos son de 
doada planificación pero dificilmente pode predicirse cando se van producir. Polo tanto, 
o factor de prevención é moi importante, xa que reduce de forma considerable o risco 
(Xunta de Galicia, 2009b). 

De acordo co Plan territorial de emerxencias de Galicia, PLATERGA (Xunta de Galicia, 
2009), o municipio de Redondela é un dos oito municipios da provincia da Pontevedra 
que presenta un índice de risco potencial de emerxencia (RPE) moi alto. Este índice 
calcúlase a partir de tres parámetros: o risco estatístico, a vulnerabilidade poboacional e 
os riscos especiais. Á súa vez, os riscos especiais abranguen unha serie de riscos, como os 
incendios forestais, inundacións temporais, nevadas, risco químico, sismos e o derivado 
do transporte de mercadorías perigosas. No caso de Redondela, a alta gradación do risco 
é atribuíble á tipoloxía das incidencias rexistradas (casualidade) e a súa vulnerabilidade 
por poboación.  

2.4 ESPAZOS DE INTERESE NATURAL E PAISAXÍSTICO 

2.4.1 ESPAZOS NATURAIS PROTEXIDOS 

A enseada de San Simón é o principal espazo natural protexido do Concello de 
Redondela. Declarado como Zona de Especial Protección dos Valores Naturais  (Decreto 
72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados Espazos como Zonas de 
Especial Protección dos Valores Naturais). Así como Zona de Especial Conservación (ZEC) 

RISCO

RISCO ESTADÍSTICO Moi alto

Frecuencia Alto

Causalidade Moi alto

VULNERABILIDADE POBLACIONAL Moi alto

Poblacion 29863

RISCO DERIVADO DAS EMERXENCIAS  EPECIAIS Alto

Risco quimico Sen risco

Mercancias peligrosas Moderado

Sismos Baixo

Incendios forestales Alto

Inundacións Moderado

Nevaradas Baixo

Temporais Alto

Sapraga Alto

RISCO POTENCIAL DE EMERXENCIA MOI ALTO

Fonte: Elaboracion propia a partir de datos del PLATERGA

ANÁLISE DE RISCOS POR CONCELLO. REDONDELA
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dentro da rede Natura 2000 (Directiva 92/43). 

REDE NATURA 2000 

A Rede Natura 2000 é a rede de espazos naturais protexidos a escala da Unión Europea 
creada en virtude da Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio de 1992, relativa á 
conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres (Directiva hábitats), con 
obxecto de salvagardar os espazos naturais mais importantes de Europa. Componse de 
Zonas Especiais de Conservación (ZEC) declaradas polos Estados membros conforme á 
Directiva sobre hábitats e, ademais, das Zonas Especiais de Protección para as Aves 
(ZEPA) que se designan de acordo coa Directiva aves (Directiva 79/409/CEE do Consello, 
do 2 de abril de 1979, relativa á conservación das aves silvestres). 

O obxectivo global da Directiva hábitats, é “contribuír a garantir a biodiversidade 
mediante a conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres no territorio 
europeo dos estados membros”. 

A enseada de San Simón (ZEC ES1140016) é o único espazo natural incluído na rede 
natura 2000 no Concello de Redondela. Inclúe a parte interior da ría de Vigo, dende o 
estreito de Rande, enseada de San Simón e enseada de Vilaboa, abranguendo unha 
superficie dunhas 2.218 ha. Protexe uns 18 hábitats de interese comunitario, 1 dos cales 
prioritario (91E0), e 11 do grupo de Hábitats costeiros e vexetación halofítica. 

2.4.2 HÁBITATS DE INTERESE COMUNITARIO 

Neste apartado téñense en conta os Hábitats de Interese Comunitario (HIC), incluídos na 
Directiva Hábitats (92/43/CEE). Os hábitats estiveron inventariados seguindo o Manual 
de Biótopos CORINE, mais os códigos usados segundo o Centro Temático Europeo para a 
Conservación da Natureza (ETC/NC), e que se transcriben no Anexo I da Directiva 
92/43/CEE. En principio a inclusión destes hábitats non implica ningunha categoría de 
protección legal, senón a recomendación de preservar unha mostra significativa para 
garantir a súa conservación (cousa que se consegue incluíndoos na rede Natura 2000). 

Algúns dos HIC do Concello de Redondela (en grosa os considerados prioritarios):  

 1110 Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda 

 1130 Esteiros 

 1140 Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar 

 1160 Grandes calas e baías pouco profundas 

 1210 Vexetación anual sobre argazos 

 1230 Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas 

 1310 Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas 

 1320 Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimi) 

 1330 Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

 3160 Lagos e estanques distróficos naturais 

 3260 Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-

Batrachion 

 4020* Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix 

 4030 Queirogais secos europeos 

 7230 Turbeiras baixas alcalinas 

 8220 En costas rochosas silíceas con vexetación casmofítica 

 8230 Rochedos silíceos con vexetación pioneira de Sedo-Scleranthion ou de Sedo albi-Veronicion 

dillenii 

 91E0* Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

 9230 Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica 

 9330 Sobreirais 

* Hábitats de interese comunitario de atención prioritaria, segundo a Directiva 97/62/CE 
do Consello, do 27 de outubro de 1997, pola que se adapta ao progreso científico e 
técnico a Directiva 92/43/CEE, relativa á conservación dos hábitats naturais e de fauna e 
flora silvestres. 

Da listaxe anterior, unha serie de tipos de hábitat de interese comunitario non se atopan 
rexistrados nas listaxes de referencia da Unión Europea para España, tanto na rexión 
bioxeográfica atlántica como na mediterránea. A identificación destes tipos de hábitat 
de interese comunitario no territorio galego deriva dunha mellor identificación e 
interpretación dos hábitats da área mariña e costeira, dunha mellor caracterización das 
zonas húmidas presentes no territorio, dunha tipificación dos ecosistemas boscosos máis 
adecuada de acordo coa información científica dispoñible, da elaboración de manuais de 
interpretación dos hábitats de interese comunitario para o territorio galego e da 
elaboración das cartografía de hábitats dos lugares da Rede Natura 2000, a cal se integra 
no Plan director da Rede Natura 2000 (DECRETO 37/2014, do 27 de marzo, polo que se 
declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de 
Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia). 
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Por outra banda, no plan director e de forma complementaria aos tipos de hábitats do 
anexo I da Directiva 92/43/CEE, emprégase un sistema xerarquizado de unidades 
ambientais establecidas, tendo en conta as características dos compoñentes do sistema 
natural, socioeconómico e territorial de Galicia. Empregando como base o concepto 
bioxeográfico de hábitat e as principais clasificacións empregadas en Europa (Corine 
Biotopes, Corine Land Cover, Eunis Habitat), procedeuse a estruturar unha clasificación 
de unidades ambientais homoxéneas, aplicable ao conxunto do territorio galego e 
orientada á valoración dos compoñentes clave para a biodiversidade, como dos usos e 
aproveitamentos derivados das distintas actividades humanas. 

Como unidade ambiental (UA) defínese a porción do territorio que, posuíndo 
características xeográficas e ecolóxicas homoxéneas, mostra unha resposta tamén 
homoxénea fronte ás accións derivadas dos procesos antrópicos, constituíndo o elemento 
básico para sustentar a planificación e xestión dun espazo natural. O sistema de 
unidades ambientais inclúe máis de 70 tipos distribuídos en 9 grupos, que representan 
medios de carácter natural (hábitats mariños e costeiros, zonas húmidas continentais, 
matogueiras e medios rochosos, bosques naturais e seminaturais), como outros derivados 
da súa transformación antrópica (paisaxe rural tradicional, paisaxe rural transformada) 
ou vinculados directamente con sistemas artificiais (zonas húmidas artificiais, áreas 
urbanas e industriais, vías e liñas de abastecemento). Cada unidade ambiental defínese 
por un conxunto determinado de hábitats característicos, que de forma conxunta 
representan a maior cobertura da unidade cartográfica, representando xeralmente máis 
do 70 % da súa superficie. Os hábitats característicos de cada unidade ambiental mostran 
un importante grao de similitude derivado das súas características ecolóxicas ou do seu 
uso e aproveitamento. En consecuencia, posúen unha representación fisionómico-
ecolóxica homoxénea que pode ser identificada e representada espacialmente a través 
dunha cartografía temática. O resto da cobertura da tesela (<30 %) pode asignarse a 
hábitats secundarios. O sistema de unidades ambientais establece unha correspondencia 
cos tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE. 

O sistema de unidades ambientais establecido polo Plan director da Rede Natura 2000 de 
Galicia inclúe os seguintes grupos e tipos de unidades ambientais para Redondela: 

 UA110 Augas mariñas profundas afastadas da costa. 

 UA111 Augas mariñas próximas á costa. 

 UA120 Esteiros. 

 UA130 Marismas. 

 UA150 Praias. 

 UA151 Dunas costeiras activas. 

 UA160 Morfoloxías rochosas eulitorais. 

 UA161 Cantís costeiros. 

 UA220 Augas correntes. 

 UA260 Bosques húmidos. 

 UA320 Matogueiras e medios rochosos silíceos. 

 UA520 Mosaico rural con emparrados, labradíos e prados. 

 UA530 Mosaico rural con campos sen sebes. 

 UA631 Eucaliptais. 

 UA810 Núcleos de poboación. 

 UA830 Construcións de uso industrial ou comercial. 

 UA840 Portos, aeroportos e ferrocarrís. 

 UA890 Áreas perturbadas temporalmente. 

 UA910 Vías terrestres de comunicación. 

2.4.3 BRAÑAS 

As brañas, ou turbeiras de montaña, son moi raras en Redondela, e en realidade só se 
poden considerar brañas o Chan de Humberto, no Monte Planide, que mantén pequenas 
poboacións de musgo do xénero Sphagnum e a planta „carnívora‟ orballiña (Drosera 
rotundifolia), xunto con outras especies de interese como a xanzá (Gentiana 
pneumonanthe), a herba de algodón (Eriophorum angustifolium), Erica tetralix e 
algunhas especies protexidas de amarelle (Narcissus spp.). 

2.4.4 OUTRAS ÁREAS NATURAIS DE INTERESE 

Catalogáronse moitas outras áreas de interese natural en Redondela, incluídas no 
inventario e no catalogo do patrimonio natural e cultural do concello de Redondela 
(2002), na Axenda 21 de Redondela, así como na publicación: “Redondela. Guía do 
patrimonio natural” (Brown & Amoedo, 2011) editada pola Concellaría do Medio 
Ambiente do Concello de Redondela. Nelas relaciónanse algúns hábitats e lugares de 
maior interese ambiental:  
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Espazo natural Sup (ha) Características 

Complexo ecolóxico da 

enseada de San Simón 

2.218 (1.830 na 

enseada) 

Espazo intermareal dominado por superficies lamacento-

areeiras cubertas por pradarías de algas (seba). Poboación 

invernante de 3.500 anátidas e boa presenza de limícolas 

durante os pasos migratorios.  

Alta produtividade. Declarado como Zona de Especial 

Protección dos Valores Naturais e proposto para formar 

parte da Rede Natural 2000. 

Baía e marisma de 

Pesqueira (O Viso) 

2,45 Pequena enseada cunha zona intermareal lamacenta e 

unha zona interna na que se desenvolve unha pequena 

marisma. Incluído no C.E. da Enseada de San Simón. 

Arquipélago de San Simón 4,37 Pequeno arquipélago con vexetación e fauna mariña de 

cantís. Nos fondos anexos hai pradarías de seba. Incluído 

no C.E. da Enseada de San Simón. 

Areal de Cesantes 11,79 Areal de 3 Km con vexetación e comunidades animais de 

areais. 

Pradarías de seba da 

enseada de San Simón 

73,67 e 15,40 Comunidades vexetais que se estenden nas zonas 

intermareais de San Simón encol de fondos 

areosolamacentos . Son pradarías de fanerógamas mariñas 

compostas principalmente pola especie Zostera marina e 

en menor grao Zostera nolti (na intermareal superior). 

Ecosistema onde viven unha morea de especies faunísticas 

mariñas (choco, anguía, robaliza...). Incluído no C.E. da 

Enseada de San Simón. 

Foz da Portela 45,81 Grande chaira intermareal formada principalmente por 

lamas e areas, moi ricas en materia orgánica. Constitúe un 

grande lamazal no que se desenvolven multitude de 

especies mariñas, salientando as comunidades de 

invertebrados, moluscos e aves mariñas. Incluído no C.E. 

da Enseada de San Simón. 

Bosque atlántico litoral da 

Formiga-A Recasenda 

(Cedeira) 

2,12 Área costeira na que aínda se conservan restos do bosque 

autóctono (carballeira). Incluído no C.E. da Enseada de 

San Simón. 

Complexo ambiental e 

cultural do monte Penide 

Aprox. 650 Macizo montañoso de litoloxía variada que se ergue na 

parte occidental do concello. Constitúe un espazo de 

interese tanto natural (valores ecolóxicos e paisaxísticos) 

coma cultural (presenza de restos arqueolóxicos). 

Brañas de Lagoa Grande 

(Chan de Humberto) 

3,59 e 0,26 Superficie de aplanamento a modo de depresión asolagada 

con comunidades vexetais higrófilas, xunqueiras e bosques 

de ribeira. 

Penedos da 

Fenteira(Rande-Cedeira) 

8,82 Zona de acumulación de penedos desenvolvidos por 

procesos erosivos encol das rochas graníticas que se 

desprenderon das partes altas da aba do monte. 

Valgada de Trasmañó 4,50 Valgada configurada entorno ao rego do Fondón con 

importantes masas autóctonas de carballo e bosquiños de 

ribeira de salgueiro e amieiro. Valor ecolóxico e 

paisaxístico. 

Castro de Negros 6,21 Asentamento castrexo catalogado e gravados rupestres nas 

proximidades. Valor cultural e paisaxístico. 

Poza Lagoa (Trasmañó-

Cedeira) 

26,87 Superficie achairada a modo de depresión asolagada con 

comunidades higrófilas. Tamén existe unha plantación de 

frondosas (castiñeiro e carballo americano) con bo 

desenvolvemento. 

Curso medio-alto do 

Alvedosa 

38,30 Comunidades vexetais de ribeira e masas boscosas 

autóctonas. 

Río e val do Maceiras 25,51 Comunidades vexetais de ribeira e manchas de bosque 

autóctono, comunidades higrófilas, agras tradicionais, 

especies animais como a garza, alavanco, galiñola negra, 

miñato, troita, etc 

Valgada de Fixón-Casal do 

Monte 

9,81 Valgada configurada entre o macizo de Saxamonde en 

Casal e as abas descendentes das parroquias de Vilar e 

Cabeiro, por onde se encaixan os regos de Cabeiro e o 

Maceiras. Consérvanse boas formacións forestais de 

vexetación autóctona e bosques de ribeira. Tamén 

pomares e agras de cultivos tradicionais, terras en socalcos 

e veigas. Alto valor ecolóxico e paisaxístico. 

Complexo ecolóxico da 

marisma de Santa Mariña e 

o curso baixo do 

Pexegueiro 

1,37 Restos dunha antiga marisma litoral con comunidades 

vexetais higrófilas e bosque de ribeira no río Pexegueiro. 

Valgada do rego do 

Barranco 

4,72 Valgada configurada en torno ao rego de Chans-A Feixa con 

bosquete de ribeira (amieiros e salgueiros) e manchas 

boscosas de vexetación autóctona (carballo).  

Agras de cultivos tradicionais en socalcos e veigas.  

Valor ecolóxico e paisaxístico. 

Valgada do rego dos Chans-

A Feixa 

26,58 Valgada configurada en torno ao rego dos Chans con 

bosquiños de ribeira e manchas boscosas de vexetación 

autóctona. Agras de cultivos tradicionais en socalcos e 

veigas. Valor ecolóxico e paisaxístico. 

Sobreiral costeiro en 

Soutoxuste 

0,18 Localizado nas ladeiras da zona litoral de Soutoxuste, 

orientada ao suroeste. Constitúe un relicto ecolóxico de 

vexetación mediterránea. 
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Espazo natural Sup (ha) Características 

A laxe das Abellas 

(Ventosela) 

4,28 Formas pétreas desenvolvidas en rochas graníticas. Valor 

xeolóxico e paisaxístico. 

Monte Espiño-Chan da Roda 

(O Viso) 

12,79 Constitúe a vertente noroccidental do macizo montañoso 

de Espiñeiro, servindo de límite natural entre os concellos 

de Soutomaior e Redondela. Constitúe un espazo de 

interese tanto natural como paisaxístico. 

Alto da Cabaleira- Outeiro 

Grande (O Viso-Cesantes) 

33,06 Relevo montañoso que se levanta na parte noroccidental 

do concello. Constitúe un espazo de interese tanto 

xeolóxico como paisaxístico. 

   

Costa granítica de Cabanas 0,62 Costa de cantís baixos preto da ponte de Rande. 

O Prado (Reboreda)  37  

Fonte: Documento de diagnose. Axenda 21 Redondela. 2004 

2.4.5 TITULARIDADE DOS MONTES 

OS MONTES VECIÑAIS EN MANCOMÚN 

Case todas as parroquias de Redondela manteñen algunha superficie de monte comunal 
que xa se encontraba detallado nas Memorias Descritivas dos Montes Públicos do arquivo 
municipal e no libro “Montes Veciñais na provincia de Pontevedra, 1886” (Fernández de 
Ana Magán et al. 2000): 

2.5 APTITUDE DOS TERREOS PARA A SÚA TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA 

Para determinar a aptitude do terreo ante un eventual proxecto de edificación 
realizouse unha valoración baseada nunha serie de variables ás cales se lles outorgou un 
coeficiente en función das súas características xeolóxicas, morfolóxicas, ecolóxicas ou 
sobre a base dos diversos riscos que puidesen presentar. 

En síntese, aqueles terreos con menor aptitude para seren transformados en 
urbanizables (xa sexa para uso residencial ou industrial) serán aqueles en que, polas súas 
características morfolóxicas ou pola presenza de riscos naturais, resulte desaconsellable 
a devandita recualificación, pero tamén aqueles que albergan uns elevados valores 
naturais que serían comprometidos pola súa urbanización. Contrariamente, os sectores 
ausentes de riscos e de valores naturais destacables, así como os situados nas 
proximidades de zonas residenciais e industriais, son os máis adecuados para seren 
transformados para estes usos. 

O plano de sensibilidade ambiental realizouse sobre cartografía 1:5.000, coa adición de 
múltiples criterios. En principio a organización básica foi a seguinte: 

1. Medio físico 

Parroquia Monte Superfic ie(ha)

Cabeiro Castro Ferreiro 145

Cedeira Penide 268

Cesantes Cabaleiro de Cesantes 9,04

Da mina 4,45

Chapela Coutada da Facha 67

Negros Castro 66

O Viso Cabaleiro 5,03

Castro da Peneda 10,31

Espiño 73,71

Outeiro Grande 66,64

Puntal 8,2

Quintela Barca Río do San 91

Reboreda Buxel 204

Saxamonde Formoso 74

Coto de San Román

Trasmañó Mirallo de Trasmañó 200

Ventosela Meixueiro 318

Cerquido

Vilar de

Infesta
Chan das Pipas 56

Cotiño

Santiaguiño

Sarrido

Miñoteira

Fonte: Documento de diagnose. Axenda 21 Redondela. Consellaría de Medio Ambiente. 2004
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 Xeomorfoloxía. Pendentes 

 Xeomorfoloxía. Orientacións 

 Hidroloxía superficial. Ríos e arroios 

2. MEDIO NATURAL 

 Cubertas do solo 

 Hábitats de interese prioritario 

 Espazos de especial protección 

3. MEDIO CULTURAL 

 Patrimonio arqueolóxico 

 Patrimonio arquitectónico 

4. MEDIO TERRITORIAL 

 Usos do solo 

 Rede de camiños (Camiños gandeiros, GR, rede básica de incendios forestais) 

A elaboración da cartografía temática ten carácter metodolóxico, e a pesar de xerar, 
nalgúns casos, planos onde non hai elementos de interese respecto ao aspecto concreto, 
non se omiten, dado que o seu interese está xustamente na ausencia de condicionantes. 

En cada un destes planos temáticos, e en función das subclases definidas, asóciase un 
nivel de sensibilidade. As clases de sensibilidade ou de acollida son catro, que 
corresponderían aos niveis de afección se ocuparan co uso previsto: 

SENSIBILIDADE   

Código  Sensibilidade  Nivel de acollida 

1  Baixa Alta 

2  Media  Media 

3  Alta  Baixa 

4  Moi Alta  Exclusión 

 

A composición final do plano faise pola adición dos diferentes planos temáticos, 
quedando como sensibilidade final a máis alta do polígono de intersección. É dicir, nun 
ámbito de intersección de dous sensibilidades diferentes, respecto a dous conceptos, no 
plano de sensibilidade ambiental queda grafada a máis alta dos dous conceptos. 

Ademais de xerar un plano cunha clave de catro cores amosando a sensibilidade, tamén 
incorporouse notas que definen os aspectos claves nesta sensibilidade, e que 
posteriormente se deberán traducir en criterios ambientais específicos de cada un dos 
sectores, dado que representan os aspectos máis sensibles, ou os niveis de acollida máis 
baixa. 

A seguinte táboa mostra os coeficientes que se lles asignaron ás diferentes categorías 
tidas en conta no cálculo da aptitude. 

Unha vez obtido o valor das diferentes variables calculouse a aptitude do terreo, para 
cada un dos factores tómase o de maior valor, concluíndo nun plano de sensibilidade, 
tomando coma base: 

Na cartografía resultante do modelo, os sectores representados en tons verdes destacan 
zonas en que os valores ambientais desaconsellan a súa transformación para usos 
urbanos. Por outra parte, as cores alaranxadas e marróns corresponden ás zonas máis 
indicadas para aloxar usos residenciais ou industriais (véxase o plano Aptitude). 
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MEDIO Concepto

ADD B M A MA

MEDIO FÍSICO

Xeomorfoloxía. P < 5 % n

Pendentes 5 %< P < 10 % n

10 %< P <20 % n

> 20 % n

Hidroloxía Avenida 10 anos (DPH) n

Canles e arroios Vía de fluxo preferente n

Avenida 500 anos n

Hidroloxía Acuíferos protexidos n

subterránea Outras formacións acuíferas n

Xeomorfoloxía. Zonas de solaina (1) 0

Orientacións Zonas de aveseda (2) 1

Zonas chairas 0

Cubertas do solo Augas continentais n

Augas mariñas n

Coberturas artificiais n

Praias e cantís n

Coníferas n

Cultivos e prados n

Especies caducifolias n

Eucaliptos n

Bosques queimados n

Eucaliptos e coníferas n

Mato n

Mato especies arbóreas n

Mato e rochedo n

Mosaico agrícola e mato n

Mosaico agrícola e urbano n

Mosaico de cultivo e especies arbóreas n

Repoboacións forestais n

Sistemas xerais de transporte n

Zonas de extracción ou vertedura n

Zonas urbanas n

Exemplares arbóreos

de interese
n

HIC Prioritarios n

Non prioritarios n

Brañas Zonas húmidas 1

Rede natura 2000 Natura 2000 1

Plans específicos de

protección
- 1

MEDIO  CULTURAL

Patrimonio Catalogado n

arqueolóxico Posibilidade de xacementos non

documentados
n

Patrimonio 

arquitectónico
Catalogado n

MEDIO TERRITORIAL

Usos do solo Forestal n

Agrícola n

Augas continentais n

Augas mariñas

Periurbano n

Urbano n

Camiños Tradicionais Canellas n

Itinerarios. Grandes Rutas n

A: Sensibilidade ALTA

MA: Sensibilidade MOI ALTA.

Sensibilidade asociada para a determinación do plano de aptitude

SENSIBILIDADE

LENDA SENSIBILIDADE:

ADD. Agrega n grados de sensibilidade, a intersección do polígono cos conceptos do mesmo 

B: Sensibilidade BAIXA

M: Sensibilidade MEDIANA
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3. POBOACIÓN E ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

 

Como parte da análise do modelo de asentamento poboacional, fundamental para 
coñecer a realidade socioeconómica do concello de Redondela, preséntase, dun xeito 
analítico, unha primeira diagnose escalar, que lea simultaneamente as deficiencias e 
fortalezas territoriais do concello, atendendo con detalle aos seus valores 
socioeconómicos, urbanos, rurais, industriais e paisaxísticos, co obxectivo último de 
definir o que será o seu rol territorial estratéxico na Rexión Urbana das Rías Baixas. 

Dado que para poder analizar dunha forma axeitada a situación concreta do municipio de 
Redondela é precisa unha visión global do conxunto da Área Urbana, ou mesmo da propia 
Rexión Urbana das Rías Baixas, defínese a continuación a evolución da súa poboación, os 
seus compoñentes de crecemento e a súa estrutura demográfica. 

3.1. O ENCADRE REXIONAL E URBANO. A REXIÓN URBANA DAS RÍAS BAIXAS 

Tal e como se pode ler no documento das Directrices de Ordenación do Territorio de 
Galicia, (...) ao redor das cidades de Vigo e Pontevedra, organízase un dos maiores 
espazos urbanizados da comunidade, e o que experimentou no seu conxunto un maior 
crecemento demográfico durante as últimas décadas”. E continúa sinalando que a “(...) 
rexión urbana constituída polas dúas cidades principais xunto cos municipios situados en 
ambas as rías, ten unha poboación superior a 600.000 habitantes...” segundo os datos do 
ano 2009. Agora ben, de que xeito se integra esa rexión urbana, dun importante 
dinamismo social e económico, no conxunto da comunidade autónoma? 

Durante as últimas décadas, o modelo de área urbana, extrapolable a todas as cidades 
galegas, posúe unha dimensión que fala da integración das periferias. Sen embargo, en 
cidades menores, esta implicación é modesta e mesmo feble no referido á mobilidade da 
poboación, as Rexións urbanas Ártabra e das Rías Baixas que aquí empregamos como 
información de contexto, representan un exemplo más complexo, dinámico e expansivo.  

Segundo a publicación “Cidade difusa en Galicia”, dirixida por Juan Luis Dalda no ano 
2005, “(...) a cidade metropolitana formada polos municipios de Vigo, Redondela, Mos, 
O Porriño e Nigrán...” ten magnitudes similares ás da cidade metropolitana da Coruña (A 
Coruña máis Arteixo, Culleredo, Cambre e Oleiros), de enorme expansión en poboación 
urbana, actividade e mobilidade. Poñendo a lupa  sobre o conxunto de poboación 
artellado en torno ao concello de Vigo, no ano 1970, a súa poboación de feito era de 
249.500 habitantes, acadando os 362.500 no ano 2001, o que supuxo un incremento do 
45%. Segundo Dalda, “(...) o municipio central de Vigo pasou de 197.000 a 287.000 
habitantes, crecendo un 46%, mentres que os municipios periféricos, que contaban con 
52.500 habitantes en 1970, pasaron a ter 74.500 no 2001, cun incremento do 44% similar 
ao do municipio central”.  

A revisión destes datos axuda a comprender a relevancia de atender a un nivel de análise 
supramunicipal neste documento, dado que as dinámicas territoriais e poboacionais 
referidas ao concello de Redondela, desbordan a súa extensión xeográfica, ata o nivel da 
área urbana e mesmo máis aló. 

Así, na seguinte táboa, compárase a evolución da poboación de cada unha das provincias 
galegas, e o seu peso respecto ao conxunto da poboación galega, a modo de gran foto do 
que ten sucedido en materia poboacional en Galicia nas últimas tres décadas. 

 

 

 

 

TÁBOA 1. Evolución da poboación en Galicia 1981-2014 a nivel absoluto. Distribución provincial.

Poboación 1981 Poboación 1986 Poboación 1991 Poboación 1996 Poboación 2001 Poboación 2006 Poboación 2011 Poboación 2014 Variación 1981-2014

A Coruña 1.093.121 1.109.788 1.096.966 1.110.302 1.108.002 1.129.141 1.147.124 1.132.735 4%

Lugo 405.365 404.888 384.365 370.303 364.125 356.595 351.530 342.748 -15%

Ourense 430.159 429.382 353.491 346.913 344.623 338.671 333.257 322.293 -25%

Pontevedra 883.267 900.414 896.847 915.104 916.176 943.117 963.511 950.919 8%

TOTAL Galic ia 2811912 2844472 2731669 2742622 2732926 2767524 2795422 2748695 -2%

Fonte: Censos de Poboación. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

TÁBOA 2. Evolución da poboación en Galicia 1981-2014, atendendo ao peso relativo de cada provincia.

Poboación 1981 Poboación 1986 Poboación 1991 Poboación 1996 Poboación 2001 Poboación 2006 Poboación 2011 Poboación 2014

A Coruña 39% 39% 40% 40% 41% 41% 41% 41%

Lugo 14% 14% 14% 14% 13% 13% 13% 12%

Ourense 15% 15% 13% 13% 13% 12% 12% 12%

Pontevedra 31% 32% 33% 33% 34% 34% 34% 35%

TOTAL Galic ia 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fonte: Censos de Poboación. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.
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Nas táboas previas podemos comprobar como o conxunto da poboación galega reduciuse 
no período 1981-2014 un pequeno 2%, variación consecuencia da importante 
despoboación das provincias de interior (a poboación de Lugo e Ourense redúcese para o 
mesmo período un 15% e un 25% respectivamente), que é compensada polo incrementos 
das dúas provincias máis poboadas, Pontevedra e A Coruña, que experimentaron 
incrementos do 8% e do 4% respectivamente. Así, as provincias de A Coruña e 
Pontevedra, que representan o 76% da poboación galega (o 70% no ano 1981) gañan 
poboación e peso no conxunto da comunidade autónoma, fronte a Ourense e Lugo, que 
reducen significativamente a súa poboación, e rematan cun peso dentro do conxunto de 
Galicia dun 12%. 

Pasando a unha escala un pouco máis próxima ás áreas urbanas e metropolitanas, 
podemos comprender os procesos simultáneos de concentración espacial  do crecemento 
fronte á dispersión do despoboamente, especialmente nas comarcas do interior de 
Ourense e Lugo. Este proceso de concentración en torno ás cidades fixo que, mentres 
que para o ano 1981, a poboación das 7 áreas urbanas así clasificadas (A Coruña, Ferrol, 
Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago e Vigo) representaba pouco máis do 40% da 
poboación galega, no 2011 representaba xa un 50% do conxunto, con preto de 1.390.000 
habitantes. Este proceso é unha tendencia evidente se comparamos con datos do 1971, 
no que apenas o 36% residía nun contexto urbano.  

O sistema de cidades de tamaño medio e pequeno do noso territorio, caracterizado pola 
súa polinuclearidade, xera territorios de influencia, que abranguen residencia, 
actividade e emprego; territorios que non soamente subsidiarios da cidade central, 
senón que son participantes de importancia no conxunto da Área Urbana. É neste marco 
no que debemos situar a análise da situación do Concello de Redondela, como segundo 
concello en poboación na Área urbana de Vigo, por detrás desta. 

Como podemos comprobar na táboa adxunta, nas áreas urbanas das sete cidades galegas 
residían no pasado ano 2011, un total de 1.386.321 persoas, aproximadamente o 50% da 
poboación da comunidade autónoma, nun territorio que non supera o 8% do total galego. 
Dentro de ese conxunto, a Área Urbana de Vigo, a máis poboada das 7, representaba no 
2011 o 13,5% da poboación galega, seguida da Área Urbana da Coruña, cun 13% respecto 
do total. A A.U. de Vigo aumentou neste período de 30 anos a súa poboación nun 15%, en 
gran medida polo crecemento dos concellos próximos ao central, como veremos a 
continuación. 

 

Centrado a atención soamente no concello de Vigo, este pasou de representar o 9% da 
poboación galega no ano 1981 (261331 habitantes) ao 11% no 2014 (294997 habitantes), 
mentres que xunto co conxunto de concellos incluídos dentro da Área Urbana de Vigo, 
pasaron de representar o 11,5% ao 13,5%, para o período 1981-2011. 

3.2. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DA ÁREA URBANA DE VIGO 

Dado que a análise da evolución demográfica do concello de Redondela situarase nun 
contexto de crecemento dentro da Área Urbana de Vigo, ou mesmo dentro da Rexión 
Urbana das Rías Baixas, é precisa a delimitación da área obxecto de estudo. Así, a Área 
Metropolitana de Vigo, de acordo coa Lei 4/2012, do 12 de abril, amplía a propia 
concepción da Comarca, e engade aos 11 concellos que forman esta última (Baiona, 
Fornelos de Montes, Gondomar, Mos, Nigrán, Pazos de Borbén, O Porriño, Redondela, 
Salceda de Caselas, Soutomaior e Vigo), 3 máis, con forte peso dentro do conxunto 
(Cangas, Moaña e Salvaterra de Miño). 

Nas tres últimas décadas a devandita Área Urbana incrementou a súa poboación total 
nun 16%, pasando de 415006 persoas no ano 1981 a 479400 no pasado 2014. Por suposto, 
este variación total non foi experimentada do mesmo xeito polos 14 concellos incluídos 
na área urbana. Os crecementos máis destacables situáronse nos concellos do entorno do 
Val Miñor e do val do Louro (Baiona; Gondomar; Nigrán, O Porriño; Salceda de Caselas), 
con incrementos todos superiores ao 20%, dende o 21% de Baiona, ao 56% de Salceda de 
Caselas. Debemos destacar que todos estes concellos experimentaron para o período 
estudado incrementos maiores que o propio concello de Vigo (13%), síntoma dunha 
tendencia descentralizadora moi dinámica no contexto da Rexión Urbana das Rías Baixas 
(Vigo-Pontevedra), que deu comezo nos anos 70 e que consolidouse nos últimos anos.  

Táboa 3. Evolución demográfica das sete Áreas Urbanas, 1981 – 2011.

Pob.1981 Pob.1986 Pob.1991 Pob.1996 Pob.2001 Pob.2006 Pob.2011

296.367

.55

A.U. Ferrol 138.875 138.780 136.084 135.486 130.608 132.084 131.217

A.U. Lugo 84.326 86.884 93.812 94.961 98.118 103.400 108.123

A.U. 

Ourense
119.382 126.985 124.828 130.092 132.937 136.308 138.249

A.U 

Pontevedra
99.425 103.629 108.571 112.701 114.210 121.487 124.765

A.U. 

Santiago
103.002 107.034 110.425 120.875 124.446 133.845 142.325

A.U.Vigo 328.020 331.855 346.915 360.368 355.386 371.815 378.143
TOTAL 

Áreas 

Urbanas

1.157.033 1.191.534 1.230.960 1.275.708 1.284.252 1.348.901 1.386.321

TOTAL 

Galic ia
2.811.912 2.844.472 2.731.669 2.742.622 2.732.926 2.767.524 2.795.422

Fonte: Censos de Poboación. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

363.499
A.U. A 

Coruña
284.003 310.325 321.225 328.547 349.962
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Nos últimos anos o proceso de expansión demográfica desbordou sen ningunha dúbida á 
área metropolitana existente, afectando aos restantes municipios da comarca de Vigo 
(Mos, Salvaterra do Miño, e especialmente Soutomaior (33%) e Salceda de Caselas (56%). 
Pola contra, os concellos situados máis lonxe da costa e das principais infraestruturas, 
como son Fornelos de Montes (-30%) e Pazos de Borbén (-19%), non se incorporan a esta 
dinámica e perden poboación, reforzando a concentración producida nos municipios 
veciños. 

Engadindo agora ao conxunto a análise da comarca de Pontevedra, así como outros dous 
concellos da Comarca do Morrazo na súa área de influencia (Marín e Bueu) compróbase 
que a poboación se concentra nos concellos de carácter máis urbano (Pontevedra e 
Poio), onde se atopan os principais servizos e infraestruturas. Ademais, estes dous 
concellos son os que sufriron un maior incremento da súa poboación no período 1981-
2014, un 39% no caso de Poio, e un 29% no de Pontevedra. Pola contra, concellos 
interiores como Campo Lameiro, Cotobade, A Lama e Ponte Caldelas perderon cada un 
preto do 31% da súa poboación con respecto ao ano 1981. 

 

Táboa 4. Evolución demográfica dos concellos incluídos dentro da Rexión Urbana das Rías Baixas, agregado das 

Áreas Urbanas de Vigo e Pontevedra; variación 1981 – 2014. 

  
Pob. 
1981 

Pob. 
1986 

Pob. 
1991 

Pob. 
1996 

Pob. 
2001 

Pob. 
2006 

Pob. 
2011 

Pob. 
2014 

Variación 
1981-
2014 

Baiona 10.139 10.332 10.122 10.499 10.873 11.653 12.258 12.233 21% 

Fornelos de 
Montes 

2.540 2.638 2.478 2.410 2.230 2.042 2.002 1.784 -30% 

Gondomar 10.155 10.275 10.551 11.147 11.631 12.888 13.973 14.051 38% 

Mos 13.108 13.629 13.435 13.755 13.920 14.283 14.942 15.324 17% 

Nigrán 12.362 14.009 14.182 15.197 16.302 17.631 17.879 17.715 43% 

Pazos de 
Borbén 

3.801 3.743 3.500 3.285 3.089 3.179 3.192 3.075 -19% 

O Porriño 13.690 14.730 15.175 15.749 16.076 16.617 18.075 18.508 35% 

Redondela 27.529 27.609 28.014 28.893 29.090 30.029 30.006 29.909 9% 

Salceda de 
Caselas 

5.713 5.882 5.713 6.074 6.349 7.402 8.665 8.890 56% 

Soutomaior 5.539 5.356 4.959 5.236 5.398 6.110 7.223 7.356 33% 

Vigo 261.331 261.878 276.109 286.774 287.282 293.255 297.241 294.997 13% 

TOTAL 
COMARCA   
VIGO 

365.907 370.081 384.238 399.019 402.240 415.089 425.456 423.842 16% 

Cangas 21.983 22.297 22.758 23.231 23.756 25.202 26.121 26.567 21% 

Moaña 17.854 18.035 17.453 17.687 18.026 18.432 19.336 19.365 8% 

Salvaterra do 
Miño 

9.262 9.590 8.915 8.778 8.320 8.505 9.546 9.626 4% 

TOTAL A.U. 
VIGO 

415.006 420.003 433.364 448.715 452.342 467.228 480.459 479.400 16% 

Barro 4.096 3.938 3.633 3.570 3.470 3.402 3.668 3.705 -10% 

Campo 
Lameiro 

2.847 2.777 2.662 2.461 2.290 2.132 2.036 1.962 -31% 

Cotobade 6.227 6.047 5.520 5.123 4.680 4.608 4.432 4.327 -31% 

A Lama 3.982 4.392 3.304 2.988 2.831 3.022 2.976 2.763 -31% 

Poio 12.063 12.953 13.035 13.683 14.291 15.201 16.501 16.794 39% 

Ponte 
Caldelas 

8.203 8.447 7.833 6.963 6.390 6.513 6.319 5.625 -31% 

Pontevedra 64.184 67.289 71.491 74.287 75.864 80.096 82.400 82.946 29% 

Vilaboa 6.118 6.226 5.806 5.639 5.755 6.030 6.024 5.972 -2% 

TOTAL 
COMARCA 
PONTEVEDRA 

107.720 112.069 113.284 114.714 115.571 121.004 124.356 124.094 15% 

Marín 12.154 12.371 12.509 12.599 12.548 12.537 12.348 12.352 2% 

Bueu 23.178 23.387 24.045 24.731 25.487 26.190 25.864 25.329 9% 

TOTAL A.U. 
PONTEVEDRA 

143.052 147.827 149.838 152.044 153.606 159.731 162.568 161.775 13% 

TOTAL R.U. 
RÍAS BAIXAS 

558.058 567.830 583.202 600.759 605.948 626.959 643.027 641.175 15% 

Fonte: Censos de Poboación. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia. 

En conxunto, e como peche deste punto, pódese afirmar que para o período 1981-2014, 
tanto a área urbana de Vigo coma a de Pontevedra incrementaron a súa poboación 
(incrementos do 16% e do 13% respectivamente) polo que é evidente a función da Rexión 
Urbana das Rías Baixas (Vigo-Pontevedra) como polo de atracción de poboación, 
especialmente se atendemos ao caso de concellos como Nigrán, O Porriño, Poio ou 
Pontevedra. En consecuencia, o conxunto da Rexión Urbana das Rías Baixas, 
denominación baixo a que englobamos 24 concellos, tiña unha poboación para o ano 
2014 de 641.175 persoas, un 23% do conxunto da poboación galega. 
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3.3. SITUACIÓN E DINÁMICA DO CONCELLO DE REDONDELA 

Sobre esta información de contexto, analízase agora a situación e dinámicas propias do 
concello de Redondela. Este está inserido nas mesmas dinámicas de desenvolvemento 
económico, poboacional e urbanístico que o resto de municipios da Rexión Urbana, onde 
o territorio está a especializarse en función das súas relacións co conxunto da área 
metropolitana próxima, coas infraestruturas viarias e ferroviarias especializadas, así 
como co desenvolvemento turístico, orientando o crecemento selectivo de determinadas 
funcións urbanas. 

 

O evolución da poboación do concello de Redondela presenta un crecemento continuado 
dende o ano 1981 ata o ano 2006, cando se produce certa ralentización do mesmo. Tras 
o importante crecemento experimentado nas pasadas décadas dos 60 e dos 70, 
fundamentalmente por causa do notable crecemento da parroquia de Chapela, nos anos 
80 a poboación comezou a medrar de forma moderada, cun incremento total do 9% para 
o período 1981-2006. A partires dese ano, o crecemento transfórmase nun 
estancamento, facendo que mesmo nos últimos anos o concello retornase a valores 
poboacionais do 2005, nunha caída moi feble. Respecto á densidade de poboación do 
concello na actualidade, na actualidade atópase en torno a 5,64 hab/Ha., un valor moi 
por enriba da media provincial (2,11 hab/Ha. No 2014). 

 

Atendendo agora a evolución da poboación no que a súa distribución por idades se refire, 
na táboa anterior podemos comprobar como nos últimos anos a poboación do concello 
ven sufrindo un constante e moderado proceso de envellecemento. En primeiro lugar, o 
grupo de idade máis novo, o das persoas menores de 20 anos, reduciu o seu peso 
respecto do total poboacional no período 2001-2014, dun 19,8% a un 17,3%, unha perda 
de peso relativo dun 2,5%. Á vista das pirámides de poboación presentadas a 
continuación, semella que esta tendencia está a reducirse, xa que o número das 
cohortes máis novas, que agora teñen menos de 10 anos de idade, está a estabilizarse. 

En segundo lugar, ao grupo de idade máis numeroso, os da poboación de entre 20 e 64 
anos, incorpóranse nos últimos anos cohortes moi numerosas, as das persoas nacidas 
entre os anos 1971 e o 1981, que manteñen o peso do grupo respecto do total en torno a 
un 65%, reducíndose lixeiramente os últimos anos, representando no 2014 un 63,5% da 
poboación total do concello. En último lugar, o grupo de poboación de máis idade, as 
persoas maiores de 65 anos, vai aumentando o seu peso relativo ano a ano, pasando de 
representar un15% no 2001 a un 19,1% no 2014, superando en dous puntos relativos ao 
grupo dos menores de 20 anos. A simultaneidade no aumento da esperanza de vida, 
unido a un índice sintético de fecundidade moi baixo nas últimas décadas (valores en 
torno ao 1 para o ano 2013), fan que o envellecemento da poboación sexa unha 
tendencia sen trazas de reducirse. 

 

 

 

Táboa 5. Evolución da poboación do concello de Redondela; 1981-2014, e variación anual.

1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2014 Variación 1981-2014

Redondela 27.529 27.609 28.014 28.893 29.090 30.029 30.006 29.909 8,60%

Fonte: Censos de Poboación. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

Táboa 6. Variación do peso relativo dos grandes grupos de idade no concello de Redondela; 2001-2014. Valores en porcentaxe

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

< 20 anos 19,8 19,7 19,4 18,9 18,6 18,3 18,4 18,3 18,3 18,2 17,9 17,8 17,7 17,3

De 20 a 64 anos 65,2 65,2 65,1 65,6 65,9 65,9 65,6 65,5 65,2 64,8 64,5 64,3 63,9 63,5

> 65 anos 15 15,1 15,5 15,5 15,5 15,8 16 16,2 16,5 17 17,6 18 18,4 19,1

Fonte: IGE, indicadores demográficos. Padrón Municipal de Habitantes.
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Gráficas 1, 2 e 3. Estrutura da poboación por sexo e grupos de idade para o concello de Redondela. Anos 1991, 

2001 e 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

Nese sentido, o índice de envellecemento, relación entre a poboación maior de 64 anos 
e a poboación menor de 20 anos expresada en porcentaxe, non deixou de medrar nos 
últimos anos, pasando a situación no concello de 76 persoas maiores de 65 por cada 100 
menores de 20 no ano 2001, a 110 maiores de 64 anos por cada 100 menores de 20 anos. 
Dun xeito máis preocupante, o índice de sobreenvellecemento, a relación entre a 
poboación maior de 84 anos e a poboación maior de 64 expresada en porcentaxe, amosa 
que na actualidade a tendencia é, non soamente ao envellecemento da poboación, 
senón ao sobreenvellecemento da mesma, con 12,6 persoas maiores de 84 anos por cada 
100 maiores de 64 para o ano 2014. 

Por último, o índice de recambio da poboación en idade activa, relación entre a 
poboación entre 60 e 64 anos e a poboación entre 15 e 19 anos, tamén nos achega unha 
idea precisa acerca da evolución poboacional do concello e do seu progresivo 
envellecemento. Poderíamos dicir que este índice mide a capacidade que ten a 
poboación de Redondela para substituír os individuos que se van xubilando. Así, no ano 
2001, este valor era do 66,7; ou sexa, por cada 100 mozos e mozas con idades entre 15 e 
19 anos, había 66,7 persoas con idades entre 60 e 64 anos. Hoxe, tras 14 anos de 

Táboa 7. Índices de envellecemento e sobreenvellecemento para o concello de Redondela. Variación 2001-2014

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Índice de envellecemento 75,8 77 80,2 82 83,3 85,9 87 89 90 93,1 98,1 101 104 110

Índice de sobreenvellecemento 9,2 8,7 9,1 9,7 9,4 9,8 10,8 11 11,7 12,4 11,6 11,8 12,1 12,6

Índice de recambio da poboación 

en idade activa
66,7 70,5 72,7 84,7 98,6 107 113 118 126 133 140 145 153 157

Fonte: IGE, indicadores demográficos. Padrón Municipal de Habitantes.
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incremento deste índice, este valor sitúase en torno ao 157; 157 persoas de entre 60 e 
64 anos por cada 100 persoas entre 15 e 19 anos. A comprobación de que este valor 
duplicouse en menos de 10 anos (2001-2009), fai pensar que, de non cambiar a 
tendencia, o remprazo da poboación en idade activa non será en absoluto viable. 

No que respecta ao crecemento natural ou vexetativo da poboación do concello, o 
mesmo atópase estancado, negativo nos últimos tres anos, cun valor do -1‰ para o ano 
2013. 

A taxa de bruta de natalidade (número de nacementos por cada 1000 habitantes) ten na 
actualidade valores similares ao do ano 1998 (7,1 nacementos por cada 1000), e acadou 
o seu punto máis alto nos últimos anos no 2006 (9,8‰). Xunto con este dato, é preciso 
ter en conta o progresivo aumento da idade media das nais ao nacemento do primeiro 
fillo, de 28,9 a 31,5 anos en 10 anos, e o estancamento do índice sintético de 
fecundidade. Este valor, que representa o número esperado de fillos por muller ao longo 
da súa vida fértil (de 15 a 49 anos), está nas últimas décadas en valores en torno a 1 fillo 
por muller,  moi por debaixo do valor considerado preciso para o remprazo xeracional 
(2,1).  

 

Polo que respecta a mortalidade, e atendendo ás variacións nos últimos anos da taxa 
bruta de mortalidade, o número de defuncións por cada 1000 habitantes, compróbase 
que o valor mantense relativamente constante, oscilando nos últimos anos entre o 7‰, 
valor mínimo no ano 2002, e o 8,8‰, valor máximo acadado nos anos 2010 e 2011. O 
progresivo envellecemento da poboación debería facer que esta taxa bruta aumentase 
lixeiramente nos próximos anos; sen embargo, o último ano para o que existe 
información, o 2013, presenta unha taxa de 8,1 defuncións por cada 1000 habitantes, 
estabilizando a tendencia.  

Completando agora a información acerca da variación poboacional do concello de 
Redondela, preséntanse brevemente algún datos acerca movementos de entrada e saído 
de poboación no concello. O saldo migratorio, a diferenza entre o número de 
inmigracións e o número de emigracións ten sido moi variable nos últimos anos, como se 
pode ver na gráfica adxunta. No último ano este valor foi positivo cun valor de +75 
efectivos, pero non hai unha tendencia clara.  

Gráficas 4. Saldo migratorio total, desagregado en saldo externo e interno. Variación 1990-2013 

 

Fonte: IGE. Estatística de variacións residenciais. Elaboración do IGE a partir dos ficheiros proporcionados polo 

INE 

Se atendemos en primeiro lugar ao saldo migratorio interno, diferenza entre a 
inmigración interna (aquelas migracións á Redondela que teñen a súa orixe noutro 
concello distinto dentro da Comunidade Autónoma galega), e e emigración interna (as 
saídas de poboación dende o Concello de Redondela cara outro dentro da Comunidade 
Autónoma), atopamos dende os primeiros anos da década dos 2000 valores 
maioritariamente negativos, cun maior peso relativo das saídas a outros concellos da 
provincia de Pontevedra que ao resto de Galicia. As migracións internas cara o concello 
proveñen fundamentalmente da mesma comarca.  

En segundo lugar, o saldo migratorio externo (diferencian entre as entradas procedentes 
do resto do estado e máis do estranxeiro, e as saídas a estes mesmos destinos) tivo para 
o mesmo período valores maioritariamente positivos; foron estas entradas de poboación 
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Táboa 8. Resumo de indicadores de fecundidade e mortalidade, concello de Redondela. Variación 2001-2013.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Taxa bruta de natalidade 7,7 9,6 8,4 9,1 9,3 9,8 9,6 9,2 8,9 8,3 8,2 7,9 7,1

Idade media da nai ao nacemento 

do primeiro fillo
- 28,9 28,6 29,2 29,4 30,6 30,5 30,5 30,5 30,5 30,2 31,2 31,5

Índice sintético de fecundidade 0,9 1,2 1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1

Taxa bruta de mortalidade 8,1 7 7,9 8,5 8,4 7,7 8,4 8,3 7,9 8,8 8,8 8,2 8,1

Fonte: IGE, indicadores demográficos. Padrón Municipal de Habitantes.
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do resto do estado e do estranxeiro as que fixeron que o saldo migratorio total tivera 
valores positivos nos últimos 15 anos, aínda que con caídas tan acusadas como a do 2010 
ou do 2012.  

3.4. A ANÁLISE POBOACIONAL A NIVEL PARROQUIAL 

O concello de Redondela, de 29909 habitantes, experimentou nos últimos anos un 
pequeno crecemento do 3%, repartido dun xeito desigual entre as trece parroquias que o 
conforman. Así, atendendo a evolución e a distribución da poboación do concello por 
parroquias, é destacable que o o 50% da poboación concéntrese nas parroquias de 
Chapela e Redondela.  

Estas dúas parroquias, cun carácter marcadamente urbano, concentran a maioría da 
poboación do territorio, pero experimentaron crecementos desiguais nos últimos anos: 
en tanto que en Chapela, incluída funcionalmente no concello de Vigo, non existe 
apenas variación poboacional dende o 2001, a parroquia de Redondela, centro de 
comercio e servizos, experimentou o maior crecemento de todas as parroquias, un 13% 
dende o 2001. Outras parroquias con crecementos positivos foron Trasmañó, e o 
conxunto de Cesantes, O Viso e Ventosela. 

Táboa 9. Evolución e variación da poboación das parroquias (13) do concello de Redondela no período 2001 – 

2014, en valores absolutos e relativos.  

 Pob. 

2001 

Pob. 

2006 

Pob. 

2011 

Pob. 

2014 

Peso 

relativo 

2001 

Peso 

relativo 

2014 

Variación 

2001-2014 

Cabeiro (San Xoán) 738 734 737 716 3% 2% -3% 

Cedeira (Santo André) 2.139 2.063 2.029 2.001 7% 7% -6% 

Cesantes (San Pedro) 3.415 3.397 3.475 3.467 12% 12% 2% 

Chapela (San Fausto) 7.523 7.706 7.611 7.518 26% 25% 0% 

Negros (Santo Estevo) 535 521 531 536 2% 2% 0% 

Quintela (San Mamede) 710 687 692 680 2% 2% -4% 

Reboreda (Santa María) 2.253 2.243 2.224 2.259 8% 8% 0% 

Redondela (Santiago) 6.557 7.377 7.383 7.391 23% 25% 13% 

Saxamonde (San 

Román) 

801 794 793 778 3% 3% -3% 

Trasmañó (San Vicente) 1.003 1.050 1.050 1.063 3% 4% 6% 

Ventosela (San Martiño) 720 705 723 750 2% 3% 4% 

Vilar de Infesta (San 

Martiño) 

1.235 1.243 1.255 1.246 4% 4% 1% 

O Viso (Santa María) 1.461 1.509 1.503 1.504 5% 5% 3% 

TOTAL – Concello de 

Redondela 
29.090 30.029 30.006 29.909 

3% 100% 3% 

Fonte: Censos de Poboación. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia. 

Así, a vila de Redondela consolídase nos últimos anos como un dos núcleos máis urbanos 
e dinámicos da Rexión Urbana das Rías Baixas, consolidando a súa condición de núcleo de 
servizos e centro urbano de referencia da zona media da rexión urbana, entre os 
concellos de Vigo e Pontevedra. Así, núcleos como Arcade, Soutomaior, Vilaboa, 
Amoedo, Pazos de Borbén e Fornelos de Montes teñen unha elevada dependencia 
funcional e comercial do centro urbano redondelán.  

3.5. O PARQUE DE VIVENDAS 

 

Aténdese agora a información relativa á situación do concello de Redondela no relativo 
ao seu parque de vivendas. Na seguinte táboa ofrécese a a distribución das vivendas do 
concello de Redondela en vivendas familiares e colectivas para os anos 2001 e 2011; 
enténdese por vivenda familiar aquela destinada a ser habitada por unha ou varias 
persoas que non constitúen un colectivo e que non están unidas necesariamente por 
lazos de parentesco. Por vivenda colectiva, enténdese que é a vivenda destinada a ser 
habitada por un grupo de persoas sometidas a unha autoridade común e non unidas por 
lazos familiares nin de convivencia como, por exemplo, residencias de persoas maiores, 
conventos, cárceres, etc. 

Así, para o ano 2001, o concello de Redondela contaba con 11.600 vivendas familiares, 
das cales 8.783 eran vivendas principais (vivenda utilizada toda ou a maior parte do ano 
como residencia habitual) e 2.817 eran non principais. Destas vivendas non principais, 
753 son vivendas secundarias (vivenda familiar utilizada de forma estacional, periódica 
ou esporádica), mentres que 2.064 están baleiras (dispoñible para venda ou aluguer ou, 
incluso, abandonada). Por outro lado, tamén se contabilizaban neste ano 4 vivendas 
colectivas. 
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No ano 2011, as vivendas familiares incrementan bastante o seu número, ata acadar as 
14.044 vivendas (sendo un incremento do 21%), das cales 10.921 son principais (un 24% 
máis), mentres que 3.123 son non principais. Destas vivendas non principais, 1.227 son 
secundarias (sendo un 63% máis que no ano 2001) e 1.826 están baleiras (un 8% menos). 
Polo tanto, con respecto ao ano 1991, incrementáronse as vivendas secundarias, mentres 
que se reduciron as baleiras. No que se refire ás vivendas colectivas, no ano 2011 
redúcense á metade, polo que Redondela só queda con 2 vivendas colectivas. 

A revisión da evolución destes valores amosa que o crecemento máis destacable foi o 
experimentado polas vivendas familiares secundarias, cun incremento do 63% para o 
período de estudo 2011-2011. O seu peso relativo respecto do total de vivendas tamén se 
incrementou pasando de representar o 6,5% do parque de vivendas do concello, ao 8,7%, 
o que fala da importancia da estacionalidade da poboación durante os meses estivais.  

Táboa 10. Variación do número de vivendas familiares e colectivas no concello de Redondela. Anos 2001 e 

2011. 

   

2001 2011 Variación 2001-2011 

VIVENDAS 
FAMILIARES 

Principais 8.783 10.921 24% 

Non principais 

Secundarias 753 1.227 63% 

Baleiras 2.064 1.896 -8% 

VIVENDAS COLECTIVAS 4 2 -50% 

TOTAL 11.604 14.046 21% 

Fonte: INE. Censo de poboación e vivendas. Ano 2001 e 2011. 

Pódese comprobar facilmente que para ese mesmo período (2001-2011), mentres que o 
número de vivendas totais aumentou nun 21%, e o de vivendas principais nun 24%, a 
poboación do concello pasou de 29090 persoas para o ano 2001 a 30006 no 2011, un 
incremento próximo ao 3%.  

1Respecto ás vivendas baleiras, xa se comentou que o seu número reduciuse para o 
período de estudo 2001-2011. Debido ás características metodolóxicas do Censo de 
Poboación e Vivendas do 2011, non está dispoñible a desagregación parroquial desa 
información para o 2011, o que sería preciso para un estudo máis detallado da situación 
da vivenda no concello. Aínda así, presentamos esa información para o ano 2001, en 
porcentaxe de vivendas baleiras por parroquias. Sabemos que para o conxunto do 
municipio, para o ano 2001, o número de vivendas baleiras era de 2064, o que reduciuse 
nun 8% ata o 2011.  

Táboa 11. Porcentaxe de vivendas baleiras respecto do total de vivendas da 

parroquia. Ano 2011 

Cabeiro (San Xoán) 4,7% 

Cedeira (Santo André) 14,4% 

Cesantes (San Pedro) 17,1% 

Chapela (San Fausto) 14,6% 

Negros (Santo Estevo) 4,3% 

Quintela (San Mamede) 19,6% 

Reboreda (Santa María) 13,6% 

Redondela (Santiago) 27% 

Saxamonde (San Román) 6% 

Trasmañó (San Vicente) 27,1% 

Ventosela (San Martiño) 12,7% 

Vilar de Infesta (San 

Martiño) 

5,2% 

O Viso (Santa María) 11,3% 

Fonte: INE. Censo de poboación e vivendas. Ano 2001. 

Atendendo á análise desta cuestión por parroquias, compróbase como, nas parroquias de 
Trasmañó e Redondela o número de vivendas baleiras é moi importante, algo máis de  

unha de cada catro (27%).  

A continuación, e continuado co nivel de análise parroquial, amósanse os datos da 
porcentaxe de edificios segundo o ano de construción en cada unha das parroquias do 
concello, o que da unha idea aproximada da antigüidade da vivenda e a súa distribución 
no territorio.  
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Gráfica 5. Porcentaxe de edificios destinados principalmente a vivenda segundo ano de construción <1950, 

1951-1980, 1981-2001.  

 

Fonte: INE. Censo de poboación e vivendas. Ano 2001. 

Segundo dita gráfica, o parque de vivendas de case todas as parroquias estaría formado 
maioritariamente por edificios construídos entre 1951 e 1980. Sen embargo, obsérvase 
que hai dúas parroquias que destacan sobre as outras por ter unha porcentaxe alta de 
edificios moi antigos, que serían Vilar de Infesta e Saxamonde. De feito, do total de 
edificios de Vilar de Infesta, un 41% foron construídos antes do ano 1950, mentres que no 
caso de Saxamonde a porcentaxe de edificios antigos acada o 37%. Por outra banda, os 
parques de vivendas de Chapela e Redondela están formados maioritariamente por 
edificios construídos entre 1951 e 1980, representando un 58% e un 55%, 
respectivamente. Pola contra, as parroquias de Trasmañó e Ventosela son as que teñen 
un parque de vivendas máis novo, posto que un 47% e un 42% dos seus edificios foron 
construídos entre 1981 e 2001. 

En definitiva, este gráfico pode darnos indicios da dinámica de construción de vivendas 
en cada parroquia, ata o punto de que nos atopamos con parroquias como Vilar de 
Infesta que ten un dos parques de vivenda máis antigos e ca menor porcentaxe de 
edificios construídos entre 1981 e 2001. Mentres que, pola outra banda, as parroquias de 
Trasmañó e Ventosela son as que teñen un parque de vivendas máis novo. É curioso o 
caso de Trasmañó, que como se presentaba na táboa previa, presenta a maior 
porcentaxe de vivendas baleiras de todo o concello, información que completa a  
realidade desta parroquia, visto o número de vivendas construídas nas últimas décadas 
do século XX. 

Continuando con esa revisión do número de vivendas do concello, pódese afondar na 
cuestión revisando a evolución ao longo dos últimos anos do número de licenzas de obra 
concedidas, así como o número de vivendas construídas. Comezando coa evolución do 
número de licenzas, as mesmas poden ser diferenciadas en función de se facían 
referencia a edificacións de nova planta ou a rehabilitacións. Na gráfica seguinte 
preséntase a evolucións de ambas, así como a suma total de licenzas concedidas no 
período 2000-2013. 

Gráfica 6. Número de licenzas segundo o tipo de obra. Redondela. 2000-2013 

 

Fonte: IGE. Ministerio de Fomento. Estatística de construción de edificios.  
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Non se pode falar dunha tendencia clara no número de licenzas totais antes do ano 2007;  

a partir dese ano, o seu número reduciuse con moita intensidade como resultado do 
comezo da recesión económica. De feito, os anos nos que se concederon un maior 
número de licenzas para edificios de nova planta son o ano 2003 e o ano 2007 (62 e 56 
licenzas respectivamente) Despois deste ano, redúcense as licenzas de nova planta e 
aumentan as de rehabilitación, malia que a partir do 2009 vólvense a reducir ata o ano 
2012, onde se volve a incrementar lixeiramente o número de licenzas. 

En definitiva, aínda que semella que a evolución do número de licenzas segue a mesma 
tendencia segundo o tipo de obra, atopámonos con que nos momentos nos que se 
reducen as licenzas de obras de nova planta, aumentan as de rehabilitación.  

Tras o número de licenzas, revísase o número real de vivendas para o mesmo período, 
segundo o tipo de obra: vivendas de nova planta, rehabilitacións e vivendas e 
demolicións. Como se pode observar na gráfica seguinte, o número de vivendas de nova 
planta segue a mesma evolución. O desfase dos valores entre o número de licenzas 
concedidas nos últimos anos e o número de vivendas finalmente construídas ten por 
suposto que ver cos tempos propios dos proxectos de construción 

Así, podemos comprobar que nos anos 2006, 2007 e 2008 o número de vivendas de nova 
planta construídas no concello de Redondela experimentou un incremento espectacular, 
afastándose do número medio de vivendas por ano de períodos anteriores; unha media 
de 120 vivendas o ano entre os anos 2000 e 2005. Así, estes valores ascenden a preto das 
300 vivendas no ano 2006, para comezar a descender a partir do 2009, ata os valores 
mínimos para o período estudado, con 11 novas vivendas construídas no ano 2013 

 

Gráfica 7. Número de vivendas segundo o tipo de obra.Redondela. 2000-2013 

 

Fonte: IGE. Ministerio de Fomento. Estatística de construción de edificios.  

Por último, para rematar a revisión do parque de vivendas do concello de Redondela, 
preséntanse a continuación os datos das vivendas familiares existentes no concello no 
ano 2011, segundo o réxime de tenza das mesmas, o que pode ser unha información 
interesante para o deseño e planeamento de políticas de promoción da vivenda pública 
ou en aluguer. Así, compróbase que dun total de 10.921 principais existentes no concello 
na actualidade, 8.326 vivendas son propias, representando un 76% sobre o total.  

Das vivendas propias, 3.883 (o 35%) foron compradas e están totalmente pagadas, 2.259 
(o 21%) teñen pagos pendentes (hipoteca) e 2.184 (o 20%) foron herdadas ou recibidas en 
doazón. Pódese concluír á vista destes datos que hai unha clara tendencia no concello 
cara a adquisición de vivenda fronte ao aluguer, situación que se repite a nivel 
provincial, a nivel galego e mesmo a nivel nacional. 

Táboa 12. Vivendas principais segundo o réxime de tenza. 2011.  

 
2011 % 

Vivenda propia, por compra, totalmente pagada 3.883 35% 

Vivenda propia, por compra, con pagos pendentes (hipotecas) 2.259 21% 

Vivenda propia por herdanza ou doazón 2.184 20% 

VIVENDA PROPIA (TOTAL) 8.326 76% 

Alugada 961 9% 

Cedida de balde ou a baixo prezo (por outro fogar, pagada pola empresa) 326 3% 

Outra forma 1.308 12% 

TOTAL 10.921 100% 

Fonte: IGE: Censo de Poboación e vivenda 2001. 

Por outro lado, o 24% restante son alugadas (9%), cedidas de balde ou a baixo prezo (3%); 
ou son outra forma de réxime de tenza (12%). 
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Para rematar este capítulo referente ao parque de vivendas de Redondela, expoñemos a 
modo resumo algúns datos a destacar: 

 

 0 PARQUE DE VIVENDAS 

 No período comprendido entre o 2001 e o 2011 incrementouse o número de 
vivendas nun 21%. Dentro deste incremento total de vivendas, o incremento das 
vivendas principais foi dun 24%, mentres que no caso das vivendas secundarias foi 
dun 63%. Pola contra, reduciuse nun 8% o número de vivendas baleiras. 

 Para o ano 2011, un 76% das vivendas principais están en propiedade. 

 Case todas as parroquias teñen un parque de vivendas formado maioritariamente  
por edificios construídos entre 1951 e 1980. A parroquia de Vilar de Infesta ten o 
parque de vivendas máis antigo do concello (o 41% dos seus edificios foron 
construídos antes de 1951), mentres que Trasmañó e Ventosela son as parroquias 
cun parque de vivendas máis novo (47% e 42% de edificios, respectivamente, 
construídos entre 1981 e 2001). 

 O número de licenzas de obras non presenta unha tendencia clara antes do ano 
2007 e, a partir deste ano, redúcese con moita intensidade, mentres que 
aumentan lixeiramente as licenzas de rehabilitacións. 

 O maior número de construcións de edificios de nova planta prodúcese entre os 
anos 2006 e 2008. 

3.6. NIVEL DE INSTRUCIÓN 

Como punto inicial da análise do nivel de instrución do concello de Redondela, 
preséntanse os datos do número de alumnado matriculado en centros educativos segundo 
o nivel de ensinanza.  

Gráfica 8. Ensinanza non universitaria. Alumnado matriculado en centros de réxime xeral en funcionamento 

segundo sexo e nivel de ensinanza. Concello de Redondela. 2013. 

 

Fonte: IGE. Información subministrada directamente pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria. 

Segundo estes datos, para o ano 2013 rexistráronse un total de 4.244 persoas 
matriculadas, das cales 2.175 son mulleres e 2.069 son homes. A meirande parte do 
alumnado concéntrase en educación primaria, xa que un 35% do alumnado está 
matriculado neste nivel, seguido dun 22% en educación secundaria e dun 17% en 
educación infantil. Os demais niveis educativos teñen un número de matriculacións 
moito menor, xa que o seguinte sería o bacharelato ordinario, representando un 7% 
sobre o total. Así mesmo, tamén se pode mencionar que, durante o ano 2013, non había 
alumnado matriculado en educación especial nin no bacharelato de adultos. 

Se atendemos ás diferenzas por sexo, atopámonos con que nos niveis de educación 
inferiores (infantil, primaria e ESO) hai algo máis de homes matriculados que mulleres, 
aínda que esta diferenza non é moi marcada; despois, en bacharelato, en ciclos 
formativos de grao medio e nas ensinanzas para adultos (ensinanzas básicas inicias e ESO 
adultos), as diferenzas redúcense considerablemente. Sen embargo, é preciso salientar 
que se producen unhas diferenzas moi marcadas nos ciclos formativos de grao superior e 
nos ciclos de grao superior e medio para adultos. Nestes niveis, atopámonos con que a 
presenza feminina é moi importante, xa que nalgúns casos representan máis do triplo da 
matriculacións. 

Atendendo á importancia do alumnado sen nacionalidade española matriculado no ano 
2013 nestes mesmos centros, segundo o seu continente de procedencia, compróbase que 
o grupo de alumnado estranxeiro é moi reducido no concello: 92 de 4244, preto dun 2% 
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do total. Algo máis da metade, o grupo máis numeroso proceden do continente 
americano, en tanto que o alumnado restante repártese en función da súa procedencia 
entre África (19 persoas), Europa (16 persoas) e Asia (10 persoas). 

Intentando agora achegar a imaxe máis aproximada da realidade social e poboacional do 
concello de Redondela, revísase a información facilitada polo IGE en base aos datos do 
Censo do 2001. A carencia de datos máis actualizados ao respecto desta cuestión é un 
importante hándicap para esta análise, que en todo caso deben ser tomados coa debida 
prudencia debido á súa máis que probable variación ao longo dos últimos 15 anos.  

A continuación, analízanse dúas gráficas realizadas con datos do censo do ano 2001; en 
primeiro lugar, analízase a poboación en base ao seu nivel de estudos. 

Gráfica 9. Poboación de 16 e máis anos segundo sexo e nivel de estudos. Concello de Redondela. 2001. 

 

Fonte: IGE: Censo de Poboación e vivenda 2001. 

Segundo o censo do ano 2001, máis da metade da poboación do concello de Redondela 
empezara estudos de bacharelato elemental, ESO ou EXB. Atendendo ao total poboación, 
pódese afirmar que algo máis do 32% da poboación do concello non completou ditos 
estudos, fronte a un 29,5% que si os remataron. Por outro lado, é salientábel a existencia 
dun 13% da poboación con menos de 5 anos de escolarización (3.258 persoas). Malia isto, 
non se pode esquecer que cerca dun 9% da poboación acadou estudos de bacharelato 
superior BUP/LOXSE, COU/PREU.  

No que se refire á diferenza por sexos, atopámonos con que as maiores diferenzas se 
encontran nos niveis de estudo máis baixos. De feito, das 567 persoas que non sabían ler 
ou escribir, 447 eran mulleres (un 78%); por outro lado, das 3.258 persoas con menos de 
5 anos de escolarización, 1.952 eran mulleres (60%). No resto de niveis as diferenzas son 
moi pequenas, polo que a distribución por sexos está bastante equilibrada, sen embargo, 
é salientable o caso da poboación que tiña estudos de diplomatura, arquitectura e 
enxeñería técnica, onde se rexistraba un maior número de mulleres (514 mulleres fronte 
a 307 homes). 

 

En definitiva, estes datos amosan unha poboación (no Censo do 2001) que na súa maioría 
empezou estudos de bacharelato elemental, ESO ou EXB e que, sen embargo, non os 
rematou na metade dos casos. Ademais, outra parte importante da poboación tiña 
menos de 5 anos de escolarización. Sen embargo, é preciso volver a sinalar que estes 
datos refírense ao censo do ano 2001, polo que é de esperar que nos últimos 15 anos 
producíranse variacións destes valores; por exemplo, unha redución das persoas con 
menos de 5 anos de escolarización ou un aumento das que remataron bacharelato 
elemental, ESO ou EXB.  

Como última gráfica a comentar, amósanse, sempre segundo o Censo de 2011, os datos 
de poboación con nivel de estudos clasificable por tipo de estudos e sexo.  
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Gráfica 10. Poboación de 16 e máis anos con nivel de estudos clasificable por tipo de estudos, segundo sexo e 

tipo de estudos. Concello de Redondela. 2001. 

 

Fonte: IGE: Censo de Poboación e vivenda 2001. 

En xeral, segundo o censo do ano 2001, os estudos maioritarios da poboación do concello 
de Redondela corresponden ás áreas sociais e técnicas. De feito, 902 persoas cursaron 
estudos de Ciencias Sociais (algo máis dun 26% dos casos) e 836 teñen Formación Técnica 
(un 24,6%). Despois destas áreas, as seguintes en volume de poboación son os estudos de 
Saúde e Servizos Sociais, sendo 390 persoas as que acadaron esta formación (11,5%); e 
Maxisterio ou Educación Infantil, sendo 361 persoas e representando cerca dun 11% sobre 
o total. As diferenzas segundo sexo son moi marcadas nos estudos mencionados, xa que, 
tanto no caso dos estudos en Ciencias Sociais, nos de Saúde e Servizos Sociais e nos de 
Maxisterio e Educación Infantil, a gran maioría son mulleres; sen embargo, no caso da 
Formación Técnica a situación é á inversa, é dicir, trátase dunha área de coñecemento 
moi masculinizada.  

Polo tanto, atendendo á diferenza por sexos, temos que no caso dos homes a área de 
coñecemento maioritaria é a Formación Técnica (699 homes), seguida moi de lonxe polas 
Ciencias Sociais (287 homes) e polo estudos de Maxisterio ou Educación infantil (104 
homes). No caso das mulleres, a área de coñecemento na que teñen formación a maior 
parte das mulleres son as Ciencias Sociais (615 mulleres), seguida despois por Saúde e 
Servizos Sociais (327 mulleres) e por Maxisterio ou Educación infantil (257 mulleres).  

En definitiva, atopámonos con dous ámbitos de coñecemento moi ben definidos; por un 
lado, un sector claramente masculinizado como é o caso da Formación Técnica e, polo 
outro, tres áreas de coñecemento moi feminizadas: Ciencias Sociais, Saúde e Servizos 
Sociais, e Maxisterio ou Educación Infantil. 

Para rematar o capítulo de instrución sobre o concello de Redondela, sintetízanse a 
continuación os aspectos máis destacábeis:  

NIVEL DE INSTRUCIÓN 

 No ano 2013 o concello de Redondela contaba con 4244 alumnos e alumnas 
matriculados en centros de ensinanza de réxime xeral. A maioría do alumnado 
atopábase matriculado nos niveis de educación obrigatoria. 

 Nos niveis inferiores de educación apenas son apreciables diferenzas por sexo. 
Sen embargo, nos ciclos formativos de grao superior e nos ciclos de grao medio e 
superior para adultos rexístranse moitas máis mulleres matriculadas. 

 O alumnado estranxeiro matriculado no ano 2013 soamente representa un 2% 
sobre o total e a súa procedencia é, maioritariamente, do continente americano. 

 Segundo o censo do ano 2001, a maioría da poboación empezara estudos de 
bacharelato elemental e só a metade os rematou. Así mesmo, un 13% da 
poboación tiña menos de 5 anos de escolarización no momento de elaboración do 
Censo. 

 Existen dúas áreas de coñecemento moi diferenciadas por sexo: Formación 
Técnica moi masculinizada; e CC.SS, Saúde e Servizos Sociais, e Maxisterio ou 
Educación Infantil moi feminizadas. 

3.7. OCUPACIÓN E ACTIVIDADE ECONÓMICA 

Como un dos puntos fundamentais para a comprensión das dinámicas económicas e 
poboacionais do concello de Redondela, preséntase a continuación unha breve análise da 
situación do seu mercado laboral, así como información do seu contexto. De este xeito, 
comézase presentando información relativa á poboación ocupada  segundo sectores de 
actividade da provincia de Pontevedra, para ir baixando o nivel de análise á Área Urbana 
de Vigo, chegando ao propio concello de Redondela. Baixo a denominación Área Urbana 
de Vigo intégranse na análise os concellos da comarca de Vigo, así como os concellos de 
Cangas, Moaña e Salvaterra do Miño.  

É preciso facer, no inicio deste capítulo, unhas aclaracións metodolóxicas para evitar 
confusións na comprensión da análise. Por poboación ocupada enténdese o conxunto de 
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persoas de 16 ou máis anos que durante a semana de referencia tiveron un traballo por 
conta allea ou por conta propia; por taxa de ocupación entendemos que é a porcentaxe 
de persoas ocupadas sobre a poboación total de 16 ou máis anos.  

En primeiro lugar, preséntanse os datos de ocupación a nivel provincial, como contexto e 
marco de referencia para a análise da situación do mercado laboral a nivel municipal.  

Táboa 13. Poboación ocupada. Provincia de Pontevedra. Anos 1991 e 2001. Valores absolutos e variación 
porcentual. 

 

1991 2001 Variación porcentual 1991-2001 

 

Homes Mulleres Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres Total 

Agricultura, 
gandería, 
caza e 
silvicultura 

14.057 15.064 29.121 6.623 8.349 14.972 -53% -45% -49% 

Pesca 15.942 1.494 17.436 13.393 4.973 18.366 -16% 233% 5% 

Industria 45.464 15.675 61.139 57.111 22.112 79.223 26% 41% 30% 

Construción 36.736 1.627 38.363 41.007 2.935 43.942 12% 80% 15% 

Servizos 76.179 56.210 132.389 99.710 103.375 203.085 31% 84% 53% 

Total 188.378 90.070 278.448 217.844 141.744 359.588 16% 57% 29% 

Fonte: IGE. Censos de Poboación e Vivendas. 

Para o ano 1991, a provincia de Pontevedra contaba con 278.448 persoas ocupadas, 
sendo un 68% homes (188.378) fronte ao 32% de mulleres (90.070), e representando un 
31% sobre o total galego. Do mesmo xeito que para ámbito de análise autonómico, o 
sector con maior volume de ocupación é o sector servizos (48%) seguido a moita 
distancia polo sector da industria (22%). Os sectores con menor volume de ocupación son 
os sectores da construción (14%), da agricultura (10%) e da pesca (6%). Neste caso, e 
importante salientar que a nivel autonómico, para este mesmo período, o segundo sector 
con máis persoas ocupadas era o da agricultura, mentres que a nivel provincial é un dos 
sectores con menos importancia. 

Estes valores sufriron un crecemento na liña do esperado, chegando o número de persoas 
ocupadas no ano 2001, a incrementarse un 29%, sendo agora un 61% homes fronte ao 39% 
de mulleres, e representando sobre o total galego un 35% das persoas ocupadas. A 
situación non varía moito con respecto ao ano 1991, xa que o sector servizos segue sendo 
o que acumula un maior volume de ocupación (56%), seguido con moita diferenza polo 
sector da industria (22%). Así mesmo, os sectores da construción (12%), da pesca (5%) e 
da agricultura (4%) son os que rexistran un menor número de persoas ocupadas. 

 

En conxunto, obsérvase que todos os sectores aumentan o seu volume de ocupación, 
agás o sector da agricultura, gandería, caza e silvicultura. O sector servizos incrementou 
nese período o número de persoas ocupadas nun 53%, producíndose un maior aumento no 
caso das mulleres; mentres que no caso do sector da industria o aumento é dun 30%, 
sendo tamén o aumento maior nas mulleres. A incorporación da muller o mercado de 
traballo é moi salientable neste período. Aínda máis se atendemos aos valores da 
variación no sector pesqueiro, onde os valores da ocupación masculina reducíronse nun 
16%, en tanto que os da ocupación feminina aumentaron considerablemente, cun 
incremento do 233%, probablemente producido polo aumento de actividade nas 
conserveiras e no marisqueo. 

O número de persoas ocupadas no sector da construción aumentou un 15%, tamén cun 
importante crecemento da presenza feminina. Por último, o sector agrícola sofre unha 
diminución no volume de persoas ocupadas dun 49%, sendo este decrecemento maior no 
caso dos homes. 

Táboa 14. Poboación ocupada. Área Urbana de Vigo. Anos 1991 e 2001. Valores absolutos e variación 
porcentual. 

 

1991 2001 Variación porcentual 1991-2001 

 

Homes Mulleres Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres Total 

Agricultura, 
gandería, 
caza e 
silvicultura 

1.773 1.285 3.058 974 919 1.893 -45% -28% -38% 

Pesca 7.290 658 7.948 5.269 1.484 6.753 -28% 126% -15% 

Industria 27.938 9.025 36.963 34.694 11.395 46.089 24% 26% 25% 

Construción 13.256 782 14.038 15.035 1.481 16.516 13% 89% 18% 

Servizos 39.987 31.242 71.229 52.220 57.038 109.258 31% 83% 53% 

Total 90.244 42.992 133.236 108.192 72.317 180.509 20% 68% 35% 

Fonte: IGE. Censos de Poboación e Vivendas. 

Revísanse agora os datos para o mesmo período, pero neste caso centrando a atención a 
Área Urbana de Vigo. Para o ano 1991, rexistraba máis de 130.000 persoas ocupadas (68% 
homes fronte a 32% mulleres), representando un 48% sobre o total da provincia 
pontevedresa. Unha vez máis, o sector servizos é o que acumula un maior volume de 
persoas ocupadas (53%). O sector industrial tamén ten un papel salientábel, xa que 
rexistra 36.963 persoas ocupadas (27%) próximo en importancia ao sector servizos, que 
xa representa un 28% da poboación ocupada. Os sectores da construción (11%), da pesca 
(6%) e da agricultura (2%) son os de menor volume de ocupación como xa acontecía a 
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nivel provincial e mesmo no conxunto da autonomía. Nese momento, en todos estes 
sectores, o nivel de ocupación masculina é moito maior que a feminina, sobre todo nos 
sectores da pesca, industria e construción. 

No ano 2001, aumentou o número de persoas ocupadas ata os 180.509 (60% de homes 
fronte ao 40% de mulleres) e chegan a representar o 50% sobre o total de persoas 
ocupadas a nivel provincial, o que nos indica o papel dominante da Área Urbana no 
contexto provincial. O sector servizos segue sendo o sector que acumula un maior nivel 
de ocupación (un 61% sobre o total) e o sector da industria séguelle a bastante distancia 
(26%). Pola contra, os sectores da construción, da pesca e da agricultura son os que 
acumulan un menor nivel de ocupación (9%, 4% e 1% respectivamente). Para este ano, os 
valores absolutos de ocupación masculina seguen sendo superiores á feminina, agás no 
caso do sector servizos, onde xa hai máis mulleres ocupadas que homes. 

En conclusión, para o período 1991-2001, a ocupación no sector servizos incrementouse 
nun 53%, especialmente como resultado do gran aumento de ocupación nas mulleres; 
mentres que no sector industrial este aumento foi dun 25%, aumento semellante para o 
caso dos homes e das mulleres. A ocupación no sector da construción tamén aumenta, 
neste caso nun 18%, sendo o incremento moito máis alto no caso das mulleres. Por outro 
lado, os sectores da pesca e da agricultura perderon poboación ocupada durante este 
período, un 15% e un 38% respectivamente. De novo é destacable o caso do sector 
pesqueiro, onde nun contexto de redución da ocupación masculina, aumenta a feminina 
nun 126% para o período de estudo.  

Por último, analízase a ocupación para o propio concello de Redondela; os datos máis 
recentes disponibles amosan que, dentro da poboación de 16 ou máis anos do concello, a 
poboación activa ascende para o ano 2011 a 15617 persoas. Dentro dese conxunto, o 68% 
están ocupados/as, mentres que a porcentaxe restante son persoas en situación de 
desemprego que, ou ben xa traballaran antes (4543 persoas) ou están na procura do seu 
primeiro traballo (435). O resto, a poboación inactiva, agrupa a un total de 9973 
persoas, que ou ben atópanse xubiladas ou prexubiladas (o 68% da poboación inactiva 
son persoas xubiladas ou prexubiladas), ou ben son estudantes; persoas adicadas ao 
emprego doméstico non remunerado; pensionistas doutro tipo, etc. 

Táboa 15. Poboación de 16 ou máis anos segundo a súa relación coa actividade económica. Redondela. 2011. 

Redondela. Poboación total 30.006 

Poboación activa 15617 (10639 ocupados/as + 4978 parados/as) 

Poboación inactiva 9973 (6809 xubilados/as + 3164 outras) 

Fonte: IGE. Censos de Poboación e Vivendas. 

Esta é a situación do concello segundo o pasado censo de 2001, pero revisando os datos 
da ocupación dos anos 1991 e 2001, a súa evolución para ese período foi a seguinte: 

Táboa 16. Poboación ocupada. Concello de Redondela. Anos 1991 e 2001. Valores absolutos e variación 
porcentual. 

 

1991 2001 Variación porcentual 1991-2001 

 

Homes Mulleres Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres Total 

Agricultura, 
gandería, 
caza e 
silvicultura 

133 58 191 62 58 120 -53% 0% -37% 

Pesca 516 57 573 453 235 688 -12% 312% 20% 

Industria 1.692 1.123 2.815 2.494 1.404 3.898 47% 25% 38% 

Construción 1.227 30 1.257 1.376 84 1.460 12% 180% 16% 

Servizos 2.326 1.505 3.831 3.091 3.000 6.091 33% 99% 59% 

Total 5.894 2.773 8.667 7.476 4.781 12.257 27% 72% 41% 

Fonte: IGE. Censos de Poboación e Vivendas. 

Para o ano 1991 o concello de Redondela rexistraba máis de 8.600 persoas ocupadas, 
representando algo máis dun 6% sobre o total da Área Urbana de Vigo, cunha 
predominancia da ocupación masculina (un 68% de homes). Do mesmo xeito que para o 
seu contexto, para o concello de Redondela o sector servizos segue sendo o que acumula 
maior cantidade de poboación ocupada (44%), aínda que tamén é moi importante o peso 
do sector industrial, con 2.815 persoas ocupadas, sendo un 32% da poboación ocupada. 
Tamén é salientábel o volume de persoas ocupadas no sector da construción 
(representan un 15%), onde a práctica totalidade da poboación ocupada eran homes. 
Pola contra, os sectores da pesca e da agricultura presentaban un peso moi minoritario 
respecto do total, xa que só rexistran 573 (7%) e 191 (2%) persoas ocupadas, 
respectivamente. Para todos os sectores, o nivel de ocupación dos homes é superior ao 
das mulleres, sobre todo no caso da construción e da pesca. 

Sen embargo, para o ano 2001 atópanse algunhas variacións significativas. A poboación 
ocupada acada máis de 12.000 persoas, sendo o 61% homes e representando case un 7% 
sobre o total da Área Urbana de Vigo. O sector servizos continúa sendo o sector de maior 
importancia, con máis de 6.000 persoas ocupadas, seguido a unha distancia considerable 
polo sector da industria con 3.898 persoas ocupadas. Os sectores da construción, da 
pesca e da agricultura representan un peso moito menor da poboación ocupada, 
rexistrando 1.460, 688 e 120 persoas ocupadas, respectivamente. Neste ano, a ocupación 
da poboación masculina segue sendo superior á feminina, aínda que se reducen as 
diferenzas en algúns sectores como na agricultura ou o sector pesqueira. Neste último, a 
ocupación feminina aumenta un 312% para o período de estudo, de novo como probable 
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consecuencia do aumento da actividade no marisqueo e no sector das conserveiras.  

Polo tanto, isto quere dicir que a ocupación maioritaria da poboación do concello de 
Redondela atópase no sector servizos, cun 50% da poboación dedicada a esta actividade, 
seguido da industria (32%), a construción (12%) e por último, xa dunha forma case 
minoritaria, a pesca (5%) e a agricultura e gandería(1%). 

Este último sector foi o que experimentou os maiores descensos, sendo o único que non 
creou emprego neto dende o ano 1991. Compre destacar que neste sector produciuse 
unha importante perda de terras de labrado e pastoreo diminuíndo estas en máis dun 
850%. Actualmente o número de explotacións é soamente de 65, mentres que no ano 
1989 eran 2319. 

En resumo, durante o período 1991 – 2001, todos os sectores incrementan a súa 
poboación ocupada, excepto no caso da agricultura, onde se reduce nun 37%. O sector 
servizos é o sector que máis crece, sendo este crecemento dun 59% e principalmente 
consecuencia da irrupción da muller no mercado de traballo dentro do sector servizos. O 
sector industrial tamén acada un crecemento considerable, sendo neste caso dun 38%. 
Os sectores da pesca e da construción aumentan, respectivamente, un 20% e un 16%, 
resultado tamén do aumento da presenza feminina nestes sectores.  

A continuación, preséntase unha táboa resumo sobre os datos que se acaban de 
analizar. Nesta táboa amósanse as variacións que se produciron por sector de actividade, 
en cada área territorial, durante o período 1991 – 2001. 

Táboa 17. Resumo ocupación por sector de actividade. Concello de Redondela. Área Urbana de Vigo. Provincia 
de Pontevedra; Galicia. Anos 1991 e 2001. Variación porcentual. 

 

Variación por sector de actividade 1991-2001 

 

Agricultura, 
gandería, caza e 

silvicultura 
Pesca Industria 

Construció
n 

Servizos Total 

Redondela -37% 20% 38% 16% 59% 41% 

Área Urbana de Vigo -38% -15% 25% 18% 53% 35% 

Provincia de 
Pontevedra 

-49% 5% 30% 15% 53% 29% 

Galicia -55% 3% 18% 10% 49% 16% 

Fonte: IGE. Censos de Poboación e Vivendas. 

Coa revisión deste cadro resumo, pódese facer unha análise rápida sintética da variación 
da poboación ocupada por cada sector de actividade. Obsérvase que o sector da 
agricultura, gandería, caza e silvicultura perdeu poboación ocupada para todos os niveis 
territoriais, aínda que no caso do concello de Redondela (-37%) e da Área Urbana de Vigo 
(-38%) o decrecemento é menor que a nivel provincial (-49%) e autonómico (-55%). No 
caso do sector pesqueiro, a revisión amosa un aumento da poboación ocupada en todos 
os niveis (especialmente no concello de Redondela, dun 20%), agás na Área Urbana de 
Vigo, onde se reduce nun 15%. De novo, é preciso recalcar o importante incremento da 
ocupación feminina neste sector, tradicionalmente moi masculinizado. 

Os sectores da industria, construción e servizos gañan poboación ocupada para todas as 
áreas xeográficas. No caso da industria e do sector servizos, este crecemento é máis 
importante no caso do concello de Redondela (38% e 59%, respectivamente); mentres 
que o incremento de poboación ocupada do sector da construción é maior no caso da 
Área Urbana de Vigo (18%), aínda que non hai grandes diferenzas entre estes catro niveis 
territoriais. 

Unha vez analizada a situación da poboación ocupada do concello de Redondela, da súa 
área urbana e do contexto provincial e autonómico, expóñense na seguinte gráfica as 
porcentaxes de poboación ocupada por sectores de actividade para cada unha das 
parroquias do concello de Redondela. Neste caso, os datos dos que se dispón 
corresponden ao censo do ano 2001. 

Gráfica 11. Poboación por sectores de actividade, desagregado por parroquias. Concello de Redondela. 2001. 

 

*As porcentaxes relativas á ocupación no sector da agricultura, gandaría, caza e silvicultura non se representan 
para facilitar a lectura. 

Fonte: IGE. Censos de Poboación e Vivendas 
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No que respecta á distribución da poboación por sectores de actividade e parroquias, as 
diferenzas non son moi significativas. As parroquias da banda litoral son as únicas que 
presentan porcentaxes de ocupación no sector pesqueiro de importancia relativa 
(Cesantes, 17%; O Viso 10,4%), e aquelas máis próximas ao monte (Quintela, Ventosela, 
Saxamonde e Reboreda), son as que aínda conservan algo de actividade agrogandeira, 
aínda que dentro de valores moi pequenos.  

O sector da industria ten unhas taxas de ocupacións importantes en Ventosela (38,5%), 
Negros (37,6%), O Viso (37,4%) e Cabeiro (37,1%), mentres que o sector da construción 
atópase principalmente en Negros (23,4%) e Cabeiro (20,5%). Por último, o sector 
servizos é o que ten un maior peso en todas as parroquias do concello, pero 
especialmente nas áreas cun carácter máis urbano, como a propia parroquia de 
Redondela (59,5%) e Chapela (54%). 

Con todo, convén sinalar que os datos a nivel parroquial proveñen do censo do 2001, co 
que a situación dende ese ano mudou notablemente en beneficio do sector. 

Estes datos fan referencia á poboación ocupada residente no concello de Redondela, 
pero non falan do número de traballadores e traballadoras que a propia actividade 
económica do concello está a manter. Por iso, nas dúas táboas seguintes, preséntanse os 
datos para 2001 e para o 2014 das actividades económicas que contaban cun maior 
número de traballadores/as (en xeral, tanto por conta propia como por conta allea), en 
función da clasificación de actividades económicas (é preciso ter en conta que a 
clasificación de actividades económicas modificouse, pasando de se empregar a 
clasificación do 1993 ao CNAE do 2009). 

Táboa 18. Actividades económicas con maior número de traballadores en xeral. Porcentaxe sobre o total. 2001. 

Actividades económicas Traballadores/as 

en xeral 

Traballadores/as 

en xeral (%) 

Pesca 
1.479 26,63% 

Industria manufactureira 
1.361 24,5% 

Comerc., reparac. vehic. a motor, motocicl. e art.persoal 
775 13,95% 

Construción 
544 9,79% 

Transporte, almacenamento e comunicacións 
510 9,18% 

Outras activid. sociais e de serv. prestados á comunidade 
205 3,69% 

Hostalería 
185 3,33% 

Administr. pública, defensa e seguridade social obrigatoria 
132 2,38% 

Actividades inmobiliarias e de aluguer, servizos empresar. 
111 2% 

Fogares que empregan persoal doméstico 
80 1,44% 

Fonte: Instituto Galego das Cualificacións 

Atendendo a estes valores, o numero de traballadores en xeral para o ano 2001 nestas 10 
actividades de grande empregabilidade era de 5382. É destacable como o sector 
pesqueiro e a industria manufactureira xeraban algo máis do 50% dos postos de traballo 
no concello para esa data. Sen embargo, para ese mesmo ano, o total de poboación 
ocupada era de 12257 persoas, polo que se pode supoñer que en torno a 6800 persoas 
ocupadas residentes no concello traballaban fóra do mesmo. Como carecemos dese dato 
para o 2014, non se pode replicar a análise, na busca da capacidade de emprego que ten 
a actividade económica dentro do límite territorial do concello, pero pódese comprobar 
a evalución do número de traballadores e traballadoras en segundo que actividades 
económicas. 
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Táboa 19. Actividades económicas con maior número de traballadores en xeral. Porcentaxe sobre o total. 2014, 

Actividades económicas Traballadores/as 

en xeral 

Traballadores/as 

en xeral (%) 

Industria manufactureira 
1.160 22,02% 

Comerc., reparac. vehic. a motor, motocicl. 
928 17,62% 

Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 
746 14,16% 

Administr. pública, defensa e seguridade social obrigatoria 
453 8,6% 

Transporte e almacenamento 
451 8,56% 

Construción 
351 6,66% 

Hostalería 
288 5,47% 

Información e comunicacións 
170 3,23% 

Actividades administrativas e servizos auxiliares 
141 2,68% 

Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico 
112 2,13% 

Fonte: Instituto Galego das Cualificacións 

Coa revisión dos datos máis actualizados existentes para esta cuestión, compróbase a 
modificación acontecida na actividade económica do concello de Redondela co paso de 
algo máis dunha década. A pesca, primeira actividade no ano 2001 reduciu a súa 
capacidade de contratación en grande medida, pasando, agora xunto coas outras 
actividades do sector primario, a unha categoría conxunta, e agrupar ao 14% dos/as 
traballadores/as do concello. Pero sen embargo, e no contexto de redución da 
capacidade de empregabilidade das empresas do concello, esta actividade non se 
reduciu en beneficio de outras, xa que as outras actividades presentes na táboa viron 
tamén reducido o seu número de traballadores/as en xeral. Así, a industria 
manufactureira perdeu un 15% de traballadores/as, o transporte, un 12%, e a 
construción, un dos sectores máis afectados pola crise económica, perdeu preto dun 26% 
de traballadores/as. Pola contra, o comercio maiorista e polo miúdo, xunto coa 
reparación de vehículos a motor, aumentou nun 20% o seu número de traballadores/as 

Por último, e para rematar a análise da situación do emprego do concello de Redondela, 
preséntanse datos de taxas de ocupación e de desemprego para os anos 1991 e 2001, 
tanto para o concello como para o seu contexto provincial e autonómico. En primeiro 
lugar revísanse as taxas de ocupación, desagregadas por sexo para os anos 1991 e 2001. 

Táboa 20. Taxas de ocupación, desagregadas por sexo. Concello de Redondela. Provincia de Pontevedra. 

Galicia. 1991-2001. 

 

1991 2001 Variación 1991-2001 

 

Homes Mulleres Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres Total 

Redondela 57,9 24,6 40,4 62,8 37,4 49,7 4,9 12,8 9,3 

Pontevedra 57,5 24,6 40,1 59,7 35,1 46,8 2,2 10,5 6,7 

Galicia 56,9 26,8 41,1 55,9 33,8 44,3 -1,0 7,0 3,2 

Fonte: IGE. Censos de Poboación e Vivendas. 

No ano 1991, a taxa de ocupación de Galicia superaba lixeiramente o 41%, é dicir, de 
cada 100 persoas de 16 ou máis anos, 41 teñen emprego, sendo as taxas do conxunto da 
provincia de Pontevedra e do concello de Redondela moi similares a esta. En todos os 
casos, a taxa de ocupación masculina supera á feminina en 30 puntos aproximadamente, 
sendo a diferenza maior no caso do concello de Redondela.  

Esta situación muda no ano 2001, xa que as taxas de ocupación aumentan bastante con 
respecto ao ano 1991. No caso de Galicia, a taxa de ocupación aumenta só en 3 puntos; 
sen embargo a taxa de ocupación de Pontevedra crece cerca de 7 puntos, mentres que a 
de Redondela acada case o 50%, superando por tanto as taxas de ocupación a nivel 
provincial e autonómico, produto do rápido desenvolvemento económico da rexión nesa 
década. No que se refire as taxas de ocupación segundo sexo, atopámonos con que as 
diferenzas se reducen debido a que as taxas de ocupación femininas aumentan en maior 
medida que as taxas de ocupación dos homes. 

Debido a antigüidade dos datos tratados, considérase conveniente analizar a evolución 
dos contratos rexistrados segundo xénero dende o ano 2002 ata a actualidade. Este dato 
pode achegar información sobre o dinamismo do mercado laboral do concello de 
Redondela; sen embargo, é necesario tratalo con extrema prudencia, xa que o número 
de contratos non indica o número real de persoas empregadas; isto é, unha persoa pode 
asinar máis dun contrato nun mesmo período. Por outro lado, tampouco se indica a 
calidade ou tipoloxía dos contratos (indefinido, de obra, eventual, en prácticas, etc.), 
nin o sector de actividade no que se asina o contrato, co que non coñecemos a 
“calidade” do emprego analizado, senón que só aténdese a súa evolución. 
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Gráfica 12. Número de contratos rexistrados. Concello de Redondela. 2002-2014 

  

Fonte: IGE. Elaboración propia en base á información subministrada directamente pola Consellería de Asuntos 
Sociais, Emprego e Relacións Laborais 

En conxunto, obsérvanse tres períodos na evolución da contratación entre o ano 2002 e o 
ano 2014. En primeiro lugar, ata o ano 2006 o número de contratos aumenta 
lixeiramente ata acadar un total de 9776 contratos asinados. En segundo lugar, do ano 
2006 ao 2011 detéctanse algunhas flutuacións e, finalmente, a partir deste ano ata a 
actualidade o número de contratos rexistrados incrementase, sobre todo para o caso dos 
homes. No que se refire á diferenza por sexo, os datos amósannos unha evolución máis 
suave no caso da mulleres, mentres que no caso dos homes as variacións son moito máis 
fortes. Pódese destacar a situación no ano 2009, no que a contratación masculina acadou 
o seu valor máis baixo, produto indubidable da crise económica, mentres que a 
contratación feminina chegou a un dos seus valores máximos.  

Polo tanto, pódese interpretar que antes do ano 2006 a evolución dos contratos ten unha 
tendencia alcista, pero co comezo da recesión económica entre os anos 2007-2008, 
destrúese emprego sobre todo para o caso do emprego tradicionalmente masculinizado, 
como eran o sector da construción, por outra banda, un dos máis afectados por dita 
crise. Despois, durante o transcurso da crise, a evolución dos contratos rexistrados sofre 
moitas variacións como consecuencia da inestabilidade económica que se estaba a pasar. 
Finalmente, o aumento do número de contratos a partir do ano 2011 débese, 
fundamentalmente, a cambios lexislativos no ámbito laboral. De feito, en febreiro do 
ano 2012 apróbase o Real Decreto-lei 3/2012 de medidas urxentes para a reforma do 
mercado laboral. Esta reforma da lexislación dálle máis flexibilidade ás empresas na 
xestión dos Recursos Humanos, incentivando os traballos a tempo parcial, fomentando o 
emprego xuvenil (con deducións fiscais) e facilitando o despedimento por causas 
económicas, técnicas, organizativas ou produtivas, entre outras moitas medidas. En 
consecuencia, esta nova situación dun mercado laboral máis flexible orixina ese aumento 
da contratación que, como xa mencionamos, non indica o número real de persoas 
empregadas nin a calidade do contrato asinado. 

 

Revísanse a continuación as taxas de desemprego para o concello de Redondela, 
desagregadas por sexo, para o mesmo período, na procura de complementar a 
información sobre a contratación.  

Táboa 21. Taxas de desemprego, desagregadas segundo sexo. Concello de Redondela. 1991 e 2001.  

 

1991 2001 Variación 1991-2001 

 

Homes Mulleres Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres Total 

Redondela 18,2 30,8 22,7 9,6 19,4 13,7 -8,6 -11,4 -9,0 

Pontevedra 16,2 24,6 19,1 9,8 17,2 12,9 -6,4 -7,4 -6,2 

Galicia 14,3 20,1 16,4 9,9 16,1 12,5 -4,4 -4,0 -3,9 

Fonte: IGE. Elaboración propia en base á información subministrada directamente pola Consellería de Asuntos 
Sociais, Emprego e Relacións Laborais 

No ano 1991, a taxa de desemprego de Galicia superaba o 16%, é dicir, de cada 100 
persoas de 16 ou máis anos, había 16 persoas que non tiñan emprego e que o estaban 
buscando activamente. As taxas de desemprego da provincia de Pontevedra e do 
concello de Redondela eran superiores á autonómica, sendo un 19,1% e un 22,7%, 
respectivamente. No que se refire as taxas de desemprego desagregadas por sexo, 
atopámonos con que as femininas eran claramente superiores ás masculinas, sobre todo 
no caso do concello de Redondela, xa que hai unha diferenza de 12 puntos. 

No ano 2001, as taxas de desemprego diminuíran moito con respecto ás de 1991, 
reducíndose ademais as diferenzas entre o concello e os niveis territoriais superiores, xa 
que só se sitúa un punto por riba da taxa de desemprego autonómica. En canto á 
diferenza segundo sexos, obsérvase unha lixeira converxencia debido a que as taxas de 
desemprego feminino diminúen máis que as dos homes, agás no caso do conxunto de 
Galicia, onde se reduce máis a taxa de desemprego dos homes (4,4% fronte ao 4%). 
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Parroquia
Taxa de 

ocupación

Taxa de 

desemprego

Cabeiro (San Xoán) 49,7 19

Cedeira (Santo André) 46,8 14,2

Cesantes (San Pedro) 51,3 10,4

Chapela (San Fausto) 49,9 12,9

Negros (Santo Estevo) 44 21,2

Quintela (San Mamede) 43,9 17

Reboreda (Santa María) 47,5 17,4

Redondela (Santiago) 51,8 12,1

Saxamonde (San Román) 48,7 11,8

Trasmañó (San Vicente) 49,2 9,9

Ventosela (San Martiño) 48,5 15,4

Vilar de Infesta (San Martiño) 49,8 17,6

O Viso (Santa María) 49,3 17,5

Fonte: IGE. Censos de Poboación e Vivendas.

Táboa 22. Taxas de ocupación e desemprego, desagregadas por 

parroquias. Concello de Redondela. 2001. 

Malia que durante o período 1991 – 2001 se produciu un aumento das taxas de ocupación 
e un decrecemento das taxas de desemprego, hai que ter en conta que son datos 
antigos, que non nos permiten analizar a situación actual do mercado laboral. De feito, 
sería interesante poder dispoñer de datos para o período 2001 - 2014, xa que 
seguramente nos amosaría un escenario totalmente diferente debido á crise que se 
produciu dentro deste período. Sen embargo, para esta etapa so teríamos número de 
persoas desempregadas e non as taxas de desemprego, malia isto pode dar certos 
indicios sobre a súa evolución. 

Gráfica 13. Desemprego rexistrado segundo sexo. Sobre medias anuais dos datos mensuais. Concello de 

Redondela. 2000-2014 

 

Fonte: IGE. Elaboración propia en base á información subministrada directamente pola Consellería de Asuntos 
Sociais, Emprego e Relacións Laborais 

Tal e como se pode apreciar no gráfico, o desemprego rexistrado ata o ano 2014 pode 
dividirse en tres etapas: unha primeira na que se mantén máis ou menos estable ata o 
ano 2004; unha segunda etapa na que se producen algunhas flutuacións (sobre todo no 
caso das mulleres); unha terceira na que o desemprego rexistrado se incrementa con 
forza a partir do ano 2007 co comezo da recesión económica. Por outro lado, a partir do 
2012 semella que comeza unha nova etapa na que se reduce o número de persoas 
desempregadas. Sen embargo, sería prematuro facer unha análise sobre esta tendencia. 

Malia que non dispoñemos das taxas de desemprego para o período actual, por non 
coñecer cal é a poboación activa de efecto, pódese facer unha estimación sobre a 
poboación potencialmente activa. Con esta estimación obteríase o desemprego 
rexistrado en porcentaxe sobre a poboación potencialmente activa, é dicir, sobre a 
poboación de 16 a 64 anos. 

Gráfica 14. Desemprego rexistrado en porcentaxe sobre a poboación potencialmente activa. Concello de 
Redondela. 2000-2012 

 

 

Fonte: Anuario La Caixa 

Este gráfico coincide, esencialmente, co visto no anterior gráfico de desemprego 
rexistrado, xa que, aínda que en conxunto a tendencia sexa á alza (pasa dun 6,5% en 
2000 a un 14,2% no ano 2012), distínguense tamén tres etapas. Na primeira mantense 
máis ou menos estable ata o ano 2004, pero a partir de aquí ata o ano 2008 obsérvase 
bastante inestabilidade, mentres que a partir deste ano, increméntase 
considerablemente o desemprego rexistrado sobre a poboación potencialmente activa. 

Por último, preséntase a seguinte táboa (táboa 22) coas taxas de ocupación e 
desemprego para o ano 2001, para cada unha das parroquias do concello de Redondela. 
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Con estes datos podemos identificar como, parroquias como Redondela, onde está 
situado o núcleo urbano, e Cesantes, son as que acadan maiores taxas de ocupación, 
superando a taxa de ocupación media do concello, sendo un 51,8% e un 51,3%,  

respectivamente. Mentres tanto, as parroquias de Quintela e Negros son as que menores 
taxas de ocupación presentan, sendo 43,9% no caso de Quintela e 44% no caso de Negros. 

En canto ás taxas de desemprego, obsérvase como Negros é a que acada unha maior taxa 
(21,2%), moi por encima da media do concello, mentres que Trasmañó ten unha taxa de 
desemprego de case o 10%, é dicir, taxa menor á do concello e mesmo moi reducida 
comparativamente ás taxas da provincia e de Galicia. 

Para rematar este capítulo sobre ocupación e desemprego no concello de Redondela, 
achégase o seguinte cadro resumo: 

OCUPACIÓN E DESEMPREGO 

 No ano 2001, a poboación ocupada de Redondela representaba case un 7% da 
ocupación da Área Urbana de Vigo. Atópase un maior nivel de ocupación entre os 
homes. 

 Tanto para o ano 1991 como para o 2001, o sector servizos é o que acumula un 
maior número de persoas ocupadas. 

 Entre 1991 e 2001, todos os sectores incrementan a súa poboación ocupada, agás 
a agricultura que se reduce nun 37%. Este decrecemento é menor que a nivel 
provincial (-49%) e autonómico (-55%). 

 Durante este período, o sector da pesca aumenta a súa poboación ocupada nun 
21%, a industria nun 38% e servizos nun 59%. Estes crecementos son superiores aos 
producidos na Área Urbana de Vigo, na provincia de Pontevedra e en Galicia. 

 No ano 2001 o sector da agricultura apenas ten xa presenza no concello, agás nas 
parroquias de Saxamonde (taxa de ocupación dun 2,7%), Quintela (2,6%) e 
Ventosela (2,4%). 

 A parroquia de Cesantes é a que acada unha maior taxa de ocupación no sector 
pesqueiro (16,9%). Mentres que Redondela e Chapela son as que teñen maiores 
taxas de ocupación no sector servizos, sendo un 59,5% e un 54% respectivamente. 

 No ano 2001 a taxa de ocupación de Redondela está próxima ao 50% e as 
diferenzas segundo sexo redúcense debido a que a taxa de ocupación feminina 
aumenta en maior medida que a masculina. 

 A partir do ano 2011 aumentou o número de contratos, fundamentalmente debido 
a cambios lexislativos no ámbito laboral (flexibilizar despedimentos, incentivar 
empregos a tempo parcial, etc.). Sen embargo, estes datos non dan información 
sobre a calidade do posto de traballo nin do número de persoas empregadas. 

 Durante o período 1991-2001, diminuíron as taxas de desemprego e reduciuse a 
diferenza entre sexos porque a taxa de desemprego feminino diminuíu máis que a 
dos homes. 

 Ata o ano 2004 o paro rexistrado mantense estable, entre 2004 e 2007 sofre varias 
flutuacións e a partir do 2007 aumenta considerablemente.  

3.8. MOBILIDADE 

Preséntase a continuación un pequeno apunte acerca dunha parte da mobilidade dentro 
do concello de Redondela. Resulta interesante, ao marxe de que sería preciso facer un 
estudo específico de mobilidade dentro do concello, coñecer que parte da poboación 
non ten acceso fácil ao coche: menores de 18 anos; persoas maiores; sen vehículo 
privado; etc. 

Non se dispón de datos recentes acerca de mobilidade desagregados a nivel municipal, 
co que a referencia para esta información é o Censo do 2001. Así, para poder facer unha 
aproximación a esta cuestión, amósanse a continuación os datos de poboación que 
precisa desprazarse diariamente por razóns de estudos ou traballo.  

Táboa 23. Poboación non ocupada  de 16 e máis anos que realiza unha ou máis viaxes ao seu lugar de estudos, 

en función do sexo e do tempo do desprazamento. Redondela. 2001. 

 

Total % Homes % Mulleres % 

Menos de 10 minutos 354 19,80 182 21,49 172 18,28 

De 10 a 20 minutos 470 26,29 229 27,04 241 25,61 

De 20 a 30 minutos 510 28,52 226 26,68 284 30,18 

De 30 a 45 minutos 277 15,49 134 15,82 143 15,20 

De 45 minutos a 1 hora 113 6,32 50 5,90 63 6,70 

De 1 hora a hora e media 49 2,74 19 2,24 30 3,19 

Máis de hora e media 15 0,84 7 0,83 8 0,85 

SUBTOTAL 1.788 100,00 847 100,00 941 100,00 

Fonte: Censo de Poboación e Vivendas. 2001 
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Para o ano 2001, dentro do grupo de poboación non ocupada, había 1788 persoas (non 
ocupadas, de 16 ou máis anos) que realizaban unha ou máis viaxes ao día ao seu lugar de 
estudos; Os desprazamentos máis habituais, tanto para homes como para mulleres son os 
que requiren de entre 10 a 30 minutos; para ambos grupos, preto do 75% emprega menos 
de 30 minutos de viaxe en chegar ao seu centro de estudos. Non existen diferenzas 
destacables en función do xénero neste tipo de desprazamentos.  

Pásase agora a atender aos desprazamentos habituais motivados por traballo, moito máis 
numerosos que os motivados por cuestión de estudos. Revísanse aquí os datos daquela 
parte da poboación ocupada do concello (un total de 12257 persoas para o ano 2001, un 
42% do total; 52% dos homes e o 32% das mulleres estaban ocupados). Compróbase que, 
en xeral, un 84% das persoas ocupadas teñen que realizar unha ou máis viaxes ao día ao 
seu lugar de traballo; un 82% dos homes, e un 88% das mulleres. Así, dentro das 
mulleres, é lixeiramente máis habitual (6 puntos porcentuais) ter desprazarse ao seu 
lugar de traballo. Sen embargo, en xeral, as mulleres realizan desprazamentos un pouco 
máis curtos (un 30% precisa menos de 10 minutos). 

Parece tamén que os desprazamentos por cuestión de traballo son un pouco máis breves 
que os motivados por estudos, xa que, en xeral, a porcentaxe de desprazamentos menor 
de 30 minutos chega a un 82% respecto do total de desprazamentos. 

Táboa 24. Poboación ocupada que realiza unha ou máis viaxes ao seu lugar de traballo, en función do sexo e do 

tempo do desprazamento. Redondela. 2001. 

 

Total % Homes % Mulleres % 

Menos de 10 minutos 2.468 24% 1.233 20% 1.235 29% 

De 10 a 20 minutos 2.343 23% 1.307 21% 1.036 24% 

De 20 a 30 minutos 3.624 35% 2.345 38% 1.279 30% 

De 30 a 45 minutos 1.492 14% 935 15% 557 13% 

De 45 minutos a 1 hora 355 3% 242 4% 113 3% 

De 1 hora a hora e media 83 1% 56 1% 27 1% 

Máis de hora e media 26 0% 23 0% 3 0% 

SUBTOTAL 10.391 100% 6.141 100% 4.250 100% 

Fonte: Censo de Poboación e Vivendas. 2001 

Aquí aparece a proporción de poboación ocupada respecto do total da poboación do 
concello, un 41% (51% de homes, fronte a un 31% de mulleres).E compróbase que, de 
media, un 85% da poboación ocupada realiza un ou máis viaxes ao seu lugar de traballo, 
homes e mulleres repartidos nun peso similar ao que representan dentro da poboación 
ocupada. Parece que por traballo os desprazamentos medios son máis breves que por 
razón de estudos. Aquí a porcentaxe de desprazamentos menor de 30 minutos é dun 82%. 

Outro dato que pode ser interesante para unha revisión moi preliminar da cuestión da 
mobilidade é o número de permisos de condución. Para o último ano do que existen 
datos oficiais, o 2013, no concello de Redondela había 19187 persoas con permiso de 
condución, 10798 homes (56%) e 8389 mulleres (44%). Revisando o número de homes e 
mulleres do concello, en idade de posuír un permiso de condución (maiores de 18 anos), 
temos 25266 persoas maiores de 18 anos no ano 2013, un 48% de homes, e un 52% de 
mulleres. 

En conclusión, poderíase afirmar que as mulleres teñen un acceso desigual ao permiso de 
condución, pois entre elas, un 64% posúe dito permiso, mentres que, para o caso dos 
homes, este valor é dun 89%. 

Táboa 25. Número de permisos de conducción en función do municipio de residencia. Redondela, 2013. 

Permisos de conducción 19.187 10.798 8.389 

Poboación. Concello Redondela Total Homes Mulleres 

<18 anos 4.652 2.402 2.250 

18 anos e máis 25.266 12.243 13.023 

TOTAL 29.918 14.645 15.273 

Fonte: IGE. Padrón Municipal de habitantes. Ministerio do Interior. Dirección Xeral de tráfico 
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4. MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL 

4.1 O HÁBITAT 

En primeiro lugar convén indicar que o modelo de asentamento no territorio no concello 
de Redondela evolucionou nas últimas décadas de tal xeito que non existen realidades 
nas que a compoñente rural sexa única ou maioritaria. Así, actualmente, nos 
asentamentos que se atopan fora das áreas propiamente urbanas, e mesmo en parte 
tamén nestas, predominan os usos híbridos no tocante á tradicional diferenciación rural – 
urbana, dos que só algunhas compoñentes proveñen de antigos usos rurais. Presentando, 
os distintos asentamentos, un gradiente de casos que sobrepasa a definición de 
rururbano, xa que esta definición non debe entenderse como un modelo de transición 
rural – urbana senón como un novo modelo de asentamento no territorio, consolidado en 
parte no tocante á súa ocupación residencial mais aínda nun estado elemental na 
extensión do modelo de servizos, infraestuturas e equipamentos.  

Atopámonos diante dun hábitat que se ten designado e descrito de diferentes formas 
segundo os distintos autores (rururbano, difuso, tranxénico,...) que evolucionou e 
continúa a evolucionar rapidamente, motivo polo cal non ten, arestora, un modelo de 
desenvolvemento firmemente consensuado ou concluinte, polo que para a definición do 
abranga os diferentes estratos que conformaron o estado actual dos mesmos e que 
permita achegarnos á realidade actual dos usos, á distribución de servizos, 
infraestruturas e equipamentos; ás necesidades e perspectivas de futuro dos seus 
moradores; e á definición, en definitiva, dun modelo que sexa novamente sustentable 
económica e socialmente . 

A falla dun modelo territorial consensuado de crecemento e/ou reforma que existe 
actualmente explica as grandes desigualdes que hoxe en día está a provocar no seu 
acceso aos referidos servizos, infraestuturas e equipamentos así como o enorme desgaste 
económico que está a provocar no concello.  

ANÁLISE DOS ASENTAMENTOS  

Desta maneira, para estudar este modelo de asentamento partiremos do sistema 
principal de organización agraria que historicamente se ten desenvolvido nas parroquias 
do concello e que se ten asociado mofolóxicamente á análise das formas agrarias dos 
eidos de bancais e socalcos do sudoeste litoral; no que a segregación espacial dos 
distintos usos (agropecuarios, forestais e residenciais) era a característica da forma de 
ocupación do solo e que aínda reflicte, a grandes rasgos, a estrutura herdada do sistema 
tradicional.  

A este nivel de análise haberá que engadir as novas dinámicas de corte urbano 
aparecidas mais recentemente: as novas tipoloxías de asentamentos, a adaptación das 
estruturas preexistentes aos novos modelos de produción, as variacións demográficas e 
morfolóxicas experimentadas nos últimos anos, xa que sobre esta base rural produciuse 
un proceso estendido e intenso de edificación residencial e productiva en diferentes 
etapas, fundamentado nun carácter de actuacións individuais de baixa densidade, 
primerio de xeito natural ou espontáneo e, nos últimos anos, sobre o marco normativo 
establecido polas Normas Subsidiarias.  

AS UNIDADES TERRITORIAIS  

O termo municipal de Redondela está dividido en trece parroquias nas que se localizan 
45 entidades de poboación. Unicamente o núcleo de Redondela e parte dos antigos 
barrios de Chapela, agora fusionados nun continuo cos da parroquia viguesa de Teis, 
pódense definir como netamente urbanos. O resto de entidades presentan un carácter 
híbrido no tocante a tradicional diferenciación rural – urbana como xa temos dito.  

As 46 entidades de poboación son chamadas barrios pola súa extensión e por estar 
conformadas por un continuo de construcións esparexidas polo eido en diferentes 
morfoloxías e que as veces forman células diferenciadas mais pequenas con topónimo 
propio, os lugares, e que constitúen un terceiro nivel de pertenza dos seus habitantes: 
lugar-barrio-parroquia.  

DISPOSICIÓN DOS EIDOS E DO HÁBITAT 

O marco no que se inscribe o Concello de Redondela é especialmente accidentado. O 
funil no que se atopa Redondela parte da Enseada de San Simón rubindo polos macizos 
que forman a Serra do Galleiro (670m). Así atopamos unha serie de macizos 
descendentes cara a Dorsal Meridiana (Poza da Rega ,442 m; Monte Picapedroso, 432 m; 
Penedo das Cancelas, 382 m) que forman un estreito val co Monte Penide (450m); e 
outro grupo que baixa cara a Enseada de San Simón (Coto Ferreira, 449 m;  Pico de San 
Vicente, 448 m) onde o val amplíase notablemente con pendentes regulares ou moi 
pronunciadas cortadas en moitos casos por afloramentos rochosos e zonas de cantís, 
coma no estreito de Rande. Nesta última área eríxense en solitario outros montes como 
A Peneda, con 329 m de altitude, ou o monte de Baltar ou de Outeiro Grande, con 329 m 
de altitude, que son distintivos do terreo que os arrodea.  

A impresión xeral dende o mar é de forte barreira litoral, pese a estar rachada a 
continuidade das elevacións pola Dorsal Meridiana e o val do Oitavén, este xa fora do 
concello. En xeral, os vales secundarios son pequenos e amplamente ensanchados, os 
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desniveis extensos e a banda costeira estreita; factores que explican a escaseza e o 
estreito da localización dos espazos cultivados, acantoados nas zonas baixas próximas á 
beiramar e cunha extensión moi reducida nos eidos das valgadas interiores dos macizos. 
A importancia da función de paso no corredor da depresión meridiana e os focos mais 
antropizados de Redondela e Chapela non agochan as liñas directrices da ocupación 
agrícola do solo e só as interrompe parcialmente. 

A organización interna dos eidos e a distribución do hábitat dependen do tamaño dos 
espazos cultivados e da súa posición xeográfica, segundo se desprende do descrito polo 
xeógrafo Abel Bouhier:  

- Nos enclaves de cultivo a maior altitude, a disposicón é simple, con un único 
barrio en contacto directo co terreo forestal, co terreo de labradío por baixo en 
forma de bancais e socalcos; e cos prados no fondo do val. Son os barrios que 
posúen un maior carácter agrícola. O límite superior do espazo cultivado só 
excepcionalmente supera os 120m, manténdose xeralmente entre os 80m e os 
100m. Por debaixo del os bancais e socalcos descenden, nunha ou varias capas, 
cara a beiramar. (Barrio de Negros en Santo Estevo de Negros, Barrio de 
Quinteiro en Quintela, Castiñeira e Vilar do Mato en Ventosela,...) 

- Nas escotaduras de erosión do chanzo inferior existen, en contacto co monte, un 
primeiro aliñamento de casas ou mesmo barrios enteiros en contacto directo co 
monte, puidendo estar as casas moi próximas unhas ás outras e mesmo 
tocándose a través dunha camiño que segue as curvas de nivel. No litoral unha 
segunda liña de hábitat, formada por unha sinxela serie de aldeas ou organizadas 
en torno a un porto, onde se reúne a maior parte da poboación que non sempre 
foi eminentemente agrícola; e entre estas dúas ringleiras hai unha sementeira 
interna de casas ou mesmo outro barrio feita dunha mestura de células de de 
poboamento de tamaño modesto e de gran formato, menores cas do litoral, e 
poboadas tradicionalmente por campesiños-obreiros e campesiños-peóns. (A 
Formiga e Rande en Cedeira, a antiga morfoloxía da parroquia de Chapela,...) 

- Nas escotaduras de erosión situadas perto do terreo forestal pero moi próximas a 
costa fórmanse barrios de grande tamaño e moi poboados, adicados 
tradicionalmente á agricultura e pesca. (A Portela, Soutoxuste, San Pedro) 

- As aldeas lineais de estrada non son moi numerosas  como tal, aínda que sei se 
formaron auténticos conglomerados de vivendas e espazos comerciais en torno 
das principais vías de comunicación.  

O MODELO DE ORGANIZACIÓN AGRARIA TRADICIONAL: OS EIDOS DE BANCAIS E 

SOCALCOS 

A forma de organización agraria tradicional é a dos eidos dispostos en bancais (superficie 
mais ou menos cha limitada cara abaixo por un ribazo ou modarrón) e socalcos 
(superficie cha limitada esta por un muro de contención). Son estas as áreas principais 
de cultivo exceptuando aos prados dos fondos de val. Estes eidos establecense mesmo en 
áreas de pendentes fortes (10-15%) e moi pronunciadas (20-30%) e contan na súa maior 
parte con rega. 

Posúen alturas de entre 4m e 8m na parte alta dos eidos descendendo ata 1m ou menos 
nas áreas mais baixas, presentando habitualmente disposicións en forma de escamas de 
peixe ou mais abertos, en longas bandas adaptados ás curvas de nivel. 

A propiedade deste eidos atópase moi fragmentada, por mor das altas densidades de 
ocupación agrícolas e ao moi feble poder de expansión dos eidos, cunha superficie media 
das parcelas no concello de 10,30 áreas, superficie válida para unha agricultura de 
autoprodución complementaria e non tanto para unha agricultura de dedicación 
exclusiva. 

Estes eidos de bancais e socalcos atópanse servidos por unha rede xerarquizada de 
camiños e sendeiros, así como por unha serie de serventías de paso reguladas 
consetudinariamente. Os principais cultivos fora da horta son o millo e as patacas, tendo 
un valor fundamental tamén a viña, presente perto das casas, en pequenos bancais e 
socalcos próximos aos lugares habitados, en pleno campo ou en parras situadas sobre os 
camiños e servidumes, actualmente menos frecuentes. 

Tipoloxías e morfoloxías dos asentamentos tradicionais 

Entre as formas características dos barrios tradicionais e seguindo a clasificación levada 
a cabo polo xeógrafo Bouhier, caben destacar 4 tipos ao que hai que sumar as aldeas de 
estrada: 

- Grandes barrios globulosos. Reúnen ata 80 casas nun espazo reducido onde as 
casas non se tocan, rodeados con candanseu eido, espazo asociado á vivenda, 
cada un con nome propio. Atópanse normalmente nas partes altas, como pode 
ser o caso do barrio de Outeiro das Penas en Cesantes ou o de Cabanas en 
Trasmañó. 

- Barrios en regueiro. Contan ata 40 moradas distribuídas ao longo do camiño 
principal seguindo as curvas de nivel que marca o contacto do inculto coas terras 
cultivadas. Cada casa posúe o seu eido. Atópanse nas escotaduras de erosión. 
Exemplos destes barrios son os de Igrexa e Trasmañó na parroquia de Trasmañó 
ou Os Valos en Saxamonde. 

- Barrios de estrutura despregada. Son aldeas que proveñen do desenvolvemento 
de aldeas globulosas por engadidos e ampliacións periféricas, cun centro 
primitivo mais antigo situado mais no alto da pendente e con ampliacións polos 

Bancais e socalcos (Fonte: Abel Bouhier) 
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camiños de series de casas, especialmente no de contacto co monte. Estes 
grupos satélite poden ter un nome propio, mais non sempre, mais a casas contan 
co seu eido propio e son sempre designadas cun nome. Estas aldeas contan con 
ata 100 fogares. Son frecuentes nas grandes escotaduras. Exemplos destes 
barrios é o barrio de Porto Cabeiro na parroquia de Cabeiro. 

- Barrios - nebulosa. Representan o estadio mais avanzado das distensión dos 
núcleos de hábitat. Son pouco numerosas na depresión meridiana onde se e mais 
frecuentes na beiramar da ría. Son as maiores unidades rurais de poboamento, 
con mais de 100 fogares espallados por todo o eido cunha asociación total entre 
o manto agrícola e o manto do hábitat onde cada casa continúa a posuír o seu 
eido. Exemplos son os barrios de Cidadelle, Parada en Chapela. 

- Aldeas de estrada. Non existen como tal exemplos puros dentro do concello, 
pero si partes dos diferentes barrios que se teñen despregado en torno as 
estradas principais, como pode ser o caso de Rande, Cabanas ou Os Valos 

EVOLUCIÓN DO MODELO DE ASENTAMENTOS EN REDONDELA: A EXPANSIÓN DO 

HÁBITAT 

A actual morfoloxía do hábitat no concello de Redondela está conformado por unha rede 
de vías maior ou menormente edificadas, rexidas por unha serie de usos e tipoloxías, que 
fan moi difícil discernir entre a dicotomía urbano – rural, especialmente nas parroquias 
máis dinámicas. O grao de penetración do fermento urbano sobre o hábitat tradicional é 
variada. A extensión da súa influencia exprésase pola aparición, no intervalo das vellas 
aldeas e núcleos dos barrios, dunha onda de casas que alteran os deseños agrarios 
tradicionais: a influencia urbana infíltrase e gaña o interior dun tecido rural no que as 
células agrícolas en estado puro non existen dende fai moitas décadas.  

As células de orixe tradicional atópanse ben establecidas, dispostas para aproveitar ao 
máximo o solo cultivable posibilitando a existencia de eidos vizosos. Son habituais as 
aldeas cun alto grado de concentración, nas que as vivendas sitúanse unhas xunto a 
outras mais cada unha no seu cerrado, as veces cun centro primitivo mais concentrado, 
con construcións mais antigas e unha serie de novas construcións tendidas ao longo dos 
camiños. Cada unha delas ten o seu eido ben desenvolvido. As novas edificacións foron 
sumándose a esta trama ao longo dos camiños, formándose as veces verdadeiros 
continuos onde os distintos barrios se solapan, caso da parroquia de Reboreda. 

Tipoloxías edificatorias 

O tamaño das vivendas varía moito entre as de primeira residencia e as de segunda e 
tamén segundo o momento da súa construción. Os accesos ás mesmas configúranse a 
cotío como camiños irregulares, de anchos variables e distintos niveis de urbanización. 
Existen, deste xeito, varias xeración de casas: 

- A trama fundamental, formada por casas de uso agrícola ou semiagrícola... 

- A segunda xeración de casas, edificada con cartos gañados no exterior ou 
enviados polos emigrantes nos anos 45-55... 

- A terceira xeración atinxe case exclusivamente a casas da fronte litoral, formada 
por chalés de segunda residencia, casas acomodadas de industriais e vivendas de 
xentes humildes edificadas a partir de 1955-60... 

- A cuarta xeración está formada por chalés que sobrepasaron notablemente a 
escala e as formas tradicionais da edificación. 

- Un quinto modelo, solapado temporalmente co anterior, de vivenda-obradoiro e 
caracterizada por unha mixidade de usos, co espazo de traballo e/ou comercio 
situado na planta baixa e a vivenda na parte superior, habituais nas grandes vías 
de comunicación, aínda que non solo. 

A expansión do hábitat 

Así pódemos entender que dito fermento urbano tivo o efecto de facer medrar, 
transformándoas, ou de conservar, diversificándoas, unhas formas de hábitat xa de por si 
complexas, nas que a complexidade é moi anterior ao desenvolvemento das 
comunicacións e á progresión recente dos barrios mais grandes. Exceptuando a parroquia 
de Chapela, onde o crecemento sobrepasou largamente o viario tradicional nos barrios 
de Parada, Cidadelle e Río-Frío (Angorén) ou en menor medida en Porto Cabeiro e en 
Igrexa de Vilar de Infesta; o resto de crecementos case unicamente foron densificacións 
da trama existente.  

Estes crecementos non modificaron a morfoloxía e a estrutura dos núcleos de orixe nin a 
trama viaria existente, aínda que si os alteraron, xa que as novas edificacións 
levantáronse, cunha grande dispersión no territorio, en áreas productivas tradicionais. 
Ademais, modificaron o uso e a funcionalidade das estruturas de soporte, 
sobrecargándoas e rendéndoas ineficaces para a súa función viaria: dificultade de 
circulación de vehículos, velocidades de circulación inadecuadas, expulsión dos peóns 
Este proceso foi especialmente dinámico durante os anos 1965-1985 e durante a década 
pasada (2001-2010) cunha media de 60 vivendas/ano. Actualmente esta cifra reduciuse a 
31 vivendas/ano (2011-2014), a metade delas rehabilitacións, polo que nos atopamos 
nun período mais apto para a mellora e a reestruturación do hábitat.  

Así, esta densificación presenta hoxe varios problemas fundamentais que será preciso 
reorientar no novo planeamento: 
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- A falta de soporte: A rede viaria miúda existente resulta en moitos casos 
insuficiente para soportar o aumento do tráfico motorizado. 

- A falta de sustentabilidade económica: Creouse un modelo expansivo e disperso 
que compromete unha grande cantidade de solo, encarecendo notablemente as 
infraestruturas. 

- A imposibilidade dun servizo axeitado de equipamentos e servizos cun acceso 
fortemente discriminado en función da localización das vivendas.  

- A perda de superficie apta para o cultivo, con construcións de vivendas en 
terreos vizosos e non en zonas ermas e de límite co monte, como era tradicional. 

- A falta de sustentabilidade ambiental xeral do modelo. 

OS USOS DO SOLO 

O solo residencial, é o que maior peso vai adquirindo por mor da influencia e 
consolidación do municipio na contorna da zona de influencia da Rexión Urbana das Rías 
Baixas. As transformacións recentes que sofren os usos do solo son consecuencia da 
descentralización produtiva e residencial dalgúns sectores da cidade central que se está 
a experimentar na rexión así como pola notable actividade que está a acadar a vila de 
Redondela como vila de servizos. Na zona de Chapela e Trasmañó o proceso de 
expansión da cidade de Vigo continúa polas penechairas de ámbalas dúas. 

Así, os fenómenos derivados da difusión urbana prodúcense en función da accesibilidade 
e proximidade coa cidade central, coas áreas industriais (Vilar de Infesta, polígonos do 
val do Louro) e coa vila de referencia na comarca, con matices introducidos pola 
xerarquía viaria e pola proximidade á costa e diminuíndo progresivamente co 
afastamento a estes eixes tradicionais de crecemento urbano.  

A agricultura continúa vixente, enmarcada nunha multiactividade na que a agricultura a 
tempo parcial, con todas as súas variantes, ten unha importancia destacada. 

A pesar destes procesos, as funcións propiamente urbanas seguen a concentrarse nos 
agregados cunha maior dinámica poboacional, concentrándose en Chapela, Trasmañó, 
Vilar de Infesta, Redondela, Cesantes e Reboreda mais do 77% da poboación. 

Esta difusividade do hábitat é importante nas parroquias litorais e nos eixes tradicionais 
de crecemento urbano; e prolifera de xeito anárquico e indiscriminado nas zonas de 
potencialidade produtiva agrogandeira no interior do concello. A realidade é que nas 
contornas das estradas principais e, de xeito máis significativo, en numerosos sectores 
das parroquias, as zonas verdes produtivas están seriamente ameazadas pola crecente 
expansión da edificación illada. 

4.2 A PAISAXE 

CARACTERIZACIÓN DA PAISAXE. UNIDADES PAISAXÍSTICAS. 

O concello das Redondela atópase na súa totalidade, segundo o mapa das Grandes Áreas 
e Comarcas paisaxísticas de Galicia, dentro da Grande Área paisaxística das Rías 
Baixas, na comarca de Vigo Litoral, unha unidade paisaxística caracterizada por unha 
estrutura tradicional de eidos dispostos en bancais e socalcos, cunha alta densidade de 
ocupación onde as zonas agrícolas puras son case inexistentes e cunha ampla 
penetración de novas influencias. 

Todas as parroquias do concello forman parte desta caracterización. Non obstante 
cómpre sinalar as diferenzas existentes entre as parroquias de beiramar, moito mais 
urbanizadas e as mais alonxadas. 

O Plan de Ordenación do Litoral delimita para esta área seis unidades da paisaxe 
diferenciadas que compre ter en conta: 

-  

- Soutoxuste. Espazo dedicado tradicionalmente a actividades agrícolas no que o 
crecemento urbano experimentado polos núcleos tradicionais rematou por 
inverter esta tendencia. Na actualidade o espazo agrícola circunscríbese aos 
tramos de menor pendente da unidade mentres que naqueles lugares de difícil 
labranza aparecen novos aproveitamentos como o forestal. As novas vivendas 
afástanse do núcleo orixinal, iniciándose un proceso caracterizado pola 
dispersión e que modifica os usos e os elementos de cobertura que se dan na 
unidade. 

- Cesantes. Área que incrementou o número de edificacións asociadas ao 
desenvolvemento turístico que viviu a zona nos últimos anos. Este 
desenvolvemento urbano foi posible polo abandono das prácticas agrícolas 
tradicionais e a transformación das terras de labor en superficie residencial. A 
Illa de San Simón é un espazo protexido de grande interese paisaxístico. O areal, 
pola súa parte mantén unha estrutura similar á de antano a pesar do incremento 
na presión urbanística que sofre toda a franxa litoral e malia ter perdido gran 
cantidade de area coa ampliación do porto de Cesantes. 

- Esteiro de Redondela. Área na que nos últimos 50 anos produciuse un 
desenvolvemento notable co xurdimento dun gran número de vivendas para o 
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que deberon liberarse parcelas que anteriormente estaban dedicadas a labores 
agrícolas. Estas transformacións repercutiron na percepción da paisaxe que foi 
evolucionando dende un ámbito rural cara a unha escena marcadamente urbana.  

- 00Ribeira de Soutelo. A área presenta unhas ladeiras con monocultivos forestais 
e numerosas parcelas agrícolas abandonadas. A aparición de novas edificacións 
que ocupan as parcelas libres e que compoñen a periferia urbana de Redondela, 
alteran o modelo de asentamentos tradicional caracterizado pola presenza de 
aldeas como A Formiga e A Portela. 

- Rande. A área presenta unha condicións similares ás de Soutelo onde destacan 
as novas edificacións que se asentan seguindo a estrutura lineal marcada polo 
trazado das vías de acceso a Vigo e onde a construción da ponte de Rande 
supuxo a introdución dun fito paisaxístico de máxima importancia. 

- Chapela. A principal dinámica da unidade deriva do crecemento a partir dos 
anos 60 de Vigo, que absorbeu os núcleos adxacentes modificando o 
aproveitamento agrario e integrando os asentamentos tradicionais dentro da 
trama urbana. Ao tempo, o desenvolvemento do naval vigués favoreceu a 
creación de novos diques que posibilitasen o desenvolvemento de todo tipo de 
actividades portuarias. Así mesmo, as infraestruturas de comunicación foron 
introducindo novos elementos de referencia e tamén de descontinuidade na 
paisaxe. 

CALIDADES E FRAXILIDADES DA PAISAXE 

 A PAISAXE COMO PATRIMONIO CULTURAL  

As características físicas e socioeconómicas configuran unha paisaxe a medio camiño 
entre o rural e o urbano pero de gran riqueza paisaxística malia atoparse nun dos tramos 
de costa máis poboados de Galicia. Os elementos patrimoniais, a arquitectura ou outros 
elementos tan pintorescos como os cargadoiros de metal ou a Ponte de Rande, permiten 
descubrir un ámbito cargado de historia que se asoma á Ría de Vigo a través do esteiro 
de dúas bacías medias e marcado na súa continuidade litoral por unha barreira 
montañosa de forte presenza. 

Na paisaxe destácanse varias áreas diferenciadas: 

 

- Unha área litoral fortemente antropizada na que conviven un aproveitamento 
tradicional do solo combinado con necesidades propias de ámbitos urbanos, 
produto do intenso grao de artificialización e densidade de poboación e con fitas 
importantes no eido das infraestruturas e do patrimonio industrial; con espazos 
naturais de de gran beleza e altos valores ecolóxicos, protexidos dentro da Rede 
Natura 2000 e que posúen algúns dos espazos máis representativos de toda a ría 
viguesa como Rande e San Simón. Unha forte actividade industrial na parte mais 
próxima a Vigo convive con aproveitamentos tradicionais do solo como o 
agrícola, os viñedos ou o marisqueo; exemplos dun modelo económico sostible 
baseado nas potencialidades e recursos do medio. 

A zona de Chapela comparte carácter coa cidade de Vigo, cun bordo litoral 
menos ocupado por usos construtivos, consecuencia da súa condición periférica 
nunha gradación relativamente amable da cidade cara ás zonas menos urbanas. 

- Unha área interior aberta ao mar, significativa e valiosa cunha importante 
configuración que conservou en gran medida as súas características tradicionais. 
Destácanse sobre todo unha serie de áreas das parroquias de Ventosela, 
Reboreda e O Viso. 

- O Val da depresión meridiana na parte sur do concello. É un val moi estreito 
onde os eixos da N-550 e N-555 organizaron en parte os crecementos e onde son 
importantes tamén as trazas do ferrocarril, entre os que aínda é visible a trama 
do hábitat tradicional. Na parte alta, a presenza do aeroporto e o polígono 
industrial da Millarada desdibuxaron este modelo de asentamento tradicional.  

 IMPACTOS PAISAXÍSTICOS  

A situación do concello dentro da ría de Vigo provoca que calquera actuación provoque 
un importante impacto visual en toda a ría, especialmente na área da beiramar, con 
importantes impactos visuais nas áreas do porto de Vigo, entre Rande e Chapela. 

Socalco 

Estrutura da propiedade. Catastro de rústica 
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A situación do concello dentro da Rexión Urbana das Rías Baixas provoca que o mesmo 
sexa atravesado por numerosas infraestruturas lineais que non foron tratadas para 
reducir o seu impacto na paisaxe. 

Nas zonas residencias de todo o concello destaca a presenza de novos socalcos realizados 
con grandes pezas de granito ou formigón armado, para a construción de nova vivenda 
de grande altura, con exemplos de mais de 8 e 9 metros. Ditos socalcos non son mais 
socalcos que pertencen a todo o eido do barrio, se non que se realizan de xeito 
individual, polo que provocan fortes escalonamentos discontinuos que rompen coa 
armonía tradicional dos aterrazamentos continuos do hábitat tradicional. 

 AREAS NATURAIS DE INTERESE PAISAXÍSTICO NON PROTEXIDAS 

Ademais da área de beiramar, como eixo vertebrador e estruturante do Concello e 
principal valor natural e ecolóxico, atopamos unha serie des áreas con grandes calidades 
naturais e paisaxístico que cómpre preservar. 

- O vales secundarios do río Alvedosa (Rego do Barranco de Chans, Couto, 
Campelo, Regueiro Vello) 

- O vales secundarios do río Pexegueiro 

- Os Vales secundarios do río Maceiras (Quinteiro, Güelas, Negros, Casal do Monte, 
Costeira) 

- -Os regos mais urbanos do Pugariño, Meda ou Chapela e Rego das Cabras. Son 
ríos que permiten establecer transversalidades nunha parroquia como a de 
Chapela fortemente dominada polas infraestruturas lineais. 

- Os regos Mouro en Cedeira e Verdellón no Viso 

- Os Montes Veciñais en Man Común. Pola súa posición son espazos de grande 
visibilidade e que inciden notablemete na valor da paisaxe. 

4.3 GRANDES ÁREAS TERRITORIAIS DO CONCELLO 

Dentro do concello podemos diferenciar tres grandes áreas territoriais con tendencias 
moi semellantes dos seus asentamentos as cales responden a dinámicas diferentes de 
crecemento e antropización pola súa xeomorfoloxía e situación estratéxica. 

- A Beira Litoral. Corresponde coas parroquias de Chapela, Trasmañó, os barrios 
de Rande, A Formiga A Aldea e A Portela de Cedeira, Redondela, Cesantes e o 
barrio de Soutoxuste no Viso.  

Na beira da ría proliferaran os barrios – nebulosa e os de estrutura despregada, 
onde as casas espalláronse por toda a dimensión do eido chegando a xuntarse 
uns barrios cos outros, cunha asociación total entre o espazo agrícola e o 
residencial, formados primeiramente por algunhas agrupacións de casas, 
aglomerados antigos ou aglomerados aparecidos nos cruzamentos das estradas; 
despois sucesións de vivendas novas e vellas ao longo dos camiños; e por último 
nos intervalos unha sementeira de casas novas illadas levantadas nos últimos 
anos. O resultado é un verdadeiro labirinto no que as veces aparecen pequenas 
industriais que veñen a complexizar mais a trama. 

No resto de parroquias do litoral menos antropizada (Cedeira, O Viso) o proceso 
de difusión da vivenda suburbana foi ocupando parte das terras de labor, 
conservando, aínda nalgunhas partes a estrutura de parcelas de tamaño medio 
características do espazo rural galego.  

O crecemento da cidade central traduciuse nun incremento do parque 
residencial suburbano asentado nas extensións dos lugares e estendendo o 
casarío sobre bordos de camiños e estradas. 

As infraestruturas lineais están moi presentes e provocan enormes impactos, 
pola estreitez do espazo costeiro e a escaseza de lugares onde aparezan 
transversalidades. 

Numerosas áreas industriais aparecen asociadas ao porto ou a estas 
infraestruturas. 

 

- Os Vales Interiores Abertos á Ría. Correspóndense coas parroquias de Reboreda, 
Ventosela, os barrios de Saramagosa, A Nogueira, Tuimil de O Viso Nestes vales 
consérvase a estrutura de núcleos asociados aos itinerarios ou encrucilladas, 
reunidos en ámbitos de agrupacións polinucleares sen unha nucleación 

Grandes áreas 

Bacías paisaxísticas 
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xerárquica. Malia aos fortes crecementos experimentados en moitos deles 
(Reboreda) están aínda rodeados de terras de labor, de agras e montes, 
mantendo elementos e usos tradicionais: espazos relacionados cos cultos 
relixiosos, campos de festas, construcións vinculadas coa auga, etc. que 
continúan a enriquecer os asentamentos, e xunto coas casas grandes e pazos que 
se reparten entre os distintos núcleos, conforman conxuntos de alta calidade 
ambiental. A estes, engádense pequenas dotacións públicas, deportivas, 
culturais e de lecer que completan a trama e forman pequenos conxuntos de 
urbanidade. 

Panorama vales abertos 

- Os Vales Pechados da Dorsal Meridiana. A forman as parroquias de Vilar de 
Infesta, Saxamonde, Cabeiro, Negros, Quintela e os barrios de A Eira Pedriña e 
Fortóns de Cedeira.  

Malia a conservar aínda unha parte da estrutura de núcleos tradicionais, estes 
foron notablemente transformados pola presenza das infraestruturas N-550 e N-
555, sobre os que se extenderon crecementos de carácter comercial e de 
servizos, das trazas do ferrocarril, especialmente a vella traza non rematada; e 
do aeroporto e o polígono da Millarada, con importantes crecementos na súa 
contorna. A estrutura deste hábitat é mais complexa e mais hibridizada, sen que 
ningunha das trazas novas e vellas predomine sobre as demais, dando lugar a un 
mosaico de elementos que adoecen pola falla de cohesión. 

4.4 PARROQUIAS E BARRIOS DO CONCELLO  

No tocante á distribución demográfica por parroquias, a poboación concéntrase nas 
parroquias en torno dos asentamentos mais urbanos, nas parroquias de Redondela e 
Chapela, con densidades de case 4000hab/km2 en Redondela e de mais de 1800hab/km2 
en Chapela, seguidas da franxa mais próxima á costa (Cesantes, 900hab/km2:). Tomando 
como referencia os estudos realizados polo urbanista Juan Luis Dalda sobre o hábitat 
difuso, podemos realizar algunhas afirmacións sobre a estrutura destas parroquias: 

- A vila de Redondela contén densidades e servizos que expresan con toda nitidez 
a súa condición como parte do nodo urbano de centralidades dominantes do 
sistema urbano galego.  

- Chapela posúe densidade menos altas, propias dun espazo suburbano en 
transición xurdido en torno aos eixos de expansión inmediatos á cidade central e 
que se está consolidar como un núcleo urbano de primeiro orde, para o cal terá 
que conformar centralidades mais fortes de servizos e equipamentos. 

- Cesantes é xa un espazo plenamente suburbano, consolidándose un núcleo 
urbano menor de pequenas centralidades e servizos.  

Nun segundo orde destacan as parroquias do entorno da vila (Cedeira, 400hab/km2; 
Quintela e Reboreda, 300hab/km2). as parroquias do entorno do aeroporto (Vilar de 
Infesta e Cabeiro, 300hab/km2; e as agrupacións en torno dos eixes viarios comarcais (O 
Viso, 300hab/km2). Por último están as parroquias menos transformadas, aínda que 
sempre posúen valores de cidade difusa (Saxamonde e Trasmañó, 240hab/km2:; Negros e 
Ventosela, 185hab/km2). 

- A parroquia de Cedeira reflexa a densidade adquirida polos eixos de expansión 
urbanos nas parroquias periféricas cun urbanismo informal e globalmente pouco 
planificado. Unha cidade con características morfolóxicas rurais pero que é 
preciso interpretar como urbana nos seus comportamentos sociais. Un caso 
similar ocorre en Reboreda e Quintela 

- En O Viso, Vilar de Infesta e Cabeiro consolídanse formas mixtas de actividade e 
residencia a partir de sistemas morfolóxicos de orixe rural que se foron 
transformando ás pautas demandadas pola expansión da cidade central e as súas 
infraestruturas. 

- As parroquias restantes (Saxamonde, Trasmañó, Negros e Ventosela) conforman 
espazos continuos significativos onde estase a producir a súa adaptación á 
economía de servizos de base urbana, mais aínda se atopan en fases menos 
evolucionadas que nas parroquias anteriores por atoparse lixeiramente alonxados 
dos principais eixos de expansión. 

O concello amosa non obstante unha moderada tendencia de concentración da 
poboación en torno das área da vila de Redondela, onde se concentran a maior 
cantidade de servizos, como ocorre noutros moitos concellos de Galicia; e mais 
moderadamente nas áreas costeiras. Destaca a falta de crecemento da área urbana de 
Chapela, aínda que este trasladouse cara Trasmañó pola saturación de espazo libre que 
sofre a parroquia e que confirma a concentración de poboación en torno da área urbana.  

Os límites parroquiais actuais non están ben axustados a realidade parroquial, polo que 
será preciso axustalos con datos históricos e no traballo de participación pública. 

A ORGANIZACIÓN EN BARRIOS DOS ASENTAMENTOS 

A forma tradicional de organización dos asentamentos no concello é en forma de barrios. 
O Barrio é unha unidade de varios agregados, lugares ou aldeas, que posúen unha certa 
continuidade espacial entre os seus eidos, cos seus terreos de explotación lindeiros ou 
distantes poucos metros.  

Exemplo de disposición do habitat na ría de Vigo 

Evolución do tecido residencial no concello 
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En xeral, canto maior é unha parroquia, maior é o número de barrios que contén. O 
número de barrios presentes no concello é oficialmente de 46, no que se inclúen tamén 
a vila de Redondela e a Illa de San Simón.  

O barrio é unha unidade de poboamento, de ocupación do solo e de organización da vida 
agrícola. A súa base territorial coincide habitualmente cun elemento topográfico ben 
definido. Deste xeito, os barrios, como unidades menores das parroquias, teñen a 
finalidade de contribuír a realizar unha xestión mais eficaz do territorio. 

Non obstante, unha topografía relativamente suave e unhas parroquias de tamaño 
reducido impediron que, en xeral, desenvolveran equipamentos propios, mais si algúns 
elementos referenciais e unha forma de entender o asentamento. Os barrios en algúns 
casos desenvolveron equipamentos de seu, especialmente nos mais alonxados das 
parroquias ou con maiores dificultades orográficas (ermidas de Soutoxuste e Santo Paio 
de Arriba, campo da festa de A Teixeira, Tuimil; centro cultural e deportivo de 
Cidadelle,...) 

Neste senso, tamén o propio concello desenvolveu unha serie de espazos verdes e de 
lecer que se organizan segundo criterios de distribución por barrios e non tanto por 
parroquias, e mesmo considerando algúns asentamentos que, malia formar parte dun 
barrio, posúen unha singularidade propia. 

DISTRIBUCIÓN E ESTADO DAS DOTACIÓNS NOS BARRIOS E PARROQUIAS.  

Esta modelo de asentamento levounos a estudar a distribución e o estado das dotacións 
no territorio difuso do concello. 

En primeiro lugar estudáronse os Espazos Referenciais de orixe tradicional no nivel 
parroquial, como importantes fitas visuais e referenciais dentro de cada parroquia, que 
en xeral coincide coa situación da Igrexa e do seu adro, situados en xeral en puntos 
visibles para o resto de entidades. Estableceuse que a maioría dos asentamentos, 
exceptuando algúns casos concretos, atópanse dentro dun círculo aproximado de 1km 
que engloba a tódalas entidades dende o lugar de referencia da parroquia. Unicamente 
no caso da parroquia de Cedeira, parroquia de grande extensión, o barrio de Rande fica 
mais alonxado deste espazo de referencia, mesmo a nivel visual. No caso dos barrios de 
Soutoxuste no Viso, Outeiro das Penas en Cesantes, Millarada en Vilar de Infesta e A 
Formiga, A Portela e a Eira Pedriña, os barrios atópanse no límite desta magnitude 
(contendo todos os barrios e asentamentos se aumentásemos a 1,4km este círculo). A 
maior complexidade da orografía, ligada á complexidade dos desprazamentos, diminúe 
as distancias entre os barrios, (coa única excepción do Viso). En casos como Soutoxuste e 
Santo Paio de Arriba, onde a diferenza de cota é importante entre o barrio e o centro da 
parroquia, aparece unha ermida como espazo complementario de referencia. 

Nunha segunda orde analizáronse os Espazos Funcionais das parroquias: puntos do 
territorio onde se atopa unha concentración de actividades especializadas e singulares 
respecto do seu entorno (centros culturais, actividade comercial) e onde deben incidir as 
melloras dos servizos e dotacións dos barrios para un mellor acceso aos servizos 
municipais. Neste caso optouse por establecer un radio de 800metros como límite de 
referencia, por non ter un grado de visibilidade como os Espazos Referenciais e 
constituír unha distancia que pode ser cuberta a pé sen demasiados problemas por unha 
poboación media. O resultado é moi desigual. Os mellores resultados de accesibilidade 
coinciden cando os Espazos Funcionais e os Referenciais atópanse moi próximos 
(Cedeira, Chapela, Trasmañó, Negros, Ventosela e Vilar de Infesta). Nun segundo grupo, 
o Espazo Funcional ocupa unha posición excéntrica respecto dos asentamentos da 
parroquia (Cabeiro, Reboreda) ou moi excéntrica (Saxamonde); non producen espazo 
público (Cesantes, O Viso) ou apenas está desenvolvido (Quintela), sendo case obrigado 
para achegarse alí o acceso motorizado.  

Nun terceiro nivel analizáronse os equipamentos e espazos libres presentes a nivel de 
barrio. Aquí analizáronse os espazos de proximidade, espazos verdes ou pequenos 
equipamentos facilmente accesibles para persoas con mobilidade reducida (persoas 
maiores e nenas e nenos principalmente) cun radio de acceso de 200m. Aquí o nivel de 
dotacións e de accesibilidade é moi desigual, con moitos barrios que carecen de espazos 
de proximidade, outros que posúen o equipamento ou espazo pero cunha accesibilidade 
moi minguada, outros con espazos desenvoltos pola propia veciñanza ou polas 
comunidades de montes veciñais e por último un grupo de barrios con pequenos espazos 
verdes, en xeral infantís, mais onde na grande maioría dos casos non se coidou o acceso 
a estes ou que contan con posicións excéntricas, pouco saudables ou mesmo perigosas.  

OS LIMIARES DE URBANIDADE 

Nestes espazos de referencia atópanse os primeiros Limiares de Urbanidade do 
poboamento do concello, constituíndo as primeiras manifestacións espaciais que 
reflicten a súa organización.  

Convén precisar que o proceso de urbanización de espazos libres e equipamentos nestes 
barrios e parroquias, un proceso en continua transformación no tempo, debe ser unha 
aposta importante do plan para poder acadar unha cidade difusa mais igualitaria, 
creando ou reforzando diferentes espazos para que constitúan auténticos limiares de 
urbanidade que permitan vertebrar o territorio nas diferentes escalas. 

Moitos destes espazos xa existen, mais se atopan nunha situación informal, outros 
xurdiron e se urbanizaron espontáneamente pola necesidade que tiña a propia cidadanía. 
Actualmente, coa consolidación dos crecementos expansivos da cidade difusa ao xeito do 
que ocorre coa súa propia realidade socioeconómica, cómpre crear unha rede de espazos 
libres, equipamentos e sendas que permitan un acceso universal aos mesmos. Así 

Distribución das dotacións nos barrios 

Limiares de urbanidade 

Equipamentos e espazos de referencia 
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Ficha descriptivas. Parroquia de Cedeira 

mesmo, podería permitir a incorporación de novos servizos e funcionalidades, acollendo 
algunhas funcións descentralizadas do concello, mais próximas os seus habitantes e ás 
súas necesidades. 

Ao longo dos últimos anos foron aparecendo novos equipamentos que complementaron 
aos xa existentes, como pistas deportivas e pequenos parques infantís ou para persoas 
maiores. Deste xeito constátase que nos últimos anos están a aumentar notablemente a 
demanda de servizos na cidade difusa, ao que hai que sumar a mellora nas redes de 
servizos urbanos: electricidade, traída de auga, banda ancha e saneamento. 

 CABEIRO 

Parroquia situada na aba orientada ao leste do macizo do Monte Penide entre os regos 
Cabeiro e Negros. Formada por dous barrios, Igrexa e Porto Cabeiro. Contaba con 716 
habitantes en 2014 e cun leve decrecemento dende o 2001. 

A súa orografía e complicada con fortes pendentes, os barrios de estrutura despregada 
con importantes usurpacións do terreo agrícola nos novos crecementos. 

Atópase en forte relación co barrio de Millarada, co que está unido a través do complexo 
de equipamentos onde se atopa o CEIP e o Pabellón de Porto Cabeiro, e co barrio de 
Negros da mesma parroquia, onde se sitúa moi próximo o centro cultural. 

Os equipamentos atópanse esparexidos por toda parroquia, sen que haxa unha zona de 
referencia precisa para a mesma. As vías de comunicación non están adaptadas aos 
tránsitos peonís nin tan sequera ao redor do colexio. 

- Barrio de Igrexa sitúase nun extremo da parroquia, próximo ao barrio de Negros. 
Non posúe espazos de referencia significativos exceptuando o da Igrexa. 

- Barrio de Porto Cabeiro posúe un espazo verde infantil nun dos lugares de maior 
concentración de vivendas. 

 CEDEIRA 

Parroquia  extensa situada na aba norte e nordeste do macizo do Monte Penide. Formada 
por sete barrios, contaba con 2001 habitantes en 2014 cun leve decrecemento dende o 
2001. 

A súa orografía e relativamente suave nas partes baixas, con fortes pendentes cara o 
monte. En torno dos barrios de Cruceiro e A Aldea atópanse a maior parte dos 
equipamentos, situados ao redor da Igrexa, colexio e centro cultural. O resto dos barrios 
atópanse en posición mais excéntricas e con maior dificultades de acceso con sistemas 
non motorizados. 

- Barrio de Rande situase nun extremo da parroquia. É un barrio de beiramar que 
conta na actualidade co Museo Meirande como referencia, aínda que non ten 
outros equipamentos de referencia para o barrio excepto no Coto do Coello. A 
estrada N-552 e o ferrocarril o dividen fortemente. 

- Barrio da Formiga sitúase nunha pequena valada próximo á costa. Non conta con 
espazos de referencia propios. Está moi marcado pola presenza da N-552 e o 
ferrocarril, igual que Rande. 

- Barrio da Portela sitúase na parte baixa do concello, no esteiro de Redondela. 
Atópase moi marcada pola presenza da estación de ferrocarril e o polígono 
industrial adxacente. Atópase unido á vila por un paseo peonil, aínda que a 
maior parte das vivendas non teñen un espazo de referencia axeitado e non 
gozan de cohesión. 

- Barrio da Aldea, unido nun continuo a Cruceiro. É onde se localizan os principais 
equipamentos e espazos de referencia. 

- Barrio de Cruceiro, unido nun continuo aÁ Aldea. É onde se localizan os 
principais equipamentos e espazos de referencia. 

- Barrio de Fortóns, pequeno barrio moi próximo á N-555 que non posúe espazos 
de referencia propios. 

- Barrio da Eira Pedriña, próximo tamén a N-555 e en relación co barrio de Pregal 
de Negros, onde se sitúan pequenos espazos comerciais aínda que non ten outros 
equipamentos ou zonas verdes propias. 

 CESANTES 

Parroquia  costeira de terras baixas e areosas de orientación oeste. Formada por cinco 
barrios no que se inclúe a Illa de San Simón, contaba con 3467 habitantes en 2014 cun 
leve crecemento dende o 2001. 

A súa orografía é suave, sendo a parroquia mais chaira. Presenta características moi 
urbanas, situada entre a vila de Redondela e o seu pequeno centro de servizos na N-550 
entre os barrios de Carballiño e Outeiro das Penas. O centro parroquial sitúase en San 
Pedro e os seus equipamentos atópanse espallados polos diferentes barrios, aínda que a 
poboación adscríbese funcionalmente aos do núcleo urbano pola grande proximidade. O 
barrio do Coto atópase moi alonxada do resto e excéntrico, sen acceso a estes servizos. 
Os desprazamentos non motorizados resultan difíciles e perigosos, coa N-550 como unha 
importante barreira. 

 

Limiares de urbanidade 
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- Barrio de Outeiro das Penas. Sitúase nun extremo da parroquia sobre o outeiro. 
As vivendas descenden pola faldra ata a estrada N-550. A parte dos servizos 
presentes na estrada posúe unha pequena área verde de proximidade na parte 
alta do Outeiro, na zona mais antigo do barrio. 

- Barrio do Carballiño. Situado a carón da estrada N-550 en descenso cara o areal. 
A partir do núcleo orixinal desenvolveuse un grande crecemento de vivendas de 
primeira e segunda residencia. A principal área de referencia é o areal de 
Cesantes, mais non dispón de zonas verdes de proximidade nen vías de tránsito 
axeitadas aos desprazamentos non motorizados.. 

- Barrio de San Pedro. O seu centro sitúase nun pequeno outeiro próximo á costa, 
en torno da estrada de Catapeixe – San Pedro. Está formado por diferentes 
núcleos separados entre si por zonas agrícolas que aínda se conservaron sen 
moitas ocupacións. (en torno do Rego de San Pedro), sitúase en parte no 
continuo da vila, mais non posúe espazos libres de proximidade. Algúns viarios 
presentan beirarrúas. 

- Barrio do Coto. Sitúase na continuidade da vila (Coto de Abaixo) e tamén en 
zonas mais excéntricas, próximo ao barrio de Asnelle de Abaixo. Os seus espazos 
libres de proximidade redúcense a algúns bancos en zonas sen urbanizar, sempre 
dentro de espazos motorizados. Non posúe outros equipamentos de seu, mais si 
algúns de referencia como o lavadoiro do Coto 

- Illa de San Simón. Aínda que figura no nomenclátor como entidade singular, a 
illa é hoxe un centro de equipamentos e servizos de referencia para o concello e 
para toda a ría, téndose convertido nunha fita paisaxística e un espazo natural 
singular. Non ten poboación. 

 CHAPELA 

Parroquia costeira de orientación noroeste, prolongación do continuo urbano da 
parroquia de Teis en Vigo e adscrita funcionalmente á cidade central. Formada por cinco 
barrios, contaba con 7518 habitantes en 2014 cun crecemento estancado dende o 2001. 

A súa orografía é suave nas partes baixas (dos barrios de Angorén e Laredo) ascendendo 
fortemente no barrio de Igrexa, e polos lugares de A Pousadoira (Laredo), ata acadar 
pendentes moi acusadas en Cidadelle, Parada e Río-Frío (Angorén). Presenta 
características moi urbanas, malia ter aínda grandes espazos verdes en torno dalgúns ríos 
(Pugariño, Fondón) mentres que outros non teñen apenas espazo nas súas beiras 
(Chapela, Segade). 

Chapela posúe importantes equipamentos como corresponde a unha zona urbana da súa 
importancia, aínda que teñen problemas de accesibilidade, polas fortes pendentes e por 
ser atravesado por varias infraestruturas lineais que provocan un importante efecto 
barreira (AP9 en ampliación, 2 liñas de ferrocarril, unha actualmente sen uso; e a N-
550). Non existen apenas espazos verdes de proximidade e en moitas zonas os existentes 
non son accesibles ou están situados en espazos residuais próximos a autoestrada ou ás 
vías férreas. 

- Barrio de Laredo. Sitúase nun extremo da parroquia, en continuidade con Vigo. 
O seu principal espazo de referencia é o areal de Arealonga. Presenta problemas 
de continuidade de numerosas vías e de conexión coas partes altas (A 
Pousadoira) e coas baixas cara a ría, desenvolvéndose o núcleo principal en 
torno da PO-323 e o camiño real paralelo. Fora da Alameda que serve de ligazón 
con Angorén, os espazos verdes de veciñanza son inexistentes. 

- Barrio de Angorén. Situase en continuidade co de Laredo, ligado con el pola 
Alameda. Os diferentes lugares que o forman (Angorén de Arriba, Angorén de 
Abaixo, A curva, Río-Frío) presentan problemas de continuidade e comunicación. 
Non ten espazos de referencia e proximidade nos diferentes lugares mais aló dos 
equipamentos parroquias. O seu espazo principal de servizos sitúase tamén na 
PO-323 

- Barrio da Igrexa. Situada en torno dun pequeno promontorio onde se situaron 
parte dos principais equipamentos referenciais da parroquia (Igrexa, Centro 
cultural e Comunidade de Montes Veciñais, centro de Saúde, CEIP así como 
algúns dos núcleos de casas mais antigas (Igrexa, A Costa, Pasán). O barrio está 
fortemente afectado pola autoestradas AP-9, en ampliación, que non foi quen de 
configurarse respectando as necesidades deste barrio. A N-550, actual espazo de 
servizos aínda é unha vía extremadamente motorizada onde os cruzamentos son 
difíciles. Fora do centro existen escasas zonas verdes de veciñanza (Pasán). 

- Barrio de Cidadelle. Situado nas fortes pendentes en torno da estrada de subida 
a Trasmañó e en continuidade co lugar de Lamosa do propio barrio de Trasmañó. 
Tivo un forte crecemento de vivendas en pendentes de mais do 30% que non se 
reflexou na construción de novos espazos de proximidade e o que limita 
enormemente a mobilidade non motorizada. A Senda da Auga, chaira, funciona 
en parte como espazo de lecer do barrio, con algunhas microáreas verdes. Posúe 
un Cetro cultural propio. 

 

- Barrio de Parada. Tivo un desenvolvemento similar ao de Cidadelle e presenta 
as mesmas deficiencias e necesidades, con pendentes similares. Non posúe 
espazos de servizos e as zonas verdes redúcense ao miradoiro da Barracrista, 
sendo a Senda da Auga de novo o principal espazo de asueto próximo. 

Evolución do tecido do núcleo de Cesantes 

Evolución do tecido no núcleo de Chapela 
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 NEGROS 

Parroquia situada na aba orientada ao leste do macizo do Monte Penide. Formada por 
catro barrios, A Igrexa, Fixón, Negros e Pregal. Contaba con 536 habitantes en 2014  cun 
crecemento estancado dende o 2001. 

A súa orografía ten pendentes fortes, con barrios de formas tradicionais en regueiro 
(Fixón) ou globulosas (A Igrexa) e outros de maior crecemento de estrutura despregada 
(Negros, Pregal). Estes con importantes usurpacións do terreo agrícola nos novos 
crecementos. 

Atópase en forte relación cos barrio de Porto Cabeiro na parte alta e da Eira Pedriña. Na 
zona baixa. Os equipamentos centralízanse no barrio da Igrexa, mais estes non se atopan 
unidos viariamente. A estrada N-555 constitúe unha forte barreira, con dificultades para 
atravesala e sen beirarrúas. Apenas existen espazos verdes de proximidade nos barrios. 
O resto de vías de comunicación non están adaptadas aos transitos peonís nin tan 
sequera ao redor dos equipamentos principais. Os acceso dende a N-555 son difíciles 
para a circulación motorizada. 

- Barrio de Fixón. Pequeno barrio en regueiro que conserva gran parte da súa 
estrutura tradicional. Na parte alta, en torno á N-555 desenvolvéronse novas 
edificacións en continuidade con Negros. Non posúe equipamentos de seu nin 
zonas verdes e o seu eido asociado atópase en uso. 

- Barrio da Igrexa. Barrio tradicional próximo a Fixón que contén a Igrexa. 
Desenvólvese nas dúas beiras da N-555, que corta o barrio sen adaptarse ao 
núcleo. Non ten espazos de proximidade adaptados. 

- Barrio de Negros. Situado na parte alta da parroquia, en contacto co monte, 
próximo a Porto Cabeiro e ao seu centro cultural. Posúe fortes pendentes non 
seus eidos ben traballados e escasos espazos de lecer desenvolvidos polos 
propios veciños. 

- Barrio Pregal. Situado en torno da N-550 e desenvolvido en diversos núcleos nos 
que existe certa actividade comercial. Posúe unha orografía mais amable en 
continuidade coa Eira Pedriña. Non posúe equipamentos nin espazos libres de 
seu. 

 QUINTELA 

Parroquia situada na parte mais baixa das faldras do macizo do cordal do Galleiro con 
orientación oeste. Formada por dous barrios, Costeira e Quinteiro. Contaba con 680 
habitantes en 2014  cun leve decrecemento dende o 2001. 

A súa orografía ten pendentes medias, agás nas zonas de monte, mais fortes. Atópase xa 
moi próximo á área urbana de Redondela coa N-550 como espazos de servizos e algún 
pequeno equipamento. O espazo de referencia da parroquia atópase na parte alta e 
excéntrico, xa próximo á estrada de Cepeda e Nespereira. 

- Barrio de Costeira. Pequeno barrio en regueiro que foi cortado pola N-550 e 
pola vella traza do ferrocarril dividíndoo en dúas partes sen unha boa 
continuidade. Sobre este primeiro núcleo foron aglutinándose outras vivendas 
formando unha estrutura moito mais despregada en torno das vías principais e da 
traza vella do tren, aparecendo algúns servizos e comercios no entorno da 
estrada nacional. A reforma desta deixou tramos de vía nun estado latente, á 
espera dunha mellora urbanística dos mesmos. Posúe pequenos espazos verdes 
mal ubicados e con dificultades de acceso que imposibilita realmente un uso 
axeitado e sen perigo. 

- Barrio de Quintela. Fórmase en torno a un camiño seguindo as curvas de nivel 
que parte dos Valos e chega á estrada de Nespereira, marcando a cota entre o 
monte e os eidos de cultivo. O espazo en torno da Igrexa é o único espazo libre 
presente no barrio, co colexio alonxado e cunha limitada relación co resto da 
parroquia. O antigo espazo de cultivo, situado a carón da estrada nacional foi en 
parte colonizado por novas vivendas. 

 REBOREDA 

Parroquia situada na faldra do macizo do cordal do Galleiro con orientación noroeste. 
Formada por cinco barrios, contaba con 2259 habitantes en 2014 cun leve estancamento 
no crecemento dende o 2001. 

A súa orografía ten pendentes medias. Os barrios mais baixos (Asnelle de Abaixo, Santo 
Paio de Abaixo) atópanse xa próximos á vila de Redondela. Conta cun centro de servizos 
e equipamentos no entorno da estrada de Pazos e un excelente espazo de referencia no 
barrio da Quintana. Algúns barrios posúen pequenos espazos verdes de proximidade. Os 
barrios desenvolvéronse enormemente, xuntándonse uns aos outros, estendéndose pola 
estrada de Pazos, formándose un enorme barrio - nebulosa onde solo é posible 
diferenciar algúns dos seus límites nas proximidades das beiras. 

- A Quintana. Barrio que se sitúa entre o Rego Vello e o Campelo cun importante 
núcleo tradicional orixinariamente en regueiro. As novas casas creceron en torno 
dos camiños, deixando libre aínda importantes terreos agrícolas en uso. 

- Santo Paio de Arriba. Barrio situado no espazo entre o Rego Vello e o Barranco 
de Chans, en continuidade con Santo Paio de Abaixo. Esta formado por 
diferentes lugares que continúan na parte mais alta en contacto co monte e que 
posúen topónimo diferenciado (A Aldea, A Feira, A Casanova, Valchamade, Boca 

Fichas descritivas: Parroquia de Chapela 
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do Valo, Río de Xans,...). Non posúe espazos de proximidade de seu salientables. 
Posúe unha ermida. 

- Santo Paio de Abaixo. Situado no eido baixo entre o Rego Vello e o Barranco de 
Chans, en continuidade con Santo Paio de Arriba, sen que haxa actualmente 
unha separación precisa entre ambos. Non posúe espazos de veciñanza a 
destacar. O crecemento de vivendas foi colmatando os espazos ao longo dos 
camiños, deixando poucos espazos entre os eidos agrícolas que se atopan en 
parte fragmentados. 

- Asnelle de Arriba. Sitúase na beira norte do tramo medio do rego Campelo, 
próximo a parroquia de Ventosela e en continuidade con Asnelle de Abaixo. 
Posúe algúns lugares con topónimo diferenciado (Cadaval,...) con escaso espazos 
libres de proximidade. Nas partes mais baixas a construción de vivendas 
colmatou gran parte dos terreos nos camiños, deixando escaso espazo aos eidos 
agrícolas, aínda en uso. 

- Asnelle de Abaixo. Situado na beira norte do rego Campelo, na parte baixa en 
continuidade con Asnelle de Arriba. O barrio xira en torno do eido do antigo Pazo 
Pousadouro, actualmente un grande baleiro urbano. As construcións creceron 
fortemente en torno aos camiños adxacentes reducindo notablemente os espazos 
libres e onde os eidos desdibuxáronse, perdéndose en gran parte. Os principais 
equipamentos parroquiais atópanse na súa contorna.  

 REDONDELA 

Principal parroquia do concello situado veciña ao esteiro dos ríos Pexegueiro e Maceiras. 
Antigamente dividíase nas parroquias da Vila Nova e da Vila Vella, separadas ambas pola 
ponte sobre o río Pexegueiro. Dita división aínda existe no imaxinario cidadán. 
Actualmente toda a parroquia é un área urbana con forte densidade. 

 SAXAMONDE 

Parroquia situada na parte baixa das faldras do macizo do cordal do Galleiro con 
orientación suroeste. Formada por catro barrios, contaba con 778 habitantes en 2014  
cun leve decrecemento dende o 2001. 

A súa orografía ten pendentes medias e zonas chairas con algúns outeiros onde se sitúan 
parte das casas vellas dalgúns barrios (Padrón, O Souto, Casal do Monte). Os 
equipamentos sitúanse moi excéntricos, no monte, con respecto aos barrios e a estrada 
N-550 rompeu o espazo de referencia da Igrexa, cun acceso moi limitado mesmo con 
vehículo motorizado. A mobilidade a pé é complexa pola orografía e por non existir 
infraestruturas axeitadas. A vella traza do ferrocarril atravesa a zona media da parroquia 

- Barrio de Casal do Monte. Barrio en regueiro cun crecemento limitado o que lle 
permitiu conservar gran parte do seu eido agrícola. Os novos crecementos 
situáronse a carón do camiño principal. Non posúe espazos de proximidade. A 
liña de tren o atravesa dividíndoo en dous. 

- Barrio de Padrón. Sitúase nun pequeno outeiro sobre os que continuaron os 
novos crecementos en torno dos camiños, o que permitiu conservar gran parte 
dos eidos agrícolas. Non posúe espazos de veciñanza. 

- Barrio de O Souto. Sitúase na zona baixa do val, co vello núcleo nunha pequena 
zona elevada e o resto de crecementos en zonas mais baixas. A vella traza do 
ferrocarril é actualmente un eixo de novos crecementos. Non posúe espazos 
verdes de proximidade. 

- Barrio de Os Valos. Situado no cambio de vagoadas onde se atopa parte do 
núcleo mais antigo, o barrio desenvólvese ao longo da estrada N-550. As 
sucesivas ampliacións da mesma impediron o seu crecemento axeitado e 
actualmente moitas vivendas atópanse nunha difícil situación con niveles de 
ruído elevados e unha accesibilidade moi limitada. Non posúe espazos verdes. 

 TRASMAÑÓ 

Parroquia situada na parte alta do Macizo do Monte Penide con orientación suroeste. 
Formada por tres barrios, contaba con 1063 habitantes en 2014  experimentando un 
crecemento medio dende o 2001. 

A súa orografía ten pendentes fortes, cos barrios de Igrexa e Trasmañó dispostos en 
regueiro seguindo un camiño a cota. Atópase próximo á área urbana de Vigo polo que 
empezou a sufrir importantes crecementos derivados da expansión urbana. Os 
equipamentos de referencia da parroquia atópanse no barrio da Igrexa, concentrados, 
mais adoece dunha urbanización que os una.  

- Barrio de Cabanas. Barrio de estrutura globulosa, cun forte crecemento de 
vivenda, principalmente nas proximidades da N-552. O barrio ascende polo 
promontorio situado ao carón do estreito de Rande e conta cun equipamento 
verde propio, un espazo infantil. Ademais a senda da auga funciona como espazo 
de lecer e paseo. 

 

- Barrio de Igrexa. Barrio orixinalmente en regueiro con pequenas adicións de 
novos crecementos que están a ocupar parte dos eidos agrícolas. Ademais dos 
equipamentos da parroquia, posúe pequenos espazos verdes no lugar do Regueiro 

Evolución do tecido residencial do núcleo de Redondela 
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- Barrio de Trasmañó. Situado entre o barrio de Igrexa e ode Cidadelle, co que 
ten continuidade urbana co lugar da Lamosa, área que posúe un espazo verde de 
proximidade. O forman tamén outros lugares como Pazón e Albagueira así como 
por pequenos crecementos feitos en áreas de recente creación. 

 VENTOSELA 

Parroquia situada na parte alta das faldras do macizo do cordal do Galleiro con 
orientación oeste, entre o rego Campelo e a bacía do Pexegueiro. Formada por dous 
barrios, contaba con 750 habitantes en 2014  cun leve crecemento dende o 2001. 

A súa orografía ten pendentes medias e fortes. Atópase nunha área alonxada do concello 
sen estradas comarcais próximas. Os espazos de referencia sitúanse en Castiñeira e ao 
carón de Aldeas Infantiles, co centro social da Miñoteira. 

- Barrio de Castiñeira. Barrio de estrutura despregada cunha marcada rede de 
camiños sobre os que se asentaron os novos crecementos. Ten grandes espazos 
agrícolas asociados. O entorno da igrexa é o espazo libre mais sobranceiro. 

- Barrio de Vilar do Mato. Barrio formado en torno da estrada entre O Coto, en 
Cesantes e Castiñeira, con crecementos moderados nos seus camiños principais. 
O lugar do Eido de Arriba tamén forma parte deste barrio que non posúe espazos 
de proximidade. Os crecementos recentes unírono de feito co barrio de 
Castiñeira. 

 VILAR DE INFESTA  

Parroquia situada na parte mais alta do val do Maceiras, con orientación norte. Formada 
por dous barrios, contaba con 1246 habitantes en 2014 cun crecemento estancado dende 
o 2001. 

A súa orografía ten pendentes suaves, situada nunha zona de penechaira. Atópase 
marcado pola construción do aeroporto e a formación do polígono da Millarada. A súa 
situación próxima xa aos polígonos industriais do val do Louro posibilitou novos 
crecementos en torno das principais estradas. Os equipamentos concéntranse na zona de 
Igrexa e os servizos e actividade comercial en Millarada, con parte na estrada de Igrexa-
Os Valos.  

- Barrio da Igrexa. Barrio de forte crecemento recente ao redor da estrada de Os 
Valos. Cara o val atópanse as zonas mais vellas e outros lugares como A Chousa. 
Os principais espazos libres sitúanse na zona da Igrexa e perto do río, tendo 
algunha zona verde perto da estrada, un dos poucos espazos do concello fora da 
área urbana con beirarrúas.  

- Millarada. Barrio de gran mixidade con usos mixtos, con naves dispersas polo 
territorio, ademais do polígono industrial, verdadeiro espazo comercial e de 
servizos da área. O CEIP de Porto Cabeiro atópase moi perto aínda que cunha 
mobilidade de acceso insuficiente. Posúe pequenas zonas verdes sen conexión 
viaria. 

 O VISO 

Parroquia estremeira lindando con Soutomaior, situada nas abas dos Montes da Peneda e 
Baltar, no val do Pexegueiro. Formada por catro barrios, contaba con 1504 habitantes en 
2014  cun leve crecemento dende o 2001. 

A súa orografía ten pendentes fortes. Posúe un importante centro de servizos e 
referencia aos pés do Monte da Peneda, no barrio de Saramagoso onde tamén se atopan 
parte dos equipamentos, repartidos tamén no barrio de Tuimil. 

- Barrio da Nogueiras. Barrio extenso situado en torno da estrada de Nogueira con 
lugares con nome propio diferenciado (Nogueiriña, Escredo). Os vellos lugares 
son compactos e os novos crecementos situáronse en xeral dispersos pola 
estrada, en xeral nos camiños. Presenta pequenos espazos de proximidade entre 
Escredo e o lugar de Nogueira. 

- Barrio de Saramagoso. Barrio de referencia da parroquia situado na confluencia 
das estradas PO-264 e EP-2901. A partir de varios lugares fóronse desenvolvendo 
novos crecementos en torno dos principais camiños ocupando parte dos eidos 
agrícolas. 

- Barrio de Soutoxuste. Sitúase nas terras baixas do concello. Posúe un núcleo 
costeiro e unha ampla zona sobre un outeiro. Ambos atópanse cortados pola N-
550 onde existe algúns servizos. O barrio disponse en regueiro con poucos 
crecementos fora do camiño principal e unha boa conservación dos eidos 
agrícolas. 

- Barrio de Tuimil. Barrio de estrutura despregada formado por varios núcleos. 
Posúe equipamentos no entorno da EP-2901, na zona da Teixeira e zonas verdes 
no Viso. As construcións sitúanse nas partes altas, cos eidos en torno da estrada 
de Soutomaior, ao redor da cal se produciron novas construcións. 
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5. PLANEAMENTO VIXENTE 

Na realidade socioeconómica, estrutural e incluso morfolóxica das nosas aldeas, vilas e 
cidades, ten unha implicación determinante a normativa urbanística e sectorial así coma 
o planeamento territorial e municipal, coma ferramentas de ordenación; sendo unha 
radiografía da visión e inquedanzas do momento no que foron realizados e conformando 
un legado e unha traza en moitos casos irreversible, no territorio. 

5.1 PLANEAMENTO TERRITORIAL VIXENTE 

A Lei 10/1995, do 23 de novembro, de Ordenación do Territorio de Galicia, establece os 
obxectivos e instrumentos mediante os que se desenrolará a ordenación territorial da 
Comunidade Autónoma. 

Para dito fin crea e regula os seguintes instrumentos: 

• Directrices de ordenación do territorio (DOT). 

• Plans territoriais integrados (PTI). 

• Programas coordinados de actuación (PCA). 

• Plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal (PS). 

• Plans de ordenación do medio físico (POMF). 

Detállanse a continuación as determinacións dalgúns dos planeamentos sectoriais que 
afectan ao Concello de Redondela, sen esquecer que hai outras de gran calado como 
PLAN DIRECTOR DE PEINADOR, O U DO PORTO DE VIGO, entre outras. 

PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL(DOT) 

11As Directrices de Ordenación do Territorio, aprobadas definitivamente en febreiro do 
2011, constitúen o instrumento marco de planificación territorial ditando as pautas 
espaciais de asentamento das actividades e precisando un modelo territorial. Axuntan 
criterios e normas para que os plans urbanísticos municipais e plans territoriais 
supramunicipais elabórense en coherencia cos obxectivos xerais e específicos do modelo 
territorial galego 

O Modelo territorial: 

Os obxectivos específicos de ordenación e coordinación territorial plásmanse nas 
seguintes liñas estratéxicas: 

 Favorecer a compactidade, harmonizar o desenvolvemento das cidades e 
previr a urbanización difusa 

 Fortalecer os núcleos tradicionais, o litoral e valorizar o territorio 

 Mellorar a accesibilidade, a mobilidade e as comunicacións no territorio 

 Frear o despoboamento rural e favorecer o reequilibrio territorial 

 Potenciar o sector primario como parte esencial do medio rural 

 Protexer o patrimonio natural e cultural 

 Incorporar a perspectiva do metabolismo urbano para unha maior eficiencia 
ambiental. 

 Afianzar o protagonismo exterior de Galicia 

O sistema de asentamentos e infraestruturas básicas, basease na conformación dunha 
rede urbana dinámica, rede de cidades sustentables baseadas na compactidade, 
complexidade, eficiencia e estabilidade que ven xerarquizada en:  

- Rexión urbana 

Áreas urbanas 

- Sistema urbano intermedio  

Cabeceiras do Sistema urbano intermedio 

Subcabeceiras do Sistema urbano intermedio 

Nodos para o equilibrio do territorio 

Neste sistema Redondela encádrase dentro da Rexión Urbana de As Rías Baixas ao redor 
das cidades de Vigo e Pontevedra, que se define nas DOT por: 

“un 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.” 

“O fortalecemento desta Rexión urbana ten unha importancia decisiva para o 

futuro de Galicia pola súa dimensión demográfica e económica e o potencial 

de innovación deste territorio. 

“Un espazo que ocupa o centro xeográfico do Eixo Atlántico que articula o espazo 
principal da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. Esta localización estratéxica, 
xunto á súa dimensión urbana e a súa elevada accesibilidade, fan de Vigo o punto 
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clave para configurar a futura co-capitalidade da Eurorrexión.” 

 

Para a rexión urbana das Rías Baixas, as DOT determinan diferentes estratexias nos eidos 
de:  

 Complementariedade entre os grandes nodos de Vigo e Pontevedra. 

 A mellora de redes de infraestruturas internas da rexión. 

 Maior integración co porto 

 Corrección do crecemento urbano desordenado, mellora dos espazos da cidade 
con maiores déficits de calidade e estrutura; e unha maior dotación de 
equipamentos necesarios para satisfacer as necesidades da poboación 

 Enorme crecemento en diseminado que se desenvolve polas ladeiras da 
contorna municipal que é preciso mellorar 

 Sistema ambiental 

 Os espazos naturais 

 Sistema intermedio de centralidades 

 Tratamento e valorización das frontes marítimas 

En canto ó sistema intermedio de centralidades urbanas no ámbito da Rexión urbana 
onde se atopa encadrado o concello de Redondela, nas DOT, óptase por seguir 
estratexias de renovación, de fortalecemento e mellora da imaxe urbana, así mesmo 
REFORZAR A COMPACIDADE E A CENTRALIDADE destas vilas intermedias por medio de: 

 Articulación do sistema urbano brando, conectando itinerarios e redes de 
peóns e ciclistas. 

 Mellora e potenciación de enclaves específicos (como poden ser no caso de 
Redondela, o espazo natural da Enseada de San Simón) 

 Impulsar a autoprestación de servizos urbanos. 

PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL (POL) 

O Plan de Ordenación do Litoral, coma Plan sectorial de incidencia supramunicipal (PS). 
ten por obxecto establecer os criterios, principios e normas xerais para a ordenación 
urbanística da zona litoral baseada en criterios de perdurabilidade e sostibilidade, así 
como a normativa necesaria para garantir a conservación, protección e posta en valor 
das zonas costeiras. 

O modelo territorial do POL, integra nos seus obxectivos as seguintes funcións: 

a. Protexer e conservar os recursos naturais do litoral, e o seu patrimonio cultural 

b. Sinalar os ecosistemas litorais e as unidades xeomorfolóxicas e paisaxísticas, 
con interese para a súa conservación e protección 

c. Fixar os criterios, principios e normas xerais para a ordenación territorial dos 
municipios costeiros 

d. Elaborar unha normativa marco de ordenación, que regule os usos e 
actividades localizados no  

e. Establecer un marco básico de referencia para a integración de políticas 
territoriais e actuacións urbanísticas, así coma coordina-las súas actuacións. 

f. Constituír a base para a elaboración dun Programa coordinado de actuación do 
espazo litoral 

O POL, separa en diferentes escalas de aproximación as áreas de estudo, sendo estas: a 
comarca costeira, os sectores costeiros e as unidades da paisaxe, que ó tempo divídense 
en litorais e pre-litorais. No concello de Redondela distínguense as seguintes unidades da 
paisaxe: 

 Costa do Puntal 

 Soutoxuste 

 Cesantes 

 Esteiro de Redondela 

 Ribeira de Soutelo 

 Rande 

 Chapela 

Co gallo de integrar Galicia no proxecto da Senda Europea GRE-9, “Cornixa Atlántica” 
que propón unir cun percorrido peonil toda a costa desde San Petersburgo ata Lisboa, así 
coma dotar dun recurso económico sostible o litoral, entre outros obxectivos, o POL 
establece na disposición adicional 2º a posta en marcha pola Consellería competente na 
materia a Senda dos Faros que ó seu paso pola rexión das Rías Baixas preséntase coma un 
potencial recurso turístico e de revalorización da paisaxe, establecendo unha rede de 
sendeiros claramente delimitados, accesibles e seguros, para o uso e gozo da sociedade 

No eido das especificacións dos Plans Xerais, o Plan de Ordenación do Litoral dita no Art. 
60.- Desenvolvementos urbanísticos: 

1. Os desenvolvementos urbanísticos deberán xustificarse en función das necesidades 
de crecemento municipal no marco dun desenvolvemento equilibrado e sostible, que o 
planeamento urbanístico deberá garantir en coherencia coas determinacións do POL. 

2. Unicamente se permitirán os desenvolvementos urbanísticos illados que teñan como 

POL territorial 

POL xestión 
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finalidade a recualificación das áreas identificadas para tal efecto neste plan, así 
como a implantación illada de actividades produtivas, industriais, dotacionais e 
empresariais de tal forma que se xere o mínimo impacto sobre o territorio. 

3. O planeamento xeral velará por que os novos crecementos urbanísticos se formulen 
de forma integral, con especial atención á morfoloxía, posición relativa e escala da 
intervención e con modelos tipolóxicos que integren os principios, criterios e normas 
xerais perseguidas para cada elemento do Modelo territorial deste Plan. 

4. Cando por razóns derivadas da orografía e configuración do contorno no que se 
atope o asentamento, o seu crecemento só poida ser en dirección á costa, o plan 
dirixirá estes crecementos urbanísticos cara ás zonas con pendentes máis adecuadas, 
atendendo a unha menor exposición e relación visual coa costa e, en todo caso, 
evitando a presión sobre as áreas máis fráxiles e os espazos e elementos de valor 
recollidos neste Plan. 

O modelo ditado por ambos plans integraranse nas liñas estratéxicas e determinacións do 
novo planeamento municipal 

5.2 PLANEAMENTO VIXENTE SUPRAMUNICIPAL 

MATERIA MEDIO AMBIENTAL 

Plan Director Rede Natura 2000 

Formúlase coma o instrumento de planificación ordenación e xestión en rede dos 
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) e das Zonas de Especial Protección para as 
Aves (ZEPA) de Galicia.  

LIC da Enseada de San Simón (ES1140016), ten unha superficie total de 2.218 Ha. 
Redondela presenta a maior parte do seu litoral (exceptuando as parroquias de 
Chapela e Trasmañó) dentro deste LIC da “Rede Natura 2000” que comparte dos 
municipios de Soutomaior, Pontevedra, Vilaboa e Moaña.  

Espazos Naturais Protexidos 

A rede galega de espazos naturais protexidos representa ó redor do 12% da 
superficie do territorio galego, e recóllense os espazos naturais que dispoñen dun 
réxime especial de protección en virtude das diferentes normativas autonómicas, 
estatais ou comunitarias así como convenios internacionais. Dentro do concello de 
Redondela atópanse Este espazo é o máis sobranceiro do litoral municipal e 
comarcal e forma parte da Rede Galega de Espazos Protexidos, baixo a figura de 
Zona de Especial Protección dos Valores Naturais da Enseada de San Simón 

reguladas pola Lei 9/2001 de Conservación da natureza. 

MATERIA HIDROLÓXICA  

Plan Hidrolóxico de Galicia Costa 

O ámbito de vixencia deste Plan é no horizonte 2007-2017 e afectaría a concas dos ríos 
Alvedosa, Pexegueiro e Maceiras. 

Un dos seus fins principais é o aproveitamento óptimo dos recursos dispoñibles para 
satisfacer as demandas existentes. 

Plan Sectorial Hidroeléctrico das concas de Galicia Costa 

Aprobado pola Xunta de Goberno de Augas de Galicia o 17 de outubro do ano 2000, ten 
coma obxecto o de ordena-las instalacións de aproveitamento hidroeléctrico ós que 
Augas de Galicia outorgue a correspondentes concesións. 

No Concello de Redondela non existen encoros ou minicentrais previstos.  

PLAN SECTORIAL EÓLICO DE GALICIA (PSEGA) 

O Plan Sectorial Eólico (PSEGA) reserva catro áreas para posteriores desenvolvementos: 
Salgueirón, de 8642Ha. e situado nos concellos de Pontevedra, Pontecaldelas, 
Ponteareas, Soutomaior, Redondela, Pazos de Borbén e Fornelos de Montes; e o Monte 
Cidadelle, de 1050 Ha. entre Redondela e Vigo. Deberanse ter en consideración estas 
áreas de reserva de cara a permitir nela usos compatibles definidos na Lei do Solo de 
Galicia e no Plan Sectorial Eólico. Actualmente Redondela non conta con parques 
eólicos. 

PLAN DIRECTOR DE PEINADOR 

O Aeroporto de Peinador, de interese xeral do Estado segundo o artigo 149.1.2 da 
Constitución Española e o Real Decreto 2858/1981, do 27 de novembro, sobre 
calificación de aeroportos civís; é un aeroporto civil internacional con categoría OACI 
(Organización de Aviación Civil Internacional) “4-C”. Aprobado o Plan Director do 
Aeroporto de Peinador o 30 de xuño do 2010. 

O aeroporto de Peinador atópase en parte dentro do concello de Redondela xunto ao de 
Vigo e ao concello de Mos. A terminal aeroportuaria atópase a 8,7 km do centro de 
Redondela e a parte norte das pistas de aterraxe atópanse situadas na parroquia de Vilar 
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de Infesta. No planeamento deberán terse en conta as servidumes derivadas da súa 
posición e o expresado no Plan Director do Aeroporto de Vigo. 

PLAN DIRECTOR DO PORTO DE VIGO 

O Plan de Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios del Puerto de Vigo (DEUP), 
definido na orde FOM/822/2015, do 13 de abril do 2014, redactada de acordo co Texto 
Refundido da Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Na Delimitación 
asignanse os usos previstos para as diferentes zonas do porto, coa xustificación da súa 
necesidade o conveniencia, e se delimita a zona de serviczo do porto, na que se incluén 
os espazos de terra e auga necesarios para a execución das súas actividades, os espazos 
de reserva e os destinados a tarefas complementarias de aquelas. Aparece reflectida 
unha serie de desafeccións de terreos no concello de Redondela e a asignación de usos. 
Será preciso desenvolvelo mediante un Plan Especial de ordenación que substitúa ao 
vixente que data de 1998 para adaptalo a nova delimitación marcada polo ministerio. 

MOBILIDADE 

Plan Director de estradas de Galicia (2008) 

Establece o marco de referencia para o desenvolvemento das estradas en Galicia, en 
consonancia co Plan Estratéxico de Infraestruturas proposto polo Ministerio de Fomento 
para o período 2005 -2020. 

Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria Estratéxica (Plan MOVE)  

Aprobado no 2009 que planificaba de xeito factible, as melloras no transporte e 
accesibilidade na Comunidade Autónoma Galega. 

PATRIMONIO CULTURAL 

Lei 8/1995, do 30 de outubro,do Patrimonio histórico de Galicia  

Ten por obxecto a protección, a conservación, o acrecentamento, a difusión e o fomento 
do patrimonio cultural de Galicia, así como a súa investigación e transmisión a xeracións 
futuras, teranse en conta todos os elementos de carácter arquitectónico e arqueolóxico 
inventariados pola Subdirección Xeral de Conservación e Restauración de Ben Culturais, 
os detallados nas NSP 

Decreto 232/2008, do 2 de outubro, sobre o Inventario xeral do patrimonio 
cultural de Galicia 

Que ten por obxecto a regulación do Inventario xeral do patrimonio cultural de Galicia e 
do procedemento de inclusión de bens no dito inventario. 

POLITICA EMPRESARIAL 

O Plan sectorial de Ordenación Territorial de Áreas Empresariais de Galicia  

Plan sectorial aprobado o 30 de abril do 2014, cita os seguinte obxectivo: 

"O obxecto do Plan Sectorial é determinar onde se desenvolverá nos próximos anos o 
solo empresarial. 

De acordo co modelo territorial establecido polas directrices de ordenación do 
territorio, o plan trata de compatibilizar o desenvolvemento de solo empresarial en 
Galicia coa defensa do ambiente, a paisaxe e o patrimonio cultural, mediante a 
avaliación da viabilidade de cada unha das actuacións previstas e a análise da 
capacidade de acollida de todo o territorio galego". 

O Plan sectorial busca cubrir os déficits de solo empresarial, tratando de reducir os 
desequilibrios intercomarcais. A cobertura de déficits realízase pola seguinte orde: 

 1.- Na propia comarca deficitaria mediante as actuacións en tramitación e en 
estudo previstas no Plan 2009-2015 ou actuacións doutros promotores. 

 2.- Os déficits non cubertos no punto 1: cóbrense nas comarcas adxacentes que 
presentan superávit. 

 3.- Os déficits non cubertos nos puntos precedentes: cóbrense mediante a 
delimitación de novo solo." 

No caso concreto de Redondela, despois das distintas áreas estudadas na fase inicial do 
Plan Sectorial, na súa aprobación definitiva, determina en terreos do concello de 
Redondela, unicamente o polígono empresarial de Ameal cunha parte situada no 
concello de Vigo. 

Ademais, o PSOAEG reserva a ampliación do PI Chan de Amoedo no concello de Pazos de 
Borbén con mais de 850.000 m² e moi próximo ao concello de Redondela. 1Polígono industrial Chan de Amoedo 
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MONTES E CONCENTRACION PARCELARIA 

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

"1. Esta Lei ten por obxecto establecer o marco normativo dos montes ou terreos 
forestais existentes na Comunidade Autónoma de Galicia, de conformidade co 
establecido na Constitución Española, no Estatuto de Autonomía de Galicia e na estatal 
Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes. 

2. A Lei será de aplicación a todos os montes ou terreos forestais do territorio da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

3. Os montes veciñais en man común rexeranse polo disposto nesta Lei, en todo o que 
non estea expresamente regulado pola súa lexislación específica." 

Lei 6/2011, do 13 de outubro, de mobilidade de terras 

“O Banco de Terras de Galicia é un instrumento creado pola Consellería do Medio Rural 
co que se pretende regular o uso e aproveitamento de fincas con vocación agraria, co 
dobre obxectivo de evitar o seu abandono e de poñelas a disposición de todas 
aquelas persoas que necesiten terra para usos agrícolas, gandeiros, forestais,de 
conservación da natureza e patrimonio ou outros usos de interese social. A función 
principal do Banco de Terras é a de dinamizar e mediar entre as persoas propietarias e 
aquelas que precisan terras, así como dar garantías, confianza e seguridade na 
xestión e no uso das fincas.” 

Lei 12/2001, do 10 de setembro, da modificación da Lei de concentración 
parcelaria para Galicia 

Segundo o primeiro artigo da Lei, esta ten por obxecto "dispoñe-la concentración e 
ordenación dos predios rústicos, co fin de promove-la constitución e o mantemento das 
explotacións cunhas dimensións suficientes e características axeitadas, tentando amplia-
la súa superficie territorial, manter e incrementa-la capacidade produtiva do campo, 
ordenando axeitadamente as explotacións agrarias,  respectando o medio ambiente,  
tentando reordenar racionalmente os cultivos baixo a perspectiva da utilidade 
económica e social, e tendo en conta o obxectivo de fixa-la poboación no medio rural, 
con base en facer rendible a actividade produtiva". 

Esta Lei é de aplicación en tódolos predios rústicos, o proceso de concentración 
parcelaria para unha zona acordarase mediante decreto polo Consello da Xunta, logo do 
preceptivo informe e proposta da consellería competente en materia de agraria. 

CEMITERIOS 

Decreto 134/98, do 23 de abril, de Policía Sanitaria Mortuoria 

É obxecto de dito decreto a regulación da policía sanitaria mortuoria na Comunidade 
Autónoma de Galicia, en canto a:  

Toda clase de prácticas e condicións técnico-sanitarias que cumpriran tanto na 
manipulación de cadáveres, como nas condicións físicas dos lugares de enterramento, 
transporte, cremación, etc e as normas sanitarias no tratamento dos restos cadavéricos.  

En concreto, no artigo 47 defínese a zona de protección coa que contarán os cemiterios 
en caso de nova creación ou ampliación (exceptuando aqueles que foran autorizados 
antes da entrada en vixencia deste decreto), que será unha franxa de 50 metros de largo 
totalmente libre de todo tipo de construción, medida a partir do peche exterior do 
cemiterio.  

5.3 ENCADRE DO PLANEAMENTO DOS MUNICIPIOS LIMÍTROFES 

Nas distintas fases de redacción do planeamento xeral, é imprescindible o coñecemento 
da realidade comarcal e dos concellos limítrofes co gallo de poder establecer liñas de 
acción conxunta e dun modelo urbanístico coherente. 

Tan só o concello de Vigo, conta cun Plan de Ordenación Municipal de Ordenación, o 
resto deles ao igual que Redondela contan cunhas normas subsidiarias de principios da 
década dos 90 aproximadamente. Porén o concello de Mos está pendente da aprobación 
definitiva do seu novo Plan. 

A grandes trazos a situación urbanística dos concellos que limitan con Redondela, é a 
seguinte:  

MOS 

Cunha superficie de 53,2 km² e unha poboación no 2010 de 14.818 habitantes ten 
vixentes as NSP con aprobación definitiva o 23 de xaneiro de 1992 e texto refundido do 
15 de xullo do mesmo ano. 

Nestes últimos anos se estibo a redactar un novo Plan Xeral para este Concello, que está 
xa en fase de aprobación definitiva, polo que unha vez aprobado, actualizarase no 
presente documento e estudarase en detalle e mais polo miúdo aquelas zonas de 
contacto con Redondela, có obxectivo de compatibilizar a estrutura de ambos concellos 
e dos usos dos solos adxacentes. 

 Planeamento nos concellos limítrofes 
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Na actualidade as clasificación limítrofe do concello de Mos conta na súa maior parte de 
solos rústicos comúns, incluso aqueles onde se comezara a tramitación no ano 2008 do PS 
do parque empresarial da Arrufana en continuidade có de Chan das Pipas en Redondela; 
que finalmente foi desestimada a súa conveniencia no PSOAEG. 

PAZOS DE BORBÉN 

Este concello veciño, de tan só 3.159 habitantes repartidos nunha superficie de 50km², é 
concello da bisbarra con maior superficie natural, xunto con Fornelos de Montes. 

As normas subsidiarias de planeamento polas que se rexe este concello foron aprobadas 
definitivamente o 12 de marzo do 1993. Dende o ano 2008 está en redacción un novo 
Plan Xeral. 

En xeral o bordo có concello de Redondela conta coa clasificación de solo rústico común 
ou de especial protección forestal, exceptuando dous solos urbanizables ao lado da 
parroquia de Ventosela. 

SOUTOMAIOR 

Cunha superficie de 25 km², Soutomaior conta cunha poboación de 7.144 habitantes 
segundo datos do ano 2010. As Normas Subsidiarias de Planeamento vixentes foron 
aprobadas no 14 de novembro do 1989 e o seu texto refundido publicado o 22 de xaneiro 
de 1990. 

No ano 2011 ten comezado a nova redacción dun Plan Xeral. 

Actualmente a maior parte de contacto có municipio de Redondela está cualificada como 
forestal, agás nas inmediacións do núcleo de Saramagoso. 

VIGO 

Capital da comarca e único concello limítrofe con Plan Xeral contando coa súa segunda 
aprobación definitiva o 13 de xullo o 2009. Este concello conta cunha extensión de 109 
Km² e 29.7124 habitantes.  

É sen dúbida o planeamento de bordo mais complexo có que conta Redondela e có que 
terá que coordinar a súa ordenación, especialmente na zona urbana de Chapela, que se 
lee como unha continuidade coa viguesa parroquia de Teis, e cós urbanizables contiguos 
ao Polígono da Pena-Millarada. 

5.4 ESTADO DO PLANEAMENTO MUNICIPAL 

AS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 1987 

As Normas Subsidiarias de Planeamento (en adiante NSP), foron aprobadas 
definitivamente pola Comisión Provincial de Urbanismo o 06/11/1987. Posteriormente 
elabórase un refundido de Normas que se aproba definitivamente o 09/02/1988 e se 
publica no BOP o 14/04/1988 

No punto 6 “CRITERIOS E OBXECTIVOS DA ORDENACIÓN” as Normas Subsidiarias parten 
das premisas dun crecemento excesivo do parque de vivenda por mor dunha normativa 
moi tolerante no solo non urbanizable e unha gran dependencia na actividade económica 
da cidade de Vigo. Con ese baseamento, establecen como obxectivo principal o de 
controlar o desenvolvemento existente, "establecendo unhas directrices para potenciar a 
concentración da poboación que permita unha mellor resolución das súas 
infraestruturas, ofrecendo a adecuada oferta do solo industria para favorecer a 
creación de emprego, e establecendo as normas necesarias que permitan á protección 
de costas, montes e paisaxe, estruturando a rede viario do municipio e creando reservas 
necesarias para o equipamento urbano." 

Partindo deste obxectivo principal, as NSP, definen obxectivos particulares nos eidos de: 

 Poboación, emprego e vivenda 

o Control do aumento da poboación 

o Concentración da poboación en núcleos de poboación 

o Potenciar a oferta de solo industrial 

o Creación de normativa para o solo non urbanizable encamiñada a conter 
os desenvolvementos incontrolados. 

 Infraestruturas básicas 

o Acompañar a potenciación dos solos urbanos coa dotación de 
equipamentos e infraestruturas de saneamento e abastecemento. 

 Infraestrutura viaria 

o Xerarquización da estrutura viaria existente, mellorando a conectividade 
entre barrios. 

o Control e mellora dos accesos na contorna da autoestrada e da N-550 

Normas subsidiarias de planeamento de 1987 

Transcrición das NSP-87 
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o Protección das vías de ferrocarril no seu paso por poboacións 

 Equipamentos colectivos 

o Clasificación e cualificación de solo, de xeito que favoreza a súa 
concentración 

o Definición dunha normativa adaptada ás características do municipio 

o Programa de prioridades de cara a unha mellor coordinación e xestión 
das inversións e actuacións dos distintos organismos 

As Normas clasifican o solo en Urbano, Urbanizable e non Urbanizable, dentro desta 
categoría definen para cada unha destas clasificacións uns obxectivos e directrices 
específicas. 

Os solos destinados a sistemas xerais (viarios, equipamentos e zonas libres), analizaranse 
mais en profundidade nos capítulos correspondentes. 

 SOLOS RESIDENCIAIS: 

O solo urbano  

Constitúese por 194 Ha repartidas nos tres núcleos mais densos e poboados que son: 

 Chapela, é o núcleo mas denso do municipio cunha gran influencia de Vigo. No 
momento de redaccións das Normas, se estaba a redactar un PERI, que 
posteriormente foi incorporado.  

 Redondela – Vila: na que se define unha área de casco urbano, , ordenanzas 
de casco antiga e zona de extensión de casco. 

 Cesantes: área que se desenvolve principalmente en torno á N-550, e 
sublíñase a necesidade de ordenación do fronte costeiro, o seu PERI foi 
aprobado no ano 1996. 

Estes tres núcleos urbanos, contan cunha estrutura urbana definida a partires do 
trazado do viario, as aliñacións e definición de alturas e rasantes, así como as 
reservas de zonas verdes e espazos libres e de equipamentos. 

Outras 352 Has delimítanse como 22 núcleos de “solo urbano común” correspóndense 
con todos aqueles núcleos que segundo se expón na Memoria Xustificativa das NSP, 
atenden a criterios de racionalidade urbanística e xestións das propias normas, aplicando 
os criterios que establece a Lei do Solo vixente na época, atendendo aos seguintes 
criterios: 

 Solo consolidado como mínimo nas súas 2/3 partes e contando como mínimo con 
tres servizos 

 Solo consolidado ao menos no 80% e con dous servizos 

A condicións polas que se regulan son as de parcela mínima cunha superficie de 1.000m² 
a efectos de parcelación e 300m² a efectos de edificación; as edificacións serán 
unifamiliares illadas ou acaroadas e de baixo mais unha planta, e con edificabilidades do 
40%. 

O solo urbano urbanizable: 

Non hai moitas reservar de solos urbanizables residencias delimitadas, e exceptuando o 
caso de Cesantes, concéntranse en Vilavella, Pousadouro e Cidadelle cun total de 12,5 
Ha, onde nas dúas primeiras xa existía no momento de redacción das Normas un 
planeamento de desenvolvemento aprobado ou se aprobou posteriormente. No caso de 
Cidadelle, existe un Plan Especial de Dotacións en tramitación có que restarían unhas 2 
Ha aproximadamente de solo urbanizable residencial, que polas condicións morfolóxicas 
do terreo ten unhas maiores dificultades para a súa posterior tramitación. 

Caso aparte é o solo urbanizable non delimitado de Cesantes cunhas 36,2 Ha, que non 
ten tramitación iniciada, e compre estudar a súa integración ambiental e paisaxística, 
baixo a normativa establecida polo Plan de Ordenación do Litoral. 

 

Usos pormenorizados do solo urbano de Redondela-Vila 
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 SOLOS INDUSTRIAIS 

O solo urbano industrial  

Nas NSP se clasificaban como solos urbanos industriais tan só 22 Ha, repartidas entre os 
núcleos de Vilavella, Cedeira-Rande, Trasmañó-Rande e Millarada, conformada polos 
terreos industriais no momento de redacción das Normas. 

Solo Urbanizable: 

Por mor de atoparse Vigo dentro da Zona de Urxente Reindustralización e a súa comarca, 
no momento de redacción das Normas, se decidira a situación de 45 Ha de solo industrial 
en monte comunal, debido ás características morfolóxicas e de accesibilidade destes 
terreos, as NSP, buscaron diferentes situacións para os novos solos urbanizables, 
repartidos polo territorio de xeito que favorecera o seu desenvolvemento; sumando 55 
Ha nos núcleos de Estación, O Terrado, Chan das Pipas e A Pena. 

Nos anos de vixencia do Plan desenvolveuse o PS Plastic Omnium e a reclasificouse o solo 
de Outide – Vilavella; sumando actualmente 25 Ha de solo urbano industrial. 

Núcleo Parroquia Superficie en Has

SOLO URBANO RESIDENCIAL (SU-R) 545,50

Redondela-Vila Redondela-Vilavella 54,94

PERI Chapela Chapela 114,78

PERI Outeiro das Penas-Cesantes Cesantes 23,36

TOTAL 193,08

Vilavella Redondela-Vilavella 4,41

Vilavella Redondela-Vilavella 3,27

Chapela 2 Chapela 11,17

Chapela 2 U.A. Chapela 3,71

Parada Chapela 8,23

Parada Chapela 6,77

Picoto Chapela 30,54

San Pedro -costa- Cesantes 25,76

San Pedro -costa- Cesantes 1,72

San Pedro -interior- Cesantes 5,53

Outeiro das Penas-O Carballiño Cesantes 17,42

O Coto Cesantes 11,89

Cruceiro Cedeira 32,29

A Nogueira O Viso 6,08

Saramagoso O Viso 16,01

Asnelle de Abaixo Reboreda 68,51

Santo Paio de Abaixo Reboreda 9,26

Rande-Cabanas Trasmañó 17,27

Castiñeira Ventosela 16,27

A Mañoteira Ventosela 5,16

Millarada Vilar da Infesta 22,52

A Igrexa Vilar da Infesta 28,64

TOTAL 352,43

SOLO URBANIZABLE RESIDENCIAL (SUZ-R) 50,66

Vilavella Redondela-Vilavella 4,54

Cidadelle Chapela 3,85

Pousadouro Reboreda 6,04

Praia Cesantes Cesantes 36,23

NSP-87 Núcleos e solos urbanizables 

Plan Sectorial Plastic Omniun 
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 A ESTRUTURA TERRITORIAL 

Solo non urbanizable : 

Nas Normas descríbese que o municipio conta cunha gran cantidade de solo destinada a 
actividade agrícola, mais este non se estende en áreas homoxéneas senón que aparece 
atomizado en torno ás vivendas como corresponde á súa complementariedade económica 
a tempo parcial. 

Esta descrición é bastante fiel coa realidade do territorio de Redondela, estrutura que se 
mantén hoxe en día si ben a importancia económica deste tecido ten descendido 
bastante. 

Neste senso as Normas, ao abeiro da LASG, Lei 11/1985 de adaptación ao Solo de Galicia, 
as normas dividen o solo non urbanizable en: 

 Solo non urbanizable de núcleos existentes 

Neste senso as NSP, describen os terreos incluídos nesta categoría como solos 
urbano en sentido laxo, no senso de que as variacións sufridas en canto ás formas 
de vida mudan así mesmo as necesidades, sendo estas cada vez mais urbanas; 
servizos urbanos, masivo uso do vehículo privado, etc... 

Se clasifican unhas 320 Has, para incluír as entidades de poboación dentro desta 
categoría se consideraron aquelas que estiveran consolidadas como mínimo o 
50% da superficie, a este criterio definido na propia LASGA, súmase a exclusión 
de aquelas entidades que correspondían a actuacións ilegais ou núcleos 
sometidos a procesos de abandono. 

A súa regulación establécese a partires de parcelables de 2.000 m² e a efectos 
de edificación de 500m²; con vivenda unifamiliar illada con edificabilidade do 
25% 

Dentro da categoría de solo non urbanizable, ao abeiro da Lei 11/1985 de 
adaptación ao Solo de Galicia (L.S.G) foron clasificados como solo de núcleo 
existente tradicional unhas 320 Has, que maila súa clasificación, de facto forman 
parte do tecido residencial. De feito regúlanse de xeito similar aos núcleos 
urbanos periféricos, con parcelas mínimas parcelables de 2.000 m² e a efectos 
de edificación de 500m²; con vivenda unifamiliar illada con edificabilidade do 
25% 

Núcleo Parroquia Superficie en Has

21,14

Vilavella Redondela-Vilavella 4,69

Cedeira-Rande Cedeira 7,07

Trasmañó-Rande Trasmañó 2,40

Millarada Vilar da Infesta 6,98

Estación Cedeira 3,24

Outide-Vilavella Redondela-Vilavella 0,44

SOLO URBANIZABLE INDUSTRIAL (SUZ-I) 42,50

Vilavella Redondela-Vilavella 6,32

Estación Cedeira 3,41

Estación Cedeira 2,57

O Terrado Reboreda 7,83

Chan de Pipas Saxamonte 13,61

A Pena-Millarada Vilar da Infesta 8,75

SOLO URBANO INDUSTRIAL (SU-I)
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 Solo non urbanizable común 

Ocupan unha superficie de 1.600Ha e contempla todos aqueles solos que como 
ben se explica na xustificación das Normas citada anteriormente, son a base da 
estrutura territorial do territorio, un territorio con usos agrícolas fragmentados, 
vencellados ás vivendas que serven de base e / ou complemento á economía 
familiar, da que se ocupaban xeralmente a poboación feminina e menores. Hoxe 
en día mantense este uso en menor media, sumando ás persoas en idade de 
xubilación como usuarias.  

 Solo non urbanizable especialmente protexido 

Esta formado por un total de 2.600 Ha, que definen a estrutura territorial do 
concello, e en moitos dos casos foron a salvagarde destes espazos. Exceptuando 
a protección de costas e praias, que malia continuidade do espazo de 
protección, visibilizase unha gran discontinuidade.  

o A protección de ríos e leitos conta cunha superficie total de 430 Ha 
coincidindo principalmente cos leitos das bacías dos ríos Maceiras, do 
Fondón e Pugariños , Alvedosa e Pexegueiro, gardando así a estrutura 
hidrolóxica do Concello, porén esta se perde ao chegaren ás 
inmediacións da zona costeira en coincidencia coas áreas mais 
urbanizadas. 

o A protección de costas e praias conta cunha superficie total de 126.17 
Ha de xeito continuo por todo o litoral. Malia súa protección, non existiu 
un respecto  unha continuidade territorial no ámbito costeiro. 

o A protección de montes e paisaxe coincide moi aproximadamente cos 
terreos pertencentes ás comunidades de montes veciñais en mancomún, 
sendo un total de.1.802 Ha 

o Así mesmo a protección de restos arqueolóxicos, coincide nunha boa 
parte có macizo do Monte Penide, sendo unhas 146 Ha 

o A maiores, as normas definen os solos non urbanizables de protección de 
comunicacións, no que só se inclúe o aeroporto, non hai reservas de 

Núcleo Parroquia Superficie en Has

SOLO NON URBANIZABLE DE NÚCLEO EXISTENTE (SNU-NE) 318,51

A Igrexa-Portocabeiro Cabeiro 30,31

Cabeiro Cabeiro 9,81

A Portela-Estación Cedeira 4,49

Cabanas-N550 Cedeira 2,46

Formiga Cedeira 21,11

A Portela-Estación Cedeira 3,37

A Eira Pedriña Cedeira 16,47

O Coto de Abaixo Cesantes 1,73

Outeiro das  Penas-EXB Cesantes 13,40

Río Frío Chapela 6,79

Parada-A Igrexa Chapela 6,12

Carballo Negros 3,29

Viña do Atrio Negros 3,07

Pregal Negros 17,98

Saramagoso -Alto- O Viso 1,39

Soutoxuste Ermida O Viso 1,41

Soutoxuste Ermida O Viso 7,19

Tuimil O Viso 15,84

A Nogueira O Viso 5,72

A Nogueira O Viso 3,09

Quinteiro Quintela 5,31

Asnelle de Arriba Reboreda 2,84

Santo Paio de Arriba Reboreda 20,63

Monte do Cuco Redondela-Vilavella 6,03

O Muro Redondela-Vilavella 4,64

Novelles-Cabritas Redondela-Vilavella 25,02

Padrón Saxamonte 14,56

Souto-N550 Saxamonte 17,61

Souto-N550 Saxamonte 9,69

Os Valos Saxamonte 11,67

Casal do Monte Saxamonte 7,56

Trasmañó-A Igrexa Trasmañó 2,90

Vilar do Mato Ventosela 11,64

Vilar do Mato Ventosela 3,36
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solos para infraestruturas viarias nestas categorías. 

 

 

DESENVOLVEMENTO 

Nos 26 anos de vixencia das Normas a estrutura territorial, non tivo grandes 
transformación. Posiblemente o cambio mais significativo é o novo trazado ferroviario da 
liña de velocidade alta e os recheos feitos no bordo da zona portuaria. A previsións para 
os próximos anos si inclúen transformacións das grandes infraestruturas, como serán a 
ampliación da AP-9 e o trazado da A-57 e A 59. 

A nivel de solos residenciais e industriais poucas foron as modificacións e os sectores 
executados, polo que as diferenzas entre as NSP e o refundido vixente son moi poucas. 

MODIFICACIÓNS PUNTUAIS 

Ningunha das 8 Modificacións puntuais de planeamento xeral variou sensiblemente os 
tecidos urbanos residenciais. 

Nos solos industriais realizáronse dúas modificacións ampliando este tipo de solo; dunha 
industrial, con algo menos de 0,5 Ha e por outro a ampliación do solo urbanizable 
Millarada – Vilar de Infesta con case 11 Ha 

PLANEAMENTO DE DESENVOLVEMENTO 

Os Plans Parciais 

Dos tres solos urbanizables residenciais previstos, ningún deles se ten executado o seu 
planeamento. Do plan parcial da Finca Pousadoiro – Reboreda, ten tramitación iniciado 
dende o ano 1994 e normativa aprobada no 2011, segundo información do SITOUGA, 
segundo datos do resxitro municipal a tramitación estancouse no Proxecto de 
urbanización. 

No caso do plan parcial do Polígono de Cidadelle, segundo datos do SITOUGA ten 
aprobación definitiva no ano 1979, por diferentes motivos este Plan Parcial non se 
executou, na actualidade, parte de este ámbito estase a revisar cun plan espacial de 
dotacións. 

O PERI de Chapela 

No momento de realización das normas se estaba a redactar o PERI de Chapela, que se 
incluíu posteriormente. 

O PERI de Chapela ordena unha superficie de 122 Ha, mantendo e ordenando a estrutura 
dos barrios no momento de redacción. A nivel de sistema de zonas verdes, crea a 
protección de vías, uns 197.000 m² ao longo das grandes infraestruturas viarias como 
son a N-550, o ferrocarril, e a AP-9. Como zonas verdes principais acompaña ás 
valgadas dos ríos Segade e Fondón con 29.000m², que se completan cos verdes do espazo 
libre privado, no interior dos quinteiros formados polo tecido residencial de vivenda 
unifamiliar. 120.000m². Completan o sistema de zonas libres a de protección de costas e 
a zona turística libre, con moita menor presenza. 

En canto ao solo residencial o PERI ordena en función das características edificatorias 
existentes mantendo practicamente a estrutura e existente e facendo algunhas novas 
reservas de equipamentos.  

Dunha banda ordena o solo residencial en altura coas cualificacións de edificación 
pechada e edificación aberta con dobre coxía, compartindo as condicións de parcela e 
edificación; esta cualificación ocupa un solo total de 94.000m² e un teito edificado de 
314.394m². As alturas de edificación son variables definíndose segundo plano. 
Complétase o solo residencial cos 270.000m² de edificación unifamiliar, cun teito total 
de 135.000m²  

Este planeamento define dúas unidades de actuación que non foron executadas ate o 
momento, e posteriormente se redactaron dúas modificacións puntuais de Plan Especial 
de Reforma Interior. 

En resumo o cadro de dimensionado do PERI de Chapela : 

Clasificación do solo segundo as NSP-88 PXOM REDONDELA

Clase de Solo Categoria de Solo Clave Superficie en Has

Solo Non Urbanizable Común SNU-C 1.609,66

Solo Non Urbanizable Restos arqueolóxicos SNU-AR 146,27

Solo Non Urbanizable Comunicacións SNU-CO 98,59

Solo Non Urbanizable Costas e praias SNU-CP 126,17

Solo Non Urbanizable Montes e paisaxe SNU-MP 1.802,17

 Solo Non Urbanizable Ríos e cauces SNU-RC 430,82

(*) Solo non urbanizable

(**) Solo de núcleo rural

PERI de Chapela 

Os plans parciais 
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O PERI de Cesantes 

O Plan de Reforma Interior de Outeiro das Penas – Cesantes cunha superficie de 23 Ha 
aprobouse definitivamente en marzo do 1996; conta como obxectivos principais o de 
mellorar a calidade ambiental do barrio e preservar a imaxe tradicional a través da 
permanencia das invariantes tipolóxicas, así como mellorar a estrutura definindo un novo 
viario e completando de os espazos libres e equipamentos. 

En canto á ordenación da edificación o PERI, define catro ordenanzas ben definidas que 
seguen gradientes de urbanidade e densidade edificatoria, concentrando a maior 
densidade en torno á N-550, con edificación en altura e descendéndoa segundo se funde 
có territorio con ordenanzas de vivendas unifamiliares; así os tipos de ordenación 
prevista son os seguintes:  

 Ordenación colectiva en fileira, cunha superficie total de 17.577 m², e cunha 
parcela mínima de 60m²e un máximo de planta baixa mais dous. 

 Vivenda unifamiliar de alta densidade, ocupa un total de 48.000m² en parcelas 
edificables de 300 m² 

 Vivenda unifamiliar de media densidade, a cualificación maioritaria con case 
94.000m² e parcelas de 500 m² 

 Vivenda unifamiliar de baixa densidade, ocupando unha superficie de 13.000m². 
e se estrutura a partir de parcelas edificables de 1.000 m² 

Na normativa defínese unha a unidade de execución número 1 cunha superficie con 
14.640 m², có obxectivo de crear unha nova zona residencial con zonas verdes de uso 
público e novos viarios. 

En xeral o PERI de Outeiro das Penas – Cesantes, tivo un escaso desenvolvemento, 
probablemente pola dificultade de obtención dos terreos destinados á execución de 
viario. 

Cadro resumo do dimensionado do PERI: 
PERI de Cesantes 

Dimensionado segundo o planeamento vixente Solo Urbano Residencial de CHAPELA

Cualificación Superficie (m²)
Teito edificable 

(m²)
Nº Plantas máx.

Parcela mín. 

edificable (m²)
Ocupación

SISTEMAS 406.610,42

Equipamentos 38.608,64

Deportivo 7.828,73 - - - -

Educativos 20.946,95 - - - -

Mercado 870,20

Outros 4.639,26 - - - -

Relixioso 2.263,98 - - - -

Sanitario 2.059,52 - - - -

Zonas Verdes 368.001,79

Espazos Libres 28.819,78 - - - -

Espazos Libres privados 120.695,85

Zona turística libre 20.833,49

Protección de Costas 1.189,21

Protección de viais 196.463,46 - - - -

ZONAS 363.784,66

Edificación Pechada 94.545,79 314.394,32 Segundo planos 50,00 -

Edificación Unifamiliar 269.238,88 134.628,29 B+1 400,00 25%

Dimensionado segundo o planeamento vixente Solo Urbano Residencial de CESANTES (Outeiro das Penas)

Cualificación Superficie (m²)
Teito edificable 

(m²)
Nº Plantas máx.

Parcela mín. 

edificable (m²)
Ocupación

SISTEMAS 4.420,34

Zonas Verdes

Espazos Libres 4.420,34 - - - -

ZONAS 172.183,93

Colectiva en fileira 17.577,64 52.732,93 B+2 60,00 -

Unifamiliar de alta densidade 47.801,48 41.611,10 B+1 300,00 40%

Unifamiliar de media densidade 93.609,92 56.165,95 B+1 500,00 30%

Unifamiliar de baixa densidade 13.194,89 5.277,96 B+1 1.000,00 20%
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Os estudos de detalle 

As Normas definen como figura principal para o desenvolvemento do planeamento os 
estudos de detalle. Compre ter en conta que no momento de redacción das normas esta 
figura de planeamento non se limitaba á definición detallada dun ámbito de solo. 

As Normas definían na súa ordenación detallada unicamente 12,6 Ha de solos a 
desenvolver con estudos de detalle no núcleo de Redondela Vila, definíndoa como zona 
de ordenación non vinculante, nos planos de ordenación detallada. 

OUTRAS FIGURAS DE PLANEAMENTO 

Neste eido se desenvolveron o Plan Sectorial de Plastic Omnium, aprobado no 2013 e 
rematada a súa execución, que transformou 3,24 Ha de solo urbanizable industrial, e 
solo rústico a solo urbano industrial. 

Outro plan sectorial aprobado no 2008 integrado na área metropolitana é VIGO ÍNTEGRA. 
Plan viario integral área de Vigo, que pretende dar resposta á mobilidade da área, 
integrando mais de 70 proxectos. 

5.5 ESTADO ACTUAL DO PLANEAMENTO VIXENTE 

Unha vez tramitados os PERIs , modificacións e plans sectoriais, non houbo grandes 
cambios en canto ás condicións xerais do planeamento ou da ordenación. Pouco mudaron 
tamén as clasificacións finais de solo:  

 

 

 

 DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN DO PLANEAMENTO 

Como se explicaba no primeiro punto, os dous solos urbanizables residenciais teñen o 
planeamento en trámite, pero sen execución. Sen planeamento iniciado continúan os 
solos urbanizables residenciais de Vilavella e Praia Cesantes. 

Os dous Plans especiais de reforma interior contan con aprobación definitiva, porén no 
caso de Cesantes non conta con figuras de xestión definidas, para a obtención dos solos 
públicos e por ende o seu desenvolvemento urbanístico. 

Tense executados 8 estudos de detalle, 5 deles en Redondela Vila e 3 en Chapela, dentro 
do ámbito delimitado polo PERI, en execución están outro tres, dentro do solo urbano de 
Redondela vila. 

En canto aos polígonos de xestión, nin os dous de Chapela, nin o de Cesantes iniciaron a 
súa tramitación. 

 

Lístanse a continuación o estado de tramitación de cada unha das figuras do 
planeamento. 

Clasificación do solo segundo o planeamento municipal vixente PXOM REDONDELA

Clase de Solo Categoria de Solo Clave Clave NSP-88 Superficie en Has

Solo Urbano Residencial SU-R SU-R 541,80

Solo Urbano Industrial SU-I SU-I 24,81

Solo Urbanizable Residencial SUZ-R SUZ-R 50,66

Solo Urbanizable Industrial SUZ-I SUZ-I 53,22

Solo de Núcleo Rural Núcleos existentes SNR SNU-NE 318,51

Solo Rústico Ordinario SRP SNU-C 1.609,22

Solo Rústico Protección de Infraestruturas SRPIN SNU-CO 98,59

Solo Rústico Protección Paisaxística SRPPX SNU-MP 1.801,85

Solo Rústico Protección de Augas SRPAU SNU-RC 430,82

Solo Rústico Protección de Costas SRPCO SNU-CP 126,17

Solo Rústico Protección do Patrimonio SRPPC SNU-AR 146,27

OS estudos de detalle das NSP-87 

Estado da tramitación do planemento 
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Estado e tramitac ión do planeamento

Figura de planeamento Estado de tramitac ión
Aprobacion 

definitiva

Publicac ion no 

BOP

Publicac ion no 

DOG

NSP Termo municipal de Redondela

06/11/1987 14/04/1988

MP NSP Creación de área recreativa en Cedeira Executado

11/11/2003 13/01/2004 01/12/2003

MP NPS no ámbito do cemiterio de Mañó Planeamento definitivo. Xestion non iniciada

22/11/2001 21/02/2002

MP NSP  no ámbito das antigas naves de Regojo Execución parcial

25/01/1996 27/02/2002

MP NSP en Pena-Millarada-Vilar de Infesta (SUZ-I) Planeamento definitivo. Xestion non iniciada

03/10/1995 13/10/1997

MP NSP en Pousadouro (Chapela) Planeamento definitivo. Xestion non iniciada

07/03/1994 01/07/1994

MP NSP en distintos aspectos da normativa e 

ordenanzas apartados 1,2,3,4,5,6,7,9,10,12 E 07/03/1994 13/07/1994 25/03/2008

MP NSP en Outide-Vilavella Executado

12/07/1993 26/07/1993

MP NSP en Pousadoiro Planeamiento en tramite

08/05/1992 01/07/1992

MP NSP na Rua interior A Picota Executado

30/10/1986

PLANEAMENTO DESENVOLVEMENTO

Planeamento en trámite

22/04/1994 01/08/1994

PP PP do Polígono de cidadelle (Chapela) Planeamento en trámite

03/05/1979

PERI PE de Reforma Interior Outeiro das Penas-

Cesantes

Aprobación definitiva, figuras de xestión non 

definidas 13/03/1996 10/05/1996

PERI PE de Reforma Interior Chapela Aprobación definitiva, figuras de xestión non 

definidas 09/02/1988

MP PERI Chapela para recualificación dun solo 

urbano industrial en solo urbano de 21/12/2009

MP PERI Chapela no Alto da Encarnación Executado

11/05/1995 20/06/1995

MP PERI Chapela. Acceso Cubillón-Angorén Executado parcialmente

22/12/1988

ED Camiño Leitón e Avda de Redondela Planemiento aprobado. Xestión non iniciada

30/11/2011 10/01/2012

ED Sector Norte I

14/12/2009

Executado

29/09/2009

Executado

30/03/2006

Executado

12/08/2005

Con contencioso aberto

10/08/2005

ED Rúa Eidos

29/04/2005 29/07/2005 05/08/2005

Executado

28/07/2005

Executado

25/04/2005

Executado

25/04/2005

Executado

25/11/2004 13/01/2005 11/01/2005

PU arquivado

25/04/2004

Arquivado. Segue no expdte: 2011000376

10/11/2004 13/01/2005 11/01/2005

Executado parcialmente

25/09/2003 03/12/2003 22/12/2003

Executado

19/12/2002

ED Reaxuste de aliñacions,rasantes e volumes ba 

parcela sita na Rua Padre Crespo no entorno 

Executado

27/05/2002

Executado

21/02/2002

ED Redondela 2005SL--previamente Moleón

PLANEAMENTO SECTORIAL

Executado

P:S. PS Plan viario integral area Vigo

ED Rua Leitón 10

PS

PP

ED

PS Plastic Omnium

Rua Leiton-Chapela

Solar rua S Xoan de ArcalED

N-550, Finca Leiros

ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

Area Travesia Calle Padre Crespo

La Picota

Antigas naves Regojo

PP  Finca Pousadoiro-Reboreda

Laredo de Abaixo, Chapela

Calle de S Xoan de Arcal

Na Rua Eidos, Finca do Carballo

Calle San Xoan de Arcal

Avda de Redondela, Chapela

Rúa EidosED

ED

ED

Estado da tramitación do 
planeamento no solo urbano de 

Redondela-Vila 
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5.6 CONCLUSIÓNS 

Poderíamos englobar as Normas Subsidiarias de Planeamento de 1988, dentro do 
conxunto de Plans realizados nos anos 80 do século pasado, que comparten unhas 
expectativas de crecemento urbano desmesuradas, por mor de ter sido unha época de 
grande crecemento demográfico e industrial, ao tempo que sofren unha gran 
desvinculación do núcleo histórico e un déficit na reserva de espazos verdes e 
equipamentos. 

No caso concreto de Redondela a extensión dos solos urbanos é moi contida, sen grandes 
bolsas de solos urbanizables, exceptuando o solo urbanizable de Praia – Cesantes. 
Segundo a información cartográfica e estatística, unha gran parte da extensión do solo 
residencial é previa aos anos 80, polo que o gran obxectivo das NSP é a súa regulación e 
adaptación á nova LASGA.  

Podemos resumir as grandes carencias do planeamento en tres: 

 A falta estrutura de continuidade da rede de espazos libres e de reservas de solo 
para a súa ordenación. 

 A falta de xestión para a obtención de sistemas, principalmente o viario. 

 A gran cantidade de entidades de poboación no solo rústico común, que 
desvirtúan a estrutura do solo rústico de protección ordinaria. 

En canto os solos rurais e os agregados urbanos: 

As NSP mantiveron en solo non urbanizable común moitas entidades de poboación, que 
trala análise realizada para a redacción do presente documento, consideramos hoxe en 
día como núcleos fundacionais (segundo as definicións que fai o POL). Este fenómeno 
pode ter a súa explicación na condición do 50% de consolidación, xa que varía en gran 
medida dos límites establecidos para realizar esta análise. 

Os solos clasificados como solo urbano xenérico e os solos de núcleo rural, diferéncianse 
principalmente polo seu grado de consolidación, sen valorar o carácter fundacional ou 
non dos asentamentos. 

En canto os solos rústicos comúns: 

Si ben a clasificación de solos non urbanizables comúns é aparentemente homoxénea, 
atópase hoxe en día fragmentada cunha parte de tecido residencial, moito del xa 
existente no momento de redacción das Normas e outro que foi crecendo ao redor de 
pequenos núcleos existentes ou vías de comunicación. 

En canto á execución do planeamento: 

Falta de definición de figuras de xestión no PERI de Cesantes, o que dificultou a 
execución do viario definido na ordenación, e por conseguinte a imposibilidade de 
desenvolvemento do tecido. 

 

Refundido do planeamento vixente 
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6. SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS E MOBILIDADE 

As infraestruturas teñen un papel básico na ordenación do territorio. No caso de 
Redondela a situación actual da rede de comunicacións terrestres componse dunha rede 
cunha boa estrutura pero con numerosas deficiencias na definición da súas seccións.  

A proxección da rede de infraestruturas viarias, ofrece a oportunidade tanto de garantir 
unhas mellores conexións territoriais coma do fortalecemento da cohesión interna do 
núcleo urbano e a interconexión entre os distintos tecidos: urbano, industrial e difuso do 
propio concello. 

6.1 PREVISIÓNS DO PLANEAMENTO VIXENTE 

As Normas Subsidiarias non clasifican unicamente con protección de solo non urbanizable 
de comunicacións, a contorna do aeroporto de Peinador. O resto de infraestruturas 
viarias carecen de ningún tipo de protección, porén as NSP establecen as seguintes 
determinacións de cara so sistema de infraestruturas viarias: 

 Xerarquización da estrutura viaria existente, establecendo os canles de 
comunicación necesarios para mellorar a accesibilidade e conexión entre 
barrios. 

 Control do crecemento existente no bordo da autoestrada e a estrada N-550, 
mellorando os accesos nos que se ofrecen puntos conflitivos. 

 Protección das vías de ferrocarril no seu paso por lugares poboados. 

6.2 ESTRUTURA ACTUAL DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO 

O Concello atópase nunha posición de grande conectividade dentro da Rexión Urbana das 
Rías Baixas, pasando polo concello as principais infraestruturas de transporte tanto de 
vehículos como o ferrocarril.  

As estradas N-550 (Arcade - Redondela), N-552 (Redondela – Vigo), N-550 (Redondela - Os 
Valos) e N-555 (Peinador – Redondela) están a desenvolver actualmente unha función 
organizadora do tráfico comarcal non obstante posúan seccións e trazados de vía de 
longo percorrido, exceptuando a N-555 que posúe unha sección de tráfico local.  

As súas seccións non está adaptadas ás súas características de tráfico actuais, de xeito 
que liberen do tráfico treitos e puntos problemáticos do sistema viario municipal ao 
tempo que garantan un correcto acceso á Rede Primaria Básica, xa que esta falla de 
adecuación as súas novas funcionalidades de tráfico local e comarcal limita en grande 
medida a cohesión dos principais núcleos do concello: Cesantes, Chapela, Redondela, 
Cabanas, Rande e do resto de asentamentos no entorno destas estradas.  

As estradas PO-250 (Redondela – Pazos), EP-2901 (Cesantes – O Viso - Alxán), EP-2909 
(Arcade – O Viso), PO-2907 (Amoedo – Os Valos), EP–2609 (Guizán – Os Valos) e EP-2702 
(Pazos de Borbén – Montecelo - Os Valos – Saxamonde); son elementos de comunicación 
intermunicipal que unen o concello con núcleos próximos de referencia. En torno a todas 
elas se teñen formado verdadeiros continuos urbanos difusos os cales precisan axeitar as 
súas seccións pola proximidade das vivendas á estrada e para favorecer o tránsito local. 
Sería necesario realizar tratamentos na súa transversalidade.  

AS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS TERRITORIAIS 

AEROPORTO 

O aeroporto de Peinador atópase en parte dentro do concello de Redondela xunto ao de 
Vigo e ao concello de Mos. A terminal aeroportuaria sitúase a 8,7 km do centro de 
Redondela e a parte norte das pistas de aterraxe atópanse na parroquia de Vilar de 
Infesta. No planeamento deberán terse en conta as servidumes derivadas da súa 
posición, expresadas no Plan Director do Aeroporto de Vigo aprobado pola Orde 
FOM/2385/2010 do 30 de xuño do ano 2010. Existen zonas de Reserva na parroquia de 
Vilar de Infesta, na zona leste do aeroporto, así como o límite da zona de servizo moi 
próximo ao polígono de Millarada e ao asentamento residencial. Ditas áreas deberán ser 
clasificadas no Plan Xeral como sistemas xerais aeroportuarios e destinados unicamente 
ao uso do aeroporto. As zonas de reserva serán clasificadas como solo rústico de 
protección de infraestruturas. 

PORTOS  

O concello ten dous portos recreativos en Cesantes e Chapela e un porto pesqueiro 
situado na parroquia de Cesantes e conta cunha lonxa de venda de peixe e marisco. O 
porto deportivo de Cesantes está localizado a carón do porto pesqueiro, e pertence ao 
Club Náutico Illa de San Simón. Conta con 210 amarres. O porto deportivo de Chapela 
atópase situado na praia de Area Longa. 

 

 

 

Estrutura viaria 

http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Porto_deportivo_de_Cesantes&action=edit&redlink=1
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Así mesmo entre Chapela e Punta Lobeira existen significativas instalacións industriais 
tamén dependentes da Autoridade Portuaria de Vigo e peiraos particulares. Entre a zona 
comprendida entre a praia de Arealonga ata Punta Portela os peiraos son particulares 
dedicados fundamentalmente a frigoríficos e actividade comercial (pedra). É relevante o 
cargadoiro de mineral fora de uso, recuperado pola APV. Foi unha instalación para carga 
de buques, cunha capacidade de 2.000 Tm/h. A superficie terrestre desta zona é de 
220.388m². 

- En Chapela atópanse instaladas empresas frigoríficas, do conxelado e 
conserveiras concesionarias e outros peiraos particulares. Posúe dous peiraos de 
122x20m e 70x10m e 7 e 3m de calado respectivamente destinados ao trafico 
pesqueiro e almacéns frigoríficos para 48.000m3 de mercadorías.  

- En Rande existe un peirao de 120x20 m 6,5m de calado e 24.500m3 de 
almacenamento frigorífico destinado ao tráfico pesqueiro e outro de 255x135m e 
10m de calado destinado ao tráfico comercial. 

Na realización do plan xeral é preciso ter en consideración o disposto no Plan de usos do 
Porto de Vigo, aprobado no 2012, que sinala: 

- Áreas programadas. Entre Punta Chapelisa e o Cargadoiro de Rande serán áreas 
para futuros espazos loxísticos puros, actualmente infrautilizados e lonxe de 
tramas residenciais malia a ter unha accesibilidades difícil. 

- Zonas de servizo. Sitúa tres áreas dentro do concello de Redondela. Chapela 
(dende a concesión de Frioya á de Aucosa), Rande (entre praia de Cabanas e 
praia de Rande) e San Simón. (entre praia de rande e punta Soutela) 

- Propoñen 3 desafeccións, ao tratarse de zonas dotacionais non portuarias, en 
Chapela, Rande e San Simón.  

 
LIÑAS FERROVIARIAS 

Redondela constitúese como importante nodo ferroviario, xa que a súa nova estación 
está conectada ao eixo A Coruña – Vigo, con vías de velocidade alta e ao eixo Vigo – 
Portugal, Vigo - Arcade e Vigo – Ourense de velocidade convencional. Así mesmo posúe 
unha liña de ferrocarril convencional en uso cunha estación no concello e dous 
apeadeiros en Cesantes e A Picota, moi próxima ao centro urbano  

Segundo consta nas Directrices de Ordenación do territorio (DOT), a futura creación dun 
ferrocarril de proximidade na liña Vigo - Redondela – Pontevedra – Tui – Salvaterra, 
deberá recibir un tratamento singularizado que funcione como liña metropolitana de 
transporte de viaxeiros. Con este motivo deberán reestruturarse os apeadoiros de 
Cesantes e A Picota e a estación da Portela asegurando unha correcta conexión cos 
ámbitos mais urbanos e propoñendo outros novos apeadoiros se así fose necesario. 

AUTOESTRADAS E VÍAS DE ALTA CAPACIDADE 

No concello existen dous puntos de acceso á autoestrada AP-9 nos que non se poden 
realizar todos os cambios de entrada e saída (en Cabanas, unicamente de entrada 
dirección Vigo e de saída dende Vigo; e en Chapela, unicamente de entrada en dirección 
Pontevedra)  

Actualmente estase a ampliar cun terceiro carril a AP-9 no seu paso por Chapela e 
Rande, circustancia que incide na problemática de illamento e falla de 
transversabilidade entre os tecidos desta área. 

Nas DOT proxéctanse así mesmo as novas autovías A-59 entre Vigo e Pontevedra polo 
aeroporto; e a nova autovía A-57, como variantes alternativas ao Eixo Atlántico; as cales 
permitirían dar un soporte de maior eficacia aos percorridos de rango metropolitano na 
Rexión Urbana e reducir a conxestión na contorna urbana abrindo novas posibilidades de 
comunicación. 

A VIALIDADE E MOBILIDADE ENTRE PARROQUIAS E BARRIOS 

Debido á situación do concello nun punto de grande mobilidade e cruzamento territorial 
as mesmas infraestruturas antes descritas son as utilizadas para o tránsito parroquial, 
polo que cómpre aínda mais a súa reforma para poder adaptarse a estas circunstancias 
que inclúen tránsitos con vehículos a baixa velocidade, a pé ou en bicicleta. Como 
acontece nas estradas EP-2903 (Redondela -. Catapeixe), EP 2904 (Redondela – A 
Portela) EP 2905 (Acceso a Arealonga), PO-363 (Redondela - Cesantes) e PO-323 (Solo 
Urbano de Chapela); actualmente verdadeiras vías urbanas. 

Ademais, a rede da infraestrutura viaria complétase cunha serie de vías estruturantes: 
EP 2900 (Redondela – Ventosela), EP 2902 (Acceso a A Peneda), que seguen un esquema 
bastante similar ao territorial, manténdose unha disposición en rede, cos conxuntos 
viarios seguindo a estrutura de pequenos vales secundarios e terciarios conectada á rede 
principal. Solo nalgunhas das marxes das proximidades dos principais núcleos foron 
tratados conforme a súa función de tránsito local e interparroquial. 
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CAMIÑOS, SENDEIROS E ITINERARIOS 

Un gran número de corredoiras e sendas percorren o territorio. O seu mantemento é 
posible grazas a explotación de terreos adxacentes ou, nalgúns casos, por terse 
convertidas en sendas habituais para a práctica do senderismo. Debido o rápido 
abandono da actividade agrogandeira nos últimos anos estanse a perder moitos destes 
camiños de uso cotiá. Cómpre estudar as súas posibilidades de xestión.  

A importante cidade difusa do concello está articulada por numerosas estradas, camiños 
e rueiros. Falta, non obstante, que a interrelación dos distintos barrios e os seus núcleos 
de asentamento se faga a través dunha rede ben articulada, definida e xerarquizada, 
con seccións e calidades axeitadas ó seu uso e función. 

Dentro destas sendas destaca o Camiño de Santiago, que atravesa o concello e que debe 
servir como eixo estruturante da rede xunto cunha senda litoral e coa Senda da Auga que 
discorre polos montes do concello complementándose con outras vías e camiños 
históricos, camiños reais, sendas,... 

6.3 A EXECUCIÓN DAS NORMAS SUBSIDIARIAS 

A meirande parte das grandes infraestruturas do concello, foron realizadas con 
anterioridade á redacción das NSP, polo que a súa traza xa queda perfectamente 
asumidas no planeamento, exceptuando a recente construción da liña de alta 
velocidade. Porén os problemas de integración e ordenación destas grandes vías no 
conxunto da vida dos barrios, é un problema non resolto. 

Malia os criterios e obxectivos das NSP en canto á regulación e xerarquización viaria, 
estes obxectivos seguen vixentes no momento de revisión das Normas, existen dúas 
xerarquías principais; as estradas nacionais e as rúas e rueiros locais. Estes, agás nas 
zonas urbanas principais, nas que contan con certa calidade de urbanización, contan con 
parecidas características. 

É salientable, a cantidade de vieiro proxectado na ordenación detallada do PERI de 
Chapela, e que non se te executado, como se explica noutros puntos, estas deficiencias 
atenden ás dificultades de realización destes terreos ao non estar explícitos os 
mecanismos para a súa optención. 

6.4 ESTRUCTURA DA REDE VIARIA URBANA E XESTIÓN DA MOBILIDADE 

A mobilidade dentro da vilas de Redondela e Chapela aínda se atopa limitada polo 
abundante predominio do automóbil, o que penaliza notablemente o resto de 
modalidades de desprazamento e impide o desenvolvemento dunha vila cun centro mais 
eficaz como nodo intermedio de servizos da Rexión Urbana das Rías Baixas ou como 
parte do continuo urbano da cidade central. 

Un dos motivos desta carencia débese ao mantemento de parte do tráfico comarcal 
polas vías estruturantes e principais de ámbolos dous asentamentos, que introducen un 
excesivo tráfico, así como pola falla dunha malla viaria xerarquizada e estruturada 
acorde coas súas necesidades. 

A falta de unha vía de sección axeitada tamén limita o desenvolvemento do espazo 
urbano de Cesantes e de outros pequenos centros comarcais (Saramagoso, Millarada,...) 

MOBILIDADE RODADA 

Existe un forte impacto do papel do coche na rede viaria urbana, en xeral ocupa un 70% 
do total da sección viaria entre o espazo de circulación e de aparcadoiros. O uso do 
mesmo tamén é excesivo, con percorridos medios dentro das zonas urbanas de entre 400 
m e 2.000 m, que se fan en vehículo privado. 

A totalidade das zonas regradas de aparcamento público son gratuítas e sen regulación 
horaria. En xeral hai aparcamento na maior parte das rúas urbanas, xa estea sinalizado 
como tal ou non. As mais das veces estes aparcamentos espontáneos no víal derivan da 
excesiva dimensión dos mesmos así coma a falta de pintura de sinalización de carril; 
noutros casos faise en prexuízo da ocupación dun dos sentidos circulación.  

En Redondela existen varias bolsas grandes de aparcamentos no entorno da xunqueira e 
da área de equipamentos. En Chapela, unha enorme cantidade de espazos non regulados 
ou espontáneos permite o aparcamento. 

MOBILIDADE PEONIL E CÍVICA 

En xeral, o espazo destinado para o peón ten un papel secundario, as beirarrúas contan 
cun espazo claramente insuficiente para a convivencia co arborado, espazo adaptado 
para usuarios de mobilidade reducida, etc. 

A continuidade de percorridos adecuados para ciclistas e peóns é moi escasa, destacando 
a Senda da Auga, orientada para o paseo e lecer, se ben cabe salientar o gran uso que as 
veciñas e os veciños de Redondela fan del. 

Dentro do casco histórico de Redondela o tráfico limítase en boa parte aos peóns ou é de 
prioridade peonil. 

 

Camiños, sendeiros e itinerarios 
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En Redondela funcionou un servizo de aluguer de bicicletas con 5 estacións ao longo do 
casco urbano para favorecer a súa utilización nos traxectos curtos dentro do propio 
concello cun parque de 70 bicicletas máis 45 de reserva. As 5 bases arredor do concello 
eran: Multiusos da Xunqueira, Alameda de Chapela, Piscina Municipal praias de 
Arealonga e de Cesantes das que foron eliminadas as de Chapela e a Xunqueira. O 
servizo tivo importantes déficits económicos para o seu mantemento e foi suprimido. 

PAISAXE URBANA 

En canto á calidade da paisaxe urbana, a vila de Redondela conta con espazos arborados: 
na xunqueira e nas beiras dalgúns dos seus principais ríos no seu encontro coa vila, mais 
falta dunha rede de eixos cívicos peonís que estruturen a trama e unan zonas verdes e a 
área principal de equipamentos. 

En Chapela, malia a ter aparentemente numerosas áreas verdes, estas son privadas e sen 
garantías de continuidade no tempo, e non son espazos propiamente de calidade urbana 
ou zonas verdes, estando as principais vías desprovistas de árbores, especialmente nas 
estradas N-552 e na Avenida de Vigo cunhas seccións escasas e pouco adecuada as 
características da vía. Existen así mesmo unha ausencia de eixos cívicos peonís ou de 
tráfico mol que estruturen a trama urbana, tecendo equipamentos e zonas verdes. 

Por último acúsase a ausencia dunha permeabilidade entre o rueiro urbano e a cidade 
difusa dos barrios nas súas franxas de contacto. 

TRANSPORTE PÚBLICO 

En canto a mobilidade dentro do concello, vemos que o principal medio de transporte é 
o vehículo privado.  

Existen non obstante unha crecente demanda de servizos públicos interurbanos e de 
veciñanza no que o tren de proximidade, tal e como marcan as DOT debería ser 
fundamental. 

Existen liñas de autobuses interurbanos, con destino a Vigo con frecuencia superior á 
hora, con paradas en Rande, Chapela, Areal, Rúa Coruña e Bouzas, estas dúas últimas en 
Vigo. 

Así mesmo a parroquia de Chapela está servida polo servizo urbano de autobús da cidade 
de Vigo. 

Malia que o número de habitantes e a dispersión das entidades de poboación dentro do 
concello dificultan a xestión dun sistema de transporte público propio pola falta dunha 
masa crítica suficiente, cómpre organizar algún tipo de transporte de proximidade de 
cara a poder garantir o acceso á poboación de todas as parroquias, evitando así o abuso 
do transporte privado e o illamento de persoas con dificultades de acceso ós medios 
privados ó xeito do feito noutros concellos de características similares como Cambre ou 
Carral. 

6.5 CONCLUSIÓNS 

XERARQUÍA VIARIA E REDE PARROQUIAL 

As conexións viarias a escala territorial teñen un bo nivel de funcionalidade dende un 
punto de vista do tráfico rodado, non obstante estas carecen dun deseño adecuado ás 
características físicas do lugar, quebrando a estrutura territorial no difuso (N-550, N-
555, N-552), disolvendo a traza urbana (N-550, N-552), creando grandes rupturas físicas 
e obviando a necesidade de manter corredores e conexións transversais (AP-9), 
actuacións que rompen a rexeneración do hábitat urbano e difuso e aumentan tanto a 
pegada ecolóxica coma a de custes económicos nas necesarias obras de mantemento e 
recuperación. 

En canto á rede viaria entre as distintas parroquias do concello, está articulado por 
numerosas estradas, camiños e rueiros. Falta, non obstante, que a interelación dos 
distintos núcleos poboacionais se faga a través dunha rede ben articulada, definida e 
xerarquizada, con seccións e calidades axeitadas ó seu uso e función. 

Dunha primeira análise poden extraerse as seguintes necesidades segundo a vía: 

N-550, N-555, N-552 cómpre tratala coma unha vía de convivencia de peóns, 
ciclistas e tráfico a motor en gran parte dos seus percorridos 

As estradas PO-250 (Redondela – Pazos), EP-2901 (Cesantes – O Viso - Alxán), EP- 

2909 (Arcade – O Viso), PO-2907 (Amoedo – Os Valos), EP–2609 (Guizán – Os Valos) 
e EP-2702 (Pazos de Borbén – Montecelo - Os Valos – Saxamonde deberán ser 
tratadas como unha rede que facilite os tránsitos peonís e a motor entre as 
parroquias e os distintos núcleos poboacionais. Nas zonas mais próximas ás zonas 
urbanas, de carácter mais dinámico, compre adoptar solucións con seccións 
urbanas. 

A recuperación da rede da trama rural para unha convivencia peón – ciclista – 
automóbil. Xerarquía viaria municipal 

http://gl.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
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MOBILIDADE ENTRE PARROQUIAS 

O número de habitantes e a dispersión das entidades de poboación dificultan a xestión 
dun sistema de transporte público no hábitat difuso. Non obstante cómpre organizar 
algún tipo de transporte de proximidade de cara a poder garantir o acceso á poboación 
aos servizos urbanos e unha certa interconexión entre os distintos núcleos de poboación. 
O sistema actual do uso do transporte escolar ten unha demanda moi baixa que conta só 
con algún usuario esporádico. 

RECONVERSIÓN A VÍAS URBANAS 

Coa consolidación das novas vías de alta capacidade, as antigas vías de conexión 
territorial que atravesaban o concello mudaron as súas funcións pasando a un novo tipo 
de mobilidade de proximidade e comarcal; por un lado, de relación cós outros 
asentamentos do concello e dos concellos limítrofes e por outro como distribuidores dos 
fluxos urbano. 

Este reciclaxe viario foi soamente funcional xa que non teñen adaptado a estrutura física 
da sección, nin a as características da urbanización ó seu novo uso polo que deberán 
mudar a súa sección á súa nova función. 

REDE VIARIA URBANA 

O esquema viario radial presenta unha gran indefinición e a falta dunha rede ben 
estruturada e xerarquizada, que poña en relación de continuidade os polos de actividade 
da vila. 

A distribución das seccións viarias en xeral están pouco adecuadas ás necesidades do 
concello, cunha clara preferencia para o vehículo onde a proporción destinada ao uso 
dos peóns é sempre inferior ó 30%. 

Cómpre facer unha redistribución do tráfico urbano en alas de conseguir unhas 
intensidades medias mais homoxéneas, completar a rede viaria urbana e adecuar as 
seccións ás necesidades actuais que cumpran coas estándares de calidade ambiental e de 
paisaxe urbana. 

POTENCIACIÓN DE EIXOS CÍVICOS E PERMEABILIDADE CÓ ESPAZO NATURAL 

No interese de potenciar os desprazamentos a pé e en bicicleta nas vilas e cidades, un 
factor moi importante é a calidade do espazo urbano, a creación de percorridos 
agradables que comuniquen os principais espazos de centralidade e de actividade social 
e funcional da vida cotiá do concello. 

Na configuración actual do núcleo existen espazos con gran potencialidade para formar 
parte dunha rica rede de eixos cívicos e vías de alta calidade urbana que sen embargo 
contan con dúas problemáticas principais para selo: 

 A falta de continuidade dos eixos cívicos en si mesmos (interrómpense en moitos 
tramos) e de relación cos equipamentos, zonas verdes e outros espazos de 
relación e centralidade no concello. 

 A distribución espacial e a forte orografía é, ás veces, pouco adecuada para a 
potenciación do uso da bicicleta e dos desprazamentos a pé, tanto polas 
dimensión como polo calidade dos espazos e deseño urbano. 

 Falta de continuidade e permeabilidade có viario rural adxacente. 

Será obxecto do Plan potenciar os espazos de calidade existentes, definir unha estrutura 
de eixos cívicos adecuada en consonancia coas necesidades redondelás, favorece-la 
permeabilidade do viario urbano có espazo da cidade difusa e co natural adxacente, así 
coma establecer os criterios de calidade urbana e espacial. 

XESTIÓN DOS APARCADOIROS. 

O Plan haberá de apostar por unha mobilidade menos contaminante e potenciar a 
calidade do espazo público reducindo a presenza masiva do coche nas rúas para 
favorecer o espazo para peóns e ciclistas con beirarrúas mais largas e vexetadas, 
potenciando a continuidade dos eixos cívicos e a permeabilidade có espazo natural. 
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7. SISTEMA DE ESPAZOS LIBRES 

Partindo do concepto de cidade-mosaico territorial, ponse de manifesto a necesidade de 
abordar a ordenación dos sistemas naturais dende a consideración do territorio como un 
sistema enteiro. O conxunto dos espazos libres forma un sistema de vital importancia no 
mantemento dos principais procesos ecolóxicos e territoriais. Neste sentido o futuro Plan 
haberá de prever o mosaico dos espazos libres dende tódalas escalas que sexan 
necesarias, dende o nivel sectorial ate unha matriz global do territorio. 

7.1 PREVISIÓNS DO PLANEAMENTO VIXENTE 

Dentro dos criterios e obxectivos da ordenación das NSP, a definición de espazos libres 
non está incluída na estratexia xeral municipal, porén a definen o sistema xeral de 
espazos libres, incluíndo aqueles montes veciñais en mancomún. Xa a escala de barrio, 
na ordenación detallada dos solos urbanos de Redondela e nos PERIs de Chapela e 
Cesantes, defínense condicións diferentes en cada un dos núcleos. 

Na totalidade do concello, existe unha reserva de espazos libres e zonas verdes de 47 
Ha, delas 45 Ha están dentro dos tres núcleos urbanos con ordenación detallada 
(Redondela, Chapela e Cesantes) e tan só as outras 2 Ha repartidas nos solos urbanos 
xerais. 

En canto ás diferentes categorías de zonas libres, se definen de xeito independente en 
cada unha das ordenación, como vemos a continuación: 

Redondela- Vila 

No caso de Redondela -Vila, as Normas definen unha rede de zonas verdes coincidindo e 
completando a estrutura da alameda. Reserva así mesmo unha boa cantidade de espazos 
libres, que poderíamos entender como de proximidade ou de barrio có gallo de 
establecer un equilibrio en todo o conxunto da vila. 

Ao igual que acontece no PERI de Chapela, resérvase unha zona verde como protección 
de viario. Na nosa análise non a contemplamos para o cálculo dos estándares, por 
entender que son espazos de protección de infraestruturas e non corresponden coas 
característica e uso propios das zonas verdes. 

Do total de terreos reservados para zonas verdes uns 27.000m² non se chegaron a 
executar, en xeral corresponden aos terreos non desenvoltos dentro da área de 
extensión de núcleo pendente de algunha figura de planeamento, definida nas Normas 
como zonas de ordenación non vinculante.  

 

Chapela 

A reserva de zonas verdes e espazos libres na ordenación do Plan Especial de Reforma 
Interior de Chapela, foi un dos retos de difícil consecución dado o nivel de consolidación 
do tecido residencial, incrementado polo gran número de grandes infraestruturas que 
atravesan o núcleo. 

Na procura deste obxectivo, defínense case uns 368.000 m² de sistemas de zonas verdes, 
dentro destas, diferéncianse uns 29.000m² que en xeral acompañan as beiras dos tres 
ríos que atravesan o núcleo urbano, có gallo de protexelos de novos crecementos 
residenciais.  

Os verdes protección de vías con 197.000m², que deberían ser zonas axardinadas e con 
arborado que serviran de protección do tecido residencial ante as grandes 
infraestruturas. 

Por último, falando dos espazos libres inseridos na trama residencial, defínense os 
espazos libres privados, contando cun total de 120.000m², có gallo de non densificar en 
exceso os terreos destinado a vivenda unifamiliar illada, porén non se concretan os usos 
definidos destes solos nin cal debería ser a súa estrutura da propiedade. 

Nas inmediacións do bordo costeiro o PERI reserva as zonas de protección de costas có 
obxectivo de crear un paseo de beiramar, que se ve completada coa zona turística libre. 

Do total dos 406.600m² reservas de zonas verdes tan só te teñen executado nestes anos 
unhas 16.000 m². En canto ás reservas que acompañan aos leitos dos ríos terían sido 
unha gran oportunidade de mellora de conectividade dentro do núcleo. 

En canto aos espazos libres privado, en xeral resulta difícil avaliar o seu uso actual. 
Algunhas destas zonas están ocupadas por edificación, outras moitas están por 
vexetación, pero sen unha estrutura definida. Ao mesmo tempo, no Plan Especial non se 
determina o carácter comunitario ou privado destes espazos, porén nas zonas de 
edificación unifamiliar computa o volume das edificacións adxectivas permitidas. 

 

 

 

 

 

 

Solo Urbano Residencial de REDONDELA-VILA

Cualificación Superficie (m²)

SISTEMAS 112.966,29

Zonas Verdes 82.087,54

Espazos Libres 68.114,87

Protección de viais 13.972,66

Solo Urbano Residencial de CHAPELA

Cualificación Superficie (m²)

SISTEMAS 406.610,42

Zonas Verdes 368.001,79

Espazos Libres 28.819,78

Espazos Libres privados 120.695,85

Zona turística libre 20.833,49

Protección de Costas 1.189,21

Protección de viais 196.463,46

Comparación das previsións de espacios libres e os non executados. (Redondela Vila) 

Comparación das previsións de espacios libres e os non executados. (Chapela) 
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ESPAZOS LIBRES EXISTENTES NO CONCELLO DE REDONDELA 105.233,18

Nome Titular Xestión Clase de Solo Superficie (m²)

PRAZAS 7.190,64

Praza Alfóndiga Municipal PB SU 320,50

Praza Xosé Figueroa Municipal PB SU 556,56

Praza da Constitución Municipal PB SU 836,27

Praza de Santiago Apóstolo Municipal PB SU 734,90

Praza de Ponteareas Municipal PB SU 530,17

Torreiro de Chapela Municipal PB SU 753,89

Praza de Ribadavia Municipal PB SU 1.063,21

Prazas Interiores privadas Privada PV 598,50

Praza Alejandro Otero Fernández 290,94

Praza da Casa da Torre 1.505,70

PARQUES E XARDÍNS 72.317,91

Alameda de Redondela Municipal PB SU 7.323,45

A Xunqueira Municipal PB SU 5.482,30

Zona Verde Cabo dos Fumeiros SU 667,32

Alameda de Chapela Municipal PB SU 1.748,47

Paseo Marítimo de Cesantes SNU 11.483,43

Paseo Arbolado da Praia de Arealonga SNU 6.443,96

Parque Parada SNU 2.903,31

O Pasán SU 610,87

Zona Verde Casa Alfaia SU 408,11

Rúa Salgueiral Municipal PB SU 2.200,50

Campo da Festa de Reboreda SNU 3.695,15

Parque Vilar da Infesta SU 3.118,32

Parque en Rúa Acceso Cardona Municipal PB SU 849,37

Parque da Fraga Municipal PB SU 228,20

Parque de Cotiño Municipal PB SU 373,22

Parquel Xogo dos bolos do Coto Municipal PB SU 182,15

Parque de Pío I Municipal PB SNU 611,37

Zona Verde Rúa Adro Municipal PB SU 89,76

Zona Verde Subida á Estación Municipal PB SU 1.574,38

Zona Verde Campo das Redes Municipal PB SU 538,25

Zona Verde Igrexa-Vilar Infesta SU 541,30

Zona Verde Saramagoso SU 116,06

Parque de Pío II Municipal PB SNU 234,53

Parque Forestal de Parada SNU 8.114,00

Zona Verde Camiño da Traída 100,72

Mirador a Barracrista SU 718,49

Sendeiro Fluvial Rego das Maceiras SU 464,55

Zona Verde Rúa Salgueiral 386,54

Zona Verde Xulgados 411,80

Xardín de Villa Elisa Privada PV 1.149,39

Zona Verde tras Av Ernestina Otero 1.016,01

Parque baixo o Viaducto 385,91

Zona Verde da Igrexa de Santiago de Redondela 808,28

Zona Verde Bloque Rúa Eidos 1 459,97

Zona Verde Bloque Rúa Eidos 2 967,56

Paseo do Pexegueiro 5.789,28

Rúa Picota SU 121,63

PARQUES INFANTÍS OU BIOSAUDABLES 11.316,96

Parque Infantil da Lamosa Municipal PB SU 259,65

Parque Infantil Atol Municipal PB SNU 293,37

Parque Infantil de Arealonga Municipal PB SU 899,56

Parque Infantil Alameda Chapela SU 522,82

Parque Infantil Igrexa Parroquial Chapela SU 541,75

Parque Infantil Biblioteca Chapela SU 402,13

Parque Infantil Outeiro das Penas Municipal PB SU 148,16

Parque Infantil de Fontiña Municipal PB SNU 229,80

Parque Infantil de Pasán Municipal PB SU 222,23

Parque Infantil Novo SU 178,38

Parque Infantil Saramagoso SNU 131,92

Parque Infantil de Tuimil Municipal PB SNU 561,56

Parque Infantil do Cuncheiro Municipal PB SU 242,70

Parque Infantil de Nogueira Municipal PB SNU 435,57

Parque Infantil Xogo dos bolos do Coto Municipal PB SU 114,06

Parque Infantil Vilar de Infesta SNU 321,32

Parque Infantil de Cabanas Municipal PB SU 129,42

Parque Infantil Reboreda SU 232,59

Parque Infantil de Vilar da Infesta Municipal PB SU 289,78

Parque Infantil da Pena Municipal PB SU 119,23

Parque Infantil da Pereira Municipal PB SNU 547,24

Parque Infantil Eira Pedriña Municipal PB SNU 396,61

Parque Infantil do Cadaval Municipal PB SU 306,34

Parque Infantil  Rúa Salgueiral SU 584,88

Parque Infantil Xulgados 548,75

Parque Infantil da Alameda de Redondela 1.195,34

Parque Biosaudable do Pexegueiro 433,42

Parque Infantil de Porto Cabeiro 608,70

Parque Infantil de San Pedro SU 326,24

Parque Biosaudable da Portela 93,41

APARCADOIROS 14.407,67

Aparcadoiro Municipal 7.907,76

Aparcadoiro Rúa Miña 514,07

Aparcadoiro Rúa Miña 2 566,81

Aparcadoiro Ernestina Otero 600,82

Aparcadoiro Estación  Ave 1.600,68

Aparcadoiro Rúa Pedro Floriani 1.543,63

Aparcadoiro Porto Cesantes 1.673,92

Cesantes 

Dado o seu carácter de núcleo maioritariamente orientado á vivenda unifamiliar illada, 
as reservas de zonas libres son menores que nos outros dous núcleos. Estas reservas 
atópanse nunha unidade de execución aínda sen executar. 

Xa fora dos solos urbanos con ordenación detallada, as Normas reservan un total de 
123.000m²no resto dos solos urbanos, de tal xeito que a gran maioría das reservas xa 
están executadas, cun total de 16.000m² 

OS ESTÁNDARES ACTUAIS 

As NSP fan unha reserva total de espazos libres de 107.368m², si temos en conta os 
estándares actuais marcados pola LOUG, 15 m² de reserva de espazos libres cada 100m² 
de teito residencial edificado, non cumpríamos nun 12%é dicir o novo Plan deberá acadar 
como mínimo uns 465.158 m² de solos destinados a espazos libres.  

7.2 ESTRUCTURA ACTUAL DO SISTEMA DE ESPAZOS LIBRES 

Dado o escaso desenvolvemento do planeamento vixente no municipio e as actuacións e 
execución de obras de urbanización realizadas fora do mesmo, a análise de espazos 
libres e zonas verdes realizarase incluíndo nel todos aqueles espazos que na actualidade 
cumpran coas características de uso, función e calidade como espazos libres e de 
relación, aínda que non estean cualificados como tales polas Normas. 

Non se fai referencia nestes punto, aos espazos libres propios dos polígonos industriais 
que se verán mais adiante na análise do tecido industrial, mais cabe apuntar que 
continúan coa lóxica de concepción independente e coma froito mais ben de espazos 
residuais entre viarios e parcelas a construír que da planificación coidada. 

 

Solo Urbano Residencial de CESANTES (Outeiro das Penas)

Cualificación Superficie (m²)

SISTEMAS 4.420,34

Zonas Verdes

Espazos Libres 4.420,34

Solo Urbano Residencial XERAL

Cualificación Superficie (m²)

SISTEMAS 122.981,81

Zonas Verdes 19.733,46

Parque Infantil 4.262,39

Zonas Verdes 15.471,07

Comparación das previsións de espacios libres e os non executados. 
(Cesantes) 

 

Equipamentos na actualidade (Redondela Vila) 
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ESPAZOS LIBRES EXISTENTES NO CONCELLO DE REDONDELA 105.233,18

Nome Titular Xestión Clase de Solo Superficie (m²)

PRAZAS 7.190,64

Praza Alfóndiga Municipal PB SU 320,50

Praza Xosé Figueroa Municipal PB SU 556,56

Praza da Constitución Municipal PB SU 836,27

Praza de Santiago Apóstolo Municipal PB SU 734,90

Praza de Ponteareas Municipal PB SU 530,17

Torreiro de Chapela Municipal PB SU 753,89

Praza de Ribadavia Municipal PB SU 1.063,21

Prazas Interiores privadas Privada PV 598,50

Praza Alejandro Otero Fernández 290,94

Praza da Casa da Torre 1.505,70

PARQUES E XARDÍNS 72.317,91

Alameda de Redondela Municipal PB SU 7.323,45

A Xunqueira Municipal PB SU 5.482,30

Zona Verde Cabo dos Fumeiros SU 667,32

Alameda de Chapela Municipal PB SU 1.748,47

Paseo Marítimo de Cesantes SNU 11.483,43

Paseo Arbolado da Praia de Arealonga SNU 6.443,96

Parque Parada SNU 2.903,31

O Pasán SU 610,87

Zona Verde Casa Alfaia SU 408,11

Rúa Salgueiral Municipal PB SU 2.200,50

Campo da Festa de Reboreda SNU 3.695,15

Parque Vilar da Infesta SU 3.118,32

Parque en Rúa Acceso Cardona Municipal PB SU 849,37

Parque da Fraga Municipal PB SU 228,20

Parque de Cotiño Municipal PB SU 373,22

Parquel Xogo dos bolos do Coto Municipal PB SU 182,15

Parque de Pío I Municipal PB SNU 611,37

Zona Verde Rúa Adro Municipal PB SU 89,76

Zona Verde Subida á Estación Municipal PB SU 1.574,38

Zona Verde Campo das Redes Municipal PB SU 538,25

Zona Verde Igrexa-Vilar Infesta SU 541,30

Zona Verde Saramagoso SU 116,06

Parque de Pío II Municipal PB SNU 234,53

Parque Forestal de Parada SNU 8.114,00

Zona Verde Camiño da Traída 100,72

Mirador a Barracrista SU 718,49

Sendeiro Fluvial Rego das Maceiras SU 464,55

Zona Verde Rúa Salgueiral 386,54

Zona Verde Xulgados 411,80

Xardín de Villa Elisa Privada PV 1.149,39

Zona Verde tras Av Ernestina Otero 1.016,01

Parque baixo o Viaducto 385,91

Zona Verde da Igrexa de Santiago de Redondela 808,28

Zona Verde Bloque Rúa Eidos 1 459,97

Zona Verde Bloque Rúa Eidos 2 967,56

Paseo do Pexegueiro 5.789,28

Rúa Picota SU 121,63

PARQUES INFANTÍS OU BIOSAUDABLES 11.316,96

Parque Infantil da Lamosa Municipal PB SU 259,65

Parque Infantil Atol Municipal PB SNU 293,37

Parque Infantil de Arealonga Municipal PB SU 899,56

Parque Infantil Alameda Chapela SU 522,82

Parque Infantil Igrexa Parroquial Chapela SU 541,75

Parque Infantil Biblioteca Chapela SU 402,13

Parque Infantil Outeiro das Penas Municipal PB SU 148,16

Parque Infantil de Fontiña Municipal PB SNU 229,80

Parque Infantil de Pasán Municipal PB SU 222,23

Parque Infantil Novo SU 178,38

Parque Infantil Saramagoso SNU 131,92

Parque Infantil de Tuimil Municipal PB SNU 561,56

Parque Infantil do Cuncheiro Municipal PB SU 242,70

Parque Infantil de Nogueira Municipal PB SNU 435,57

Parque Infantil Xogo dos bolos do Coto Municipal PB SU 114,06

Parque Infantil Vilar de Infesta SNU 321,32

Parque Infantil de Cabanas Municipal PB SU 129,42

Parque Infantil Reboreda SU 232,59

Parque Infantil de Vilar da Infesta Municipal PB SU 289,78

Parque Infantil da Pena Municipal PB SU 119,23

Parque Infantil da Pereira Municipal PB SNU 547,24

Parque Infantil Eira Pedriña Municipal PB SNU 396,61

Parque Infantil do Cadaval Municipal PB SU 306,34

Parque Infantil  Rúa Salgueiral SU 584,88

Parque Infantil Xulgados 548,75

Parque Infantil da Alameda de Redondela 1.195,34

Parque Biosaudable do Pexegueiro 433,42

Parque Infantil de Porto Cabeiro 608,70

Parque Infantil de San Pedro SU 326,24

Parque Biosaudable da Portela 93,41

APARCADOIROS 14.407,67

Aparcadoiro Municipal 7.907,76

Aparcadoiro Rúa Miña 514,07

Aparcadoiro Rúa Miña 2 566,81

Aparcadoiro Ernestina Otero 600,82

Aparcadoiro Estación  Ave 1.600,68

Aparcadoiro Rúa Pedro Floriani 1.543,63

Aparcadoiro Porto Cesantes 1.673,92

VERTEBRADORES TERRITORIAIS 

A costa litoral, as veigas do Alvedosa, Maceiras e Pexegueiro e o montes conforman as 
grandes arterias estruturantes do territorio do concello. Albergan espazos naturais e de 
lecer en todo o seu percorrido, mais non presentan unha solución de continuidade entre 
elas. 

A ría e a costa litoral  

A ría é lugar fundamental dentro do concello de Redondela e da propia comarca. É un 
área de protección dos valores naturais de grande interese ecolóxica, especialmente 
ornitolóxica e, ó mesmo tempo é unha área produtiva de desenrolo económico, tanto 
pola súa riqueza pesqueira e marisqueira como polo seu valor paisaxístico. A ría esta 
protexida dentro da figura de Lugar de Interese Comunitario Enseada de San Simón, 
formada por extensas chairas intermareais, mais no tramo que non goza de protección 
deberán estremarse no posible a súa calidade ambiental compatibilizando os usos 
industriais e o respecto ambiental. O interese produtivo na ría ven xa dende antigo. 
Hoxe o seu valor é enorme dende un punto de vista ecolóxico e tamén dende o 
económico como recurso pesqueiro e paisaxístico asociado ao turismo, polo que é 
preciso poñela en valor, asegurando a súa xestión sustentable. 

Neste sentido é importante minimizar o impacto das infraestruturas ao seu paso polo 
concello xa que actualmente supoñen unha enorme barreira entre a a ría e as masas 
arbóreas do Monte Penide, caso da AP-9, e polo ferrocarril en todo o concello, 
procurando a mellora da súa potencialidade de usos turísticos e de lecer. Dentro da ría 
atopamos diversas paisaxes e ámbitos de especial valor que as correntes fluviais que 
chegan a ela favoreceron tal e como recolle o Plan de ordenación do litoral. 

Atópase en parte dentro do LIC Enseada de San Simón. O LIC da enseada de San Simón 
(ES1140016) que ten unha superficie total de 2.218 ha. A cubeta de orixe tectónica, dá 
lugar a una ampla enseada, duns 8 km de lonxitude e 3,6 km de anchura máxima, no 
fondo da ría de Vigo comunicada co tramo medio da ría polo estreito de Rande, duns 700 
m de anchura. Atópase ben resgardada por unha serie de elevacións de entre 100 e 600 
m de altura, cun aspecto de lago. A altura máxima do LIC é de 53 m, aínda que a media 
non supera 1 m. Presenta unha importante variabilidade morfolóxica espacial e 
complexas interaccións morfoxenéticas e dinámicas. Varios cursos de auga, polo xeral de 
escasa entidade, desaugan na zona, os máis importante dos cales son o río Verdugo, que 
desemboca ao nordeste, entre Arcade e Ponte Sampaio, e a bacía do Maceira – Alvedosa 
- Pexegueiro, que forma un pequeno estuario entre Redondela e Cesantes, ao sueste da 
enseada. Os hábitats de interese comunitario que posúe atópanse en gran parte no 
concello ou en relación con el: 

 Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas 
lamacentas ou areosas. 

 Chairas lamacentas ou areosas que non están cubertas de auga cando hai 
marea baixa. 

 Prados de Spartina (Spartinion maritimi). 

Equipamentos na actualidade (Chapela) 

Equipamentos na actualidade (Cesantes) 
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 Prados salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae). 

 Uzais secos europeos. 

 Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae). 

Redondela presenta a maior parte do seu litoral (exceptuando a parroquia de Chapela) 
dentro deste LIC da “Rede Natura 2000” que comparte dos municipios de Soutomaior, 
Pontevedra, Vilaboa e Moaña. Este espazo é o máis sobranceiro do litoral municipal e 
comarcal e forma parte da Rede Galega de Espazos Protexidos, baixo a figura de Zona 
de Especial Protección dos Valores Naturais da Enseada de San Simón, sendo un 
espazo no que, os seus valores e o seu interese natural, cultural, científico, educativo e 
paisaxístico esixen asegurar a súa conservación.  

Nestas áreas poderanse seguir desenvolvendo usos e actividades tradicionais que non 
vulneren os valores protexidos. Este espazo protexido presenta o mais elevado nivel de 
fraxilidade pola excepcionalidade dos seus valores. E por tanto facer vai obrigar a 
estremar as precaucións no tocate a  perigos de contaminación do litoral  

Dentro da franxa litoral son fundamentais os criterios adoptados no Plan de Ordenación 
do Litoral (POL). 

- Costa do puntal. Fronte costeira formada por unha chaira intermareal con 
presenza de depósitos sedimentarios areosos e lamacentos. O contacto coa 
vertente prodúcese a través dun tramo acantilado en xeral baixo. 

- A praia de Soutoxuste. Pequeno areal que compatibiliza o uso turístico estival 
coa actividade marisqueira situado nunha vertente costeira con tramos 
acantilados baixos e áreas sedimentarias. 

- O areal de Cesantes e a illa de San Simón. Trátese dunha costa baixa de orixe 
sedimentaria caracterizada pola presenza dun amplo complexo areoso formado 
polas praias de Cesantes ao sur e de Cabo ao norte que se unen na Punta do 
Cabo fronte á illa de San Simón. Formando unha frecha apoiada ao abeiro da illa. 
Este cordón dunar alcanza pouco desenvolvemento nos arcos areosos pero non 
así no punto de ancoraxe das dúas praias. Ao interior esténdese unha chaira 
costeira que na metade norte dá paso a unha vertente de pendente suave ata o 
Outeiro das Penas, elevación de pouco máis de 160 m sobre o nivel do mar. Na 
franxa inmediata ao areal de Cesantes, convive un intenso uso turístico co 
tradicional marisqueo, realizado a pé e a flote. A Illa de San Simón, 
acondicionada para usos terciarios constitúe un dos valores naturais e culturais 
mais sobranceiros do concello. 

- O esteiro de Redondela. A desembocadura dos ríos Alvedosa, Maceira e 
Pexegueiro forma un pequeno esteiro confinado entre as puntas da Portela ao 
suroeste e da Canteira ao nordeste, prolongación do Monte da Canteria. No seu 
interior dominan os depósitos sedimentarios finos configurando unha chaira 
intermareal con áreas de marisma nos seus extremos. No interior, á chaira 
costeira ao redor da confluencia dos ríos principais séguelle unha vertente de 
pendente suave que aumenta progresivamente cara á cabeceira.  

- A ribeira de Soutelo. Tramo costeiro que se caracteriza pola presenza dunha 
chaira intermareal areoso - lamacenta de pequenas dimensións especialmente 
visible no seu extremo oriental onde desemboca o único curso fluvial relevante 
que forma a praia de Soutelo, identificable en marea baixa onde se da un 
intenso aproveitamento marisqueiro aproveitando as condicións naturais da 
chaira. A franxa costeira concentra un mosaico de usos dominado por campos de 
labor e viñedos entre os que se localizan os núcleos de poboación con pequenos 
rodais de bosque de ribeira e bosque mixto.  

- Rande. Tramo acantilado de potencia media con pequenas valgadas de trazado 
rectilíneo cun mosaico de masas boscosas de carácter mixto con formacións de 
matogueira atlántica arredor das cales se sitúa o groso dos asentamentos. As 
terras de labor redúcense a pequenos espazos na periferia dos núcleos.  

- Chapela. Franxa costeira que apenas conserva o seu perfil orixinal debido á 
intensa transformación da paisaxe polas infraestruturas portuarias e a expansión 
urbanística manténdose pequenos enclaves sedimentarios como as praias de Area 
Longa e da Meda, e sectores de acantilados baixos. A liña de costa atópase 
salpicada de industrias vinculadas ao mar, tanto relacionadas coa construción 
naval como coa preparación e tratamento de produtos pesqueiros. De especial 
interese, polo seu valor ecolóxico, son os espazos boscosos asociados ás ribeiras 
do Rego do Pugariño e do Rego Fondón que discorren perpendiculares á liña de 
costa.  

As bacías fluviais 

Son moi numerosas, destacando as bacías do Alvedosa, Pexegueiro e Maceiras polo que 
cómpre asegurar a axeitada preservación da súa diversidade biolóxica e da calidade das 
súas augas.  

No oeste do concello, nas parroquias de Chaspela e Trasmañó os regos Fondón, Pugariño, 
Meda ou Chapela e o rego das Cabras atópanse en grande risco ambiental pola situación 
urbana na que se atopan sendo esenciais para o mellora do hábitat nestas densas 
parroquias. 

O sistema hidrográfico desemboca en ecosistemas acuáticos moi fráxiles e do máximo 
interese para o mantemento e a conservación dos recursos mariños. 

Unidades de paisaxe segundo o POL 
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Os montes 

Os puntos mais elevados do territorio están constituídos por masas forestais cuns 
destacados valores ambientais que contribúen en grande medida á conservación dos 
recursos naturais e da calidade así como á relevancia paisaxística.  

Os outeiros dos castros estruturan e compartimentan o territorio nas súas tres bacías 
principais: Maceiras, Alvedosa e Pexegueiro. Os espazos repoboados con monocultivos de 
piñeiros e eucaliptos dominan neste nivel. A orla de vexetación espontánea que bordea 
os espazos reforestados adquire gran relevancia paisaxística ao relacionarse coas hortas 
e froiteiras dos núcleos tradicionais, constituíndo, ao mesmo tempo, valiosos filtros do 
impacto da urbanización difusa e freo aos procesos erosivos. 

Os montes forestais teñen así un papel básico na protección do ambiente atmosférico e 
na protección hidrolóxica, como protectores do solo fronte aos procesos erosivos, sendo 
básicos na regulación dos réximes hídricos e no mantemento da calidade dos recursos. As 
masas de arboredo autóctono, con diferentes graos de madurez e estado de 
conservación, existentes nos montes no entorno dos regos posúen interese ecolóxico pola 
súa contribución ao mantemento da biodiversidade, e a constituír, xunto coas ripisilvas, 
a representación das formacións arbóreas autóctonas do territorio. A extensión e 
fragmentación dos bosques naturais condiciona notablemente a súa continuidade e 
viabilidade, incrementando a súa fraxilidade. 

A elevada produtividade dos solos forestais permiten uns bosques de cultivo de 
apreciable valor e, xunto coa significación paisaxística das masas existentes, representan 
unha das maiores riquezas do patrimonio natural de Redondela. 

A presenza de arboredo configura o fondo escénico das paisaxes de Redondela, coroadas 
por castros e elementos tumulares que, ademais dos seus valores arqueolóxicos, acadan 
no municipio unha pegada paisaxística destacada constituíndo auténticas fitas, como no 
caso do Monte da Peneda e do Monte do Castro. A incidencia visual é moi elevada no Alto 
da Cabaleira ou no Pico San Vicente e o Coto Ferreira, xa que definen as cuncas e son a 
referencia paisaxística dos asentamentos urbanos. Montes mais baixos como Outeiro das 
Penas en Cesantes e Coto da Fenteira en Rande son referencia nas áreas mais baixas. 

A PAISAXE 

A calidade paisaxística supón un eixo vertebrador e estruturante do Concello e como tal 
deberá recibir un tratamento particular, complementario cos usos produtivos, 
conciliando o respecto ós seus valores naturais e patrimoniais cun desenrolo brando das 
súas potencialidades tanto no entorno da ría, como no resto do territorio. 

Na paisaxe domina unha sucesión de vales de pendentes medias e suaves. No suroeste do 
concello as pendentes aumentan e os eidos se sitúan en penechairas elevadas. A trama 
dos asentamentos e agras de cultivo atópase formada con sucesivos bancais próximos ás 
fontes apoiados sobre ribazos de terra sinxelos nas áreas mais suaves, ou sobre muros de 
sostén construídos en seco cando as pendentes son maiores, podendo chegar estas ao 
20% ou mais. Nas edificacións mais novas os muros de bloques de granito ou formigón 
poden formar grandes alturas.  

Destaca a presenza dun mosaico de labrado moi fragmentado en múltiples leiras, cos 
prados localizados no fondo dos vales raramente pechados sobre os que proliferan as 
novas construcións.  

- A paisaxe agraria do bordo litoral entre Soutoxuste e Rande: Nesta paisaxe 
destacan o Outeiro das Penas en Cesantes e do Coto da Fenteira en Rande que 
complementan o perfil agrario e o seu sistema hídrico. A suavidade das formas 
topográficas dos vales propiciou unha intensiva colonización agraria antiga que 
ten perdido parte da súa forza por mor da progresiva penetración de novas 
edificacións illadas que xunto a desconexión espacial e a dispersión das áreas de 
cultivo imprimen un carácter rururbano á paisaxe. 

- A paisaxe industrial do bordo litoral entre Rande e Chapela: Os recheos do 
porto e as grandes naves caracterizan esta paisaxe que conta con interesantes 
exemplos do patrimonio industrial como a rehabilitada fábrica do alemán ou os 
cargadeiro de mineral. Na zona mais urbana caracterízase pola presenza de 
espazos pseudourbanizados cun progresivo predominio dun hábitat suburbano 
densamente ocupado por vivendas unifamiliares na que a extensión 
indiscriminada de edificación individual ao longo dos camiños transformou o 
espazo en simples vías edificadas facendo desaparecer o espazo agrario 
contiguo. Na zona mais o norte dominan os cantís. É unha paisaxe cunha grande 
posibilidade de ser contemplado dende toda a ría que debe corrixir o impacto 
xerado pola AP-9. 

- A paisaxe interior do val do Maceiras. Son paisaxes son mais complexas, pola 
mestura de áreas construídas do antigo hábitat rural e ámbitos industriais e 
residenciais pouco urbanizados que amosan unha grande desorganización 
espacial. Cómpre dar un tratamento paisaxístico axeitado á estrada N-550 e N-
555 acorde coa súa nova funcionalidade na que se teña en conta o seu contacto 
cos usos agropecuarios e forestais e co hábitat tradicional e de estrada así como 
establecer continuidades coa áreas naturais a través das valgadas agrarias con 
formas herdadas recoñecibles. 
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A PAISAXE URBANA 

A paisaxe urbana de Redondela preséntase coma esponxada e cun grande protagonismo 
do verde, probablemente por mor da baixa densidade, das grandes áreas de solo sen 
desenvolver e dos espazos de solo urbano non consolidado. Mais dita aparencia de 
"concello verde" non se corresponde coa funcionalidade actual das zonas libres xa que os 
espazos citados nin son de titularidade pública nin están urbanizados. Aquelas prazas e 
zonas verdes executados, o teñen sido dunha forma autónoma e independente, sen ter 
estruturado un sistema de espazos libres global da vila. 

No conxunto de espazos libres urbanos de Redondelas, identifícanse tres valores 
diferenciados segundo a tipoloxía e función: parques e xardíns, prazas e xardíns dos 
poboados. A estas tres tipoloxías de espazos libres habería que engadir as zonas verdes 
complementarias ó viario e ós verdes dos interiores dos quinteiros. 

Os parques e xardíns urbanos  

Son aqueles espazos libres constituídos por elementos vexetais capaces de conformar un 
espazo natural no interior do tecido urbano. En Redondela destaca o espazo da 
xunqueira e en Chapela o pequeno espazo da alameda. Malia o importante uso que deles 
fan as veciñas e veciños. 

As prazas 

Son espazos acoutados ligados á estrutura urbana e á súa edificación e rede de rúas con 
capacidade de aglutinar actividades cidadás de lecer e reunión, na estrutura urbana. En 
Chapela non se configuran nin moitas prazas que poidan ser chamadas como tal nin eixos 
de conexión entre elas. Ó Son espazos residuais e pouco usados pola cidadanía. En 
Redondela si existe unha rede de prazas na zona vella particularmente aínda que sen 
unha grande conexión entre elas nin co resto do concello excepto na zona baixa de 
contacto xunqueira – casco histórica que se presenta boas calidades e son moi usadas 
polo conxunto da poboación. 

Zonas verdes complementarias ó viario 

Aqueles espazos complementarios ó viario e ós rueiros, que si ben non teñen a categoría 
de espazos de relación dos anteriores, un coidado tratamento do conxunto e unha boa 
calidade paisaxística aportan unha gran coherencia a estrutura urbana e á calidade do 
tecido urbano. 

Os verdes dos interiores dos quinteiros e as antigas zonas agrarias. 

Outra categoría de verde urbano, non cualificado como tal no planeamento, son os 
interiores verdes dos quinteiros pechados ou semi-pechados, os espazos verdes entre 
edificacións abertas, nas beiras dos regos e vellas zonas agrarias que quedaron rodeadas 
pola edificación; característicos do tecido esponxado. Moitos deles atópanse nunha 
situación de transitoriedade ou de indeterminación polo seu futuro, sen un status quo 
definido. Son espazos de especial interese dentro da trama urbana, xa que adoitan a 
absorber usos e relacións sen cabida ou esquecidos nos espazos públicos definidos. 

7.3 CONCLUSIÓNS 

ESPAZOS ABERTOS TERRITORIAIS 

A actual configuración do concello e a súa relación có territorio, pon en manifesto tres 
potenciais eixos de relación e conectores ecolóxicos: 

 A banda litoral que en conxunto conforma unha arteria estruturante na rede 
municipal de espazos naturais de gran interese ecolóxico. 

 Ó contacto de Redondela coas bacías do Alvedosa, Pexegueiro e Maceiras. 
Neste senso compre que a estrutura urbana traballe nunha fachada aberta cara 
o novo espazo natural aumentando a capilaridade cara esta zona e 
aproveitando as zonas de contacto aínda non urbanizadas que servirían de 
dedos verdes en relación có núcleo urbano. 

 A relación de Chapela cos ríos que a atravesan: Fondón, Pugariño e Chapela, 
aproveitando estas franxas de contacto cos ríos para traballar a súa fachada a 
estes espazos e permitindo unha transversalidade na zona urbana. 

 

 

 

Espacios verdes da paisaxe urbana Redondelá 



 7. SISTEMA DE ESPAZOS LIBRES 

 PÁX. 95 DE 167 

ESTRUTURA DOS ESPAZOS LIBRES 

Tal e como se explica anteriormente, a superficie cualificada como zona verde está moi 
por embaixo dos estándares vixentes un 3%, cando debería ter segundo a LOUG un 
mínimo dun 15%. Si en correspondencia con análise realizada das "zonas verdes en uso" 
tomásemos estas cifras para aplicala normativa, igualmente seguiríamos incumprindo as 
necesidades de zonas verdes. 

Mais compre ter en conta a existencia de grandes espazos verdes potencias do núcleo 
como son a beira litoral e as veigas dos ríos así como outros antigos espazos agrarios. o 
Plan deberá analizar as posiblidades formais de incluír ditos ámbitos no sistema de 
espazos libres acadando uns 20 m² por cada 100 edificables de uso residencial. 

En canto á distribución espacial dos zonas libres analizadas cumpriría establecer novos 
espazos verde para re-equilibrar a distribución de zonas verdes de proximidade. 

AS ACCIÓNS 

Visto o anterior, acadar os estándares legais de zonas verdes e mellora-la calidade 
urbana e natural de Redondela dependería de accións sinxelas de: 

 Recoñecemento e mellora; recoñecer as zonas verdes e espazos libres 
actualmente en uso, así como mellorar a calidade natural e urbana de ditos 
espazos en prol dunha maior adecuación das súas funcións, ao uso que delas 
fai a veciñanza e características do entorno. 

 Inclusión; acadar os mecanismos de incorporación das grandes espazos 
naturais de de calidade paisaxística existentes no núcleo urbano no sistema de 
espazos libres. Mellorar o equilibrio da rede de espazos libres de proximidade 
aproveitando a potencialidade dos espazos non urbanizados actuais. 

 Relación; dotar de coherencia o sistema de espazos libres e tecer a rede de 
conexións entre eles.  
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Solo Urbano Residencial de CHAPELA

Cualificación Superficie (m²)

SISTEMAS 406.610,42

Equipamentos 38.608,64

Deportivo 7.828,73

Educativos 20.946,95

Mercado 870,20

Outros 4.639,26

Relixioso 2.263,98

Sanitario 2.059,52

Solo Urbano Residencial de REDONDELA-VILA

Cualificación Superficie (m²)

SISTEMAS 112.966,29

Equipamentos 30.878,75

Administrativos 509,10

Educativos 24.547,91

Outros 1.814,87

Relixioso 1.702,03

Industrial 2.304,84

8. SISTEMA DE EQUIPAMENTOS E DOTACIÓNS PÚBLICAS 

O equipamento é un concepto de natureza espacial que indica a súa condición de uso 
colectivo a diferenza do residencial, dos espazos produtivos, das servidumes da 
circulación, do transporte e das infraestruturas. 

Tratase dunha categoría urbana que é fundamental no seu servizo funcional para as 
demandas da poboación-usuarios: actividades do lugar, deporte, educación, cultura, 
etc., actividades todas elas que orixinan o equipamento e lle dan o seu sentido. O 
incremento da especialización dos equipamentos da cidade fai que cada vez sexa mais 
necesaria unha postura conxunta e simultánea respecto das iniciativas para mellorar as 
súas condicións xa que en definitiva constitúen un dos elementos estruturadores do 
espazo de cidades e vilas mais importantes se temos en conta a súa capacidade para 
articular as actividades que a poboación demanda.  

8.1 PREVISIÓNS DO PLANEAMENTO VIXENTE 

As NSP fixan como criterios e obxectivos a clasificación e e cualificación de solos que 
favorezan a concentración e a protección do entorno natural; a definición dunha 
normativa adaptada ás características e desenvolvemento do municipio e por ultimo un 
programa de actividades para establecer distintos solos urbanos e núcleos existentes 
delimitados un programa de prioridades para a mellor coordinación e xestións das 
inversións. 

En alas de acadar estes obxectivo as NSP, consolidan a rede de equipamentos existentes, 
en especial aqueles educativos, deportivos e sociais con certo equilibrio na totalidade do 
territorio. Así mesmo nos núcleos urbanos con ordenación detallada, se continúa esta 
consolidación da rede existente con novas reservas. 

Ao igual que acontece no sistemas de espazos libres, existen diferentes tipos de 
equipamentos en cada un dos núcleos, exceptuando o caso do PERI de Cesantes onde non 
se define a reserva de ningún equipamento, porén hai que salientar a existencia dun 
centro de ensino no núcleo veciño de Outeiro das Penas. 

                         

OS ESTÁNDARES ACTUAIS 

No caso contrario do sistema de espazos libres, en canto a equipamentos a distribución e 
cantidade de solos reservados superan os estándares actuais de 5m² cada 100m² de teito 
residencial edificado. 

Nas Normas se contabilizaban unha superficie de solo destinado a equipamentos de 
817.000m², dos cales xa existían no momento da redacción das normas ou foron 
executados uns 198.000m². Malia esta gran porcentaxe de equipamentos sen executar, 
segundo os estándares da Lei do Solo, para o teito actual do concello de Redondela, 
cumpriría unha reserva de 191.000m². 

Na lectura destes datos hai que ter en conta unha salvidade, o encadre dun tipo de 
dotación dentro do sistema de zonas libres ou equipamentos, tivo variacións ao longo dos 
anos, e encadrados na categoría “outros” equipamentos se inclúen tamén algúns parques 
e prazas. 

8.2 ESTRUCTURA ACTUAL DO SISTEMA DE EQUIPAMENTOS 

Nos concellos cun alto grado de dispersión no territorio como é Redondela, onde unha 
grande parte da poboación vive dispersa, a distribución dos equipamentos de 
proximidade é clave no axeitado funcionamento da estrutura parroquial. Dende sempre 
cada parroquia tivo asociada a súa igrexa, campo da festa, etc, puntos non só de culto e 
de lecer, senón tamén de reunión e intercambio, estas fitas sociais han de ser mantidas 
hoxe en día, coa actualización de usos adecuada. 

Neste senso, a rede de equipamentos e dotacións no concello ten unha clara 
bipolaridade entre o núcleo de Redondela e Chapela. Entre ambos copan a meirande 
parte dos equipamentos de referencia e de interese para toda a poboación, exceptuando 
os equipamentos relixiosos, centros sociais e culturais e as pistas deportivas así como 
algunha peza escolar que acompañan aos principais núcleos parroquiais.  

Tendo en conta a estrutura do Concello a situación dos dous nodos de equipamentos 
podería ser axeitada, mais debería ter integrado un sistema de vías verdes e espazos 
libres adecuados que acompañaran e posibilitaran o servizo ao conxunto da poboación 
permanente ou estacional. 

TIPOLOXÍA E DISTRIBUCIÓN 

Ao estudar o sistema de equipamentos do municipio, elaborouse unha clasificación que 
permite diferencialos segundo a súa funcionalidade: Educativos, sanitarios, deportivos, 
social-asistencial, culturais e cívicos, administrativos, servizos urbanos e ambientais, 
seguridade cidadá e relixiosos. En xeral, pódese afirmar que o sistema de equipamentos 
é suficiente segundo os estándares da LOUG. 

Comparación das dotacións previstas e as non executadas. (Redondela Vila) 

Comparación das dotacións previstas e as non executadas. (Chapela) 
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EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO CONCELLO DE REDONDELA 198.917,34

Nome Titular Xestión Superficie (m²)

ADMINISTRATIVOS 1.741,32

Xulgados Comunidade Autónoma PB 508,86

Casa do concello Municipal PB 447,10

Oficina de Emprego Comunidade Autónoma PB 85,89

Oficina de Correos Estatal PB 156,17

Oficina de Correos Estatal PB 37,98

Oficina de Correos Estatal PB 259,33

Servicio Extensión Agraria Municipal PB 245,98

CULTURAIS E CÍVICOS 13.338,56

Centro Cultural de Trasmañó Municipal PB 179,01

Centro Cultural de Negros Municipal PB 205,98

Multiusos de Chapela Municipal PB 997,23

Antiga escola de Saxamonde Municipal PB 204,83

Centro Cultural de Cabeiro Municipal PB 592,59

Centro Cultural 417,82

Círculo Cultural Deportivo de Cesantes Municipal PB 293,22

Casa da Sociedade Labrego-Cultural Reboreda Municipal PB 190,09

Casa da Torre Municipal PB 218,61

Auditorio José Figueroa e Fogar da 3ª idade Autonómico PB 496,27

Edificio multiusos "A Xunqueira" Municipal PB 1.174,40

Centro de Formación Municipal PB 234,30

Centro Social Cedeira (Antiga Escola) Municipal PB 93,52

Centro cultural de Cedeira 329,80

Centro Cultural O Viso Municipal PB 139,86

Instalaciones Pousadouro Municipal PB 620,57

Casa da Cultura Municipal PB 144,21

Círculo Cultural e Recreativo Propiedade Privada PV 421,32

Centro Cultural e deportivo Cidadelle Municipal PB 342,14

Círculo Cultural e Recreativo de Chapela Propiedade Privada PV 182,01

Local A.V. de montes "En Man Comén" Propiedade Privada PV 41,21

Centro Cultural Chan das Pipas 430,80

Complexo cultural da Illa de San Simón Estatal PB 2.494,37

Locais de Cardona Municipal PB 299,13

Locales da Volta Municipal PB 266,52

Centro de Participación cidadá Municipal PB 99,04

Peña Cultural e Deportiva "Blanco y Negro" Propiedade Privada PV 519,81

Museo "Meirande" Municipal PB 1.709,90

DEPORTIVOS 83.049,04

Campo de fútbol de Chapela Municipal PB 7.214,79

Pavillón Municipal de Reboreda Municipal PB 1.027,30

Pavillón Municipal "As Marismas" Municipal PB 1.492,36

Piscina Municipal Municipal PB 1.599,50

Campo de fútbol de O Viso Municipal PB 6.592,83

Pista Polideportiva 340,90

Clube de remo de CCD Cesantes Propiedade Privada PV 228,79

Igrexario de San Pedro Municipal PB 1.262,22

Campo de fútbol de Reboreda Municipal PB 8.117,86

Campo Municipal de Santa Mariña Municipal PB 10.701,87

Pista Deportiva zona Xunqueira 884,27

Área Recreativa de Cedeira Municipal PB 1.059,49

Campo de fútbol de Trasmañó Municipal PB 7.651,07

Pista deportiva O Soutiño 865,91

Centro de deportes acuáticos Municipal PB 1.278,48

Pista Deportiva Municipal PB 944,19

Campo de fútbol de Saxamonde Municipal PB 6.302,30

Pista deportiva 1.048,49

Campo de fútbol de Vilar de Infesta Municipal PB 6.507,45

Pista deportiva 912,77

Pista deportiva 1.110,86

Campo de fútbol de Santa Mariña Municipal PB 6.179,87

Pistas deportivas de Santa Mariña Municipal PB 2.714,52

Pista deportiva 280,79

Novo Pavillón polideportivo Municipal PB 6.316,49

Pista Deportiva Alameda Redondela Municipal PB 413,67

EDUCATIVOS 35.350,89

CEIP de San Vicente de Trasmañó Comunidade Autónoma PB 394,29

CEIP de Quintela Comunidade Autónoma PB 762,75

CEIP de Igrexa Comunidade Autónoma PB 947,43

IES de Chapela Comunidade Autónoma PB 1.924,21

CEIP de Laredo Comunidade Autónoma PB 814,85

CEIP Alexandre Bóveda Comunidade Autónoma PB 1.171,74

Centro Preescolar (Porto Cabeiro) Municipal PB 305,88

CEIP de Porto Cabeiro Comunidade Autónoma PB 3.322,47

CEIP Outeiro das Penas Comunidade Autónoma PB 3.461,57

EEI de San Pedro de Cesantes Municipal PB 301,50

EEI de Ventosela Municipal PB 221,60

CEIP San Paio de Abaixo Comunidade Autónoma PB 1.984,11

Conservatorio de Mésica Municipal PB 655,75

IES Illa de San Simón Comunidade Autónoma PB 4.457,54

CEP Santa Mariña Comunidade Autónoma PB 1.530,69

EEI A Marisma Municipal PB 584,93

IES Pedro Floriani Comunidade Autónoma PB 2.902,85

Escola Infantil de Santa Mariña 2.706,97

IES Mendiño Comunidade Autónoma PB 3.299,60

CEIP de Cedeira Comunidade Autónoma PB 1.867,53

Centro Vigo Propiedade Privada PV 1.732,65

OUTROS 5.680,92

Pavillón Municipal, Escola de Música Municipal PB 2.021,70

Mercado de Redondela Municipal PB 1.042,49

Centro de Seguridade e Saúde Laboral Comunidade Autónoma PB 1.978,37

Lonxa de Cesantes 467,97

Mercado de Chapela Municipal PB 170,40

RELIXIOSOS 9.086,61

Monasterio de Benedictinas Propiedade Privada PV 2.620,94

Igrexia de San Vicente de Trasmañó Propiedade Privada PV 133,19

Igrexa de San Mamede de Quintela Propiedade Privada PV 212,50

Igrexia de Santo Estevo de Negros Propiedade Privada PV 528,17

Igrexia de San Fausto de Chapela Propiedade Privada PV 545,63

Igrexa de San Román de Saxamonde Propiedade Privada PV 216,42

Igrexa de San Xoan de Cabeiro Propiedade Privada PV 255,00

Igrexa de San Martiño de Vilar de Infesta Propiedade Privada PV 139,47

Igrexa de San Pedro de Cesantes Propiedade Privada PV 261,82

Igrexa de San Martiño de Vilar de Infesta Propiedade Privada PV 177,53

Ermida de Santo Paio Propiedade Privada PV 32,69

Igrexa de Santa Mariña de Reboreda Propiedade Privada PV 510,74

Convento de Vilavella Propiedade Privada PV 2.026,06

Igrexa Parroquial de Santiago de Redondela Propiedade Privada PV 614,27

Capela das Angustias Propiedade Privada PV 104,01

Igrexa de San Andrés de Cedeira Propiedade Privada PV 402,80

Igrexa de Santa María do Viso Propiedade Privada PV 250,15

Capela de San Vicente de Soutoxusto Propiedade Privada PV 55,23

SANITARIOS 1.978,35

Centro de saúde Municipal PB 859,53

Centro de saúde de San Pedro Propiedade Privada PV 783,10

Centro de saúde de Cesantes Propiedade Privada PV 335,72

SEGURIDADE CIDADÁ 989,39

Policía Nacional e Local Estatal PB 722,28

Protección Civil Municipal PB 267,12

SERVICIOS URBANOS E AMBIENTAIS 40.356,75

Depósito de augas de Quintela Municipal PB 1.004,06

Cemiterio de O Viso Propiedade Privada PV 1.795,25

Cemiterio de San Pedro Propiedade Privada PV 1.236,85

Apeadero Cesantes Estatal PB 142,78

Cemiterio de San Martiño Propiedade Privada PV 1.038,76

Cemiterio de Asnelle de Abaixo Propiedade Privada PV 3.190,11

Estación de FFCC nova Estatal PB 826,93

Cemiterio Municipal Municipal PB 1.719,38

Cemiterio de Cedeira Propiedade Privada PV 2.207,43

Estación de FFCC Estatal PB 599,22

Cemiterio de Trasmañó Propiedade Privada PV 1.962,08

Tanatorio Propiedade Privada PV 1.212,20

Cemiterio de Mañó Municipal PB 6.573,64

Cemiterio de Quintela Propiedade Privada PV 921,95

Cemiterio de Negros Propiedade Privada PV 1.095,65

Cemiterio de Chapela Propiedade Privada PV 3.282,22

Cemiterio de Saxamonde Propiedade Privada PV 1.545,48

Cemiterio de Cabeiro Propiedade Privada PV 1.432,82

Cemiterio de Vilar de Infesta Propiedade Privada PV 2.926,25

Depósito de augas de Chapela Municipal PB 978,51

Depósito de augas de Riofrío Municipal PB 46,42

Estación de tratamento de augas potables Municipal PB 267,43

Depósito de augas de Reboreda Municipal PB 223,75

Nave de vías e Obras Municipal PB 1.545,23

Oficina Turismo Municipal PB 16,99

EDAR Municipal PB 2.565,34

SOCIAIS E ASISTENCIAIS 7.345,50

Centro de Atención de Minusválidos Psíquicos Comunidade Autónoma PB 3.296,00

Centro de acollida de nenos (Aldeas Infantiles) Propiedade Privada PV 2.903,73

Fundación Lenda Propiedade Privada PV 158,73

Centro de día de Cesantes Comunidade Autónoma PB 840,34

Servicios Sociais Municipal PB 146,70

Dotacións actuais (Redondela Vila) 

Dotacións actuais (Chapela) 
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EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO CONCELLO DE REDONDELA 198.917,34

Nome Titular Xestión Superficie (m²)

ADMINISTRATIVOS 1.741,32

Xulgados Comunidade Autónoma PB 508,86

Casa do concello Municipal PB 447,10

Oficina de Emprego Comunidade Autónoma PB 85,89

Oficina de Correos Estatal PB 156,17

Oficina de Correos Estatal PB 37,98

Oficina de Correos Estatal PB 259,33

Servicio Extensión Agraria Municipal PB 245,98

CULTURAIS E CÍVICOS 13.338,56

Centro Cultural de Trasmañó Municipal PB 179,01

Centro Cultural de Negros Municipal PB 205,98

Multiusos de Chapela Municipal PB 997,23

Antiga escola de Saxamonde Municipal PB 204,83

Centro Cultural de Cabeiro Municipal PB 592,59

Centro Cultural 417,82

Círculo Cultural Deportivo de Cesantes Municipal PB 293,22

Casa da Sociedade Labrego-Cultural Reboreda Municipal PB 190,09

Casa da Torre Municipal PB 218,61

Auditorio José Figueroa e Fogar da 3ª idade Autonómico PB 496,27

Edificio multiusos "A Xunqueira" Municipal PB 1.174,40

Centro de Formación Municipal PB 234,30

Centro Social Cedeira (Antiga Escola) Municipal PB 93,52

Centro cultural de Cedeira 329,80

Centro Cultural O Viso Municipal PB 139,86

Instalaciones Pousadouro Municipal PB 620,57

Casa da Cultura Municipal PB 144,21

Círculo Cultural e Recreativo Propiedade Privada PV 421,32

Centro Cultural e deportivo Cidadelle Municipal PB 342,14

Círculo Cultural e Recreativo de Chapela Propiedade Privada PV 182,01

Local A.V. de montes "En Man Comén" Propiedade Privada PV 41,21

Centro Cultural Chan das Pipas 430,80

Complexo cultural da Illa de San Simón Estatal PB 2.494,37

Locais de Cardona Municipal PB 299,13

Locales da Volta Municipal PB 266,52

Centro de Participación cidadá Municipal PB 99,04

Peña Cultural e Deportiva "Blanco y Negro" Propiedade Privada PV 519,81

Museo "Meirande" Municipal PB 1.709,90

DEPORTIVOS 83.049,04

Campo de fútbol de Chapela Municipal PB 7.214,79

Pavillón Municipal de Reboreda Municipal PB 1.027,30

Pavillón Municipal "As Marismas" Municipal PB 1.492,36

Piscina Municipal Municipal PB 1.599,50

Campo de fútbol de O Viso Municipal PB 6.592,83

Pista Polideportiva 340,90

Clube de remo de CCD Cesantes Propiedade Privada PV 228,79

Igrexario de San Pedro Municipal PB 1.262,22

Campo de fútbol de Reboreda Municipal PB 8.117,86

Campo Municipal de Santa Mariña Municipal PB 10.701,87

Pista Deportiva zona Xunqueira 884,27

Área Recreativa de Cedeira Municipal PB 1.059,49

Campo de fútbol de Trasmañó Municipal PB 7.651,07

Pista deportiva O Soutiño 865,91

Centro de deportes acuáticos Municipal PB 1.278,48

Pista Deportiva Municipal PB 944,19

Campo de fútbol de Saxamonde Municipal PB 6.302,30

Pista deportiva 1.048,49

Campo de fútbol de Vilar de Infesta Municipal PB 6.507,45

Pista deportiva 912,77

Pista deportiva 1.110,86

Campo de fútbol de Santa Mariña Municipal PB 6.179,87

Pistas deportivas de Santa Mariña Municipal PB 2.714,52

Pista deportiva 280,79

Novo Pavillón polideportivo Municipal PB 6.316,49

Pista Deportiva Alameda Redondela Municipal PB 413,67

EDUCATIVOS 35.350,89

CEIP de San Vicente de Trasmañó Comunidade Autónoma PB 394,29

CEIP de Quintela Comunidade Autónoma PB 762,75

CEIP de Igrexa Comunidade Autónoma PB 947,43

IES de Chapela Comunidade Autónoma PB 1.924,21

CEIP de Laredo Comunidade Autónoma PB 814,85

CEIP Alexandre Bóveda Comunidade Autónoma PB 1.171,74

Centro Preescolar (Porto Cabeiro) Municipal PB 305,88

CEIP de Porto Cabeiro Comunidade Autónoma PB 3.322,47

CEIP Outeiro das Penas Comunidade Autónoma PB 3.461,57

EEI de San Pedro de Cesantes Municipal PB 301,50

EEI de Ventosela Municipal PB 221,60

CEIP San Paio de Abaixo Comunidade Autónoma PB 1.984,11

Conservatorio de Mésica Municipal PB 655,75

IES Illa de San Simón Comunidade Autónoma PB 4.457,54

CEP Santa Mariña Comunidade Autónoma PB 1.530,69

EEI A Marisma Municipal PB 584,93

IES Pedro Floriani Comunidade Autónoma PB 2.902,85

Escola Infantil de Santa Mariña 2.706,97

IES Mendiño Comunidade Autónoma PB 3.299,60

CEIP de Cedeira Comunidade Autónoma PB 1.867,53

Centro Vigo Propiedade Privada PV 1.732,65

OUTROS 5.680,92

Pavillón Municipal, Escola de Música Municipal PB 2.021,70

Mercado de Redondela Municipal PB 1.042,49

Centro de Seguridade e Saúde Laboral Comunidade Autónoma PB 1.978,37

Lonxa de Cesantes 467,97

Mercado de Chapela Municipal PB 170,40

RELIXIOSOS 9.086,61

Monasterio de Benedictinas Propiedade Privada PV 2.620,94

Igrexia de San Vicente de Trasmañó Propiedade Privada PV 133,19

Igrexa de San Mamede de Quintela Propiedade Privada PV 212,50

Igrexia de Santo Estevo de Negros Propiedade Privada PV 528,17

Igrexia de San Fausto de Chapela Propiedade Privada PV 545,63

Igrexa de San Román de Saxamonde Propiedade Privada PV 216,42

Igrexa de San Xoan de Cabeiro Propiedade Privada PV 255,00

Igrexa de San Martiño de Vilar de Infesta Propiedade Privada PV 139,47

Igrexa de San Pedro de Cesantes Propiedade Privada PV 261,82

Igrexa de San Martiño de Vilar de Infesta Propiedade Privada PV 177,53

Ermida de Santo Paio Propiedade Privada PV 32,69

Igrexa de Santa Mariña de Reboreda Propiedade Privada PV 510,74

Convento de Vilavella Propiedade Privada PV 2.026,06

Igrexa Parroquial de Santiago de Redondela Propiedade Privada PV 614,27

Capela das Angustias Propiedade Privada PV 104,01

Igrexa de San Andrés de Cedeira Propiedade Privada PV 402,80

Igrexa de Santa María do Viso Propiedade Privada PV 250,15

Capela de San Vicente de Soutoxusto Propiedade Privada PV 55,23

SANITARIOS 1.978,35

Centro de saúde Municipal PB 859,53

Centro de saúde de San Pedro Propiedade Privada PV 783,10

Centro de saúde de Cesantes Propiedade Privada PV 335,72

SEGURIDADE CIDADÁ 989,39

Policía Nacional e Local Estatal PB 722,28

Protección Civil Municipal PB 267,12

SERVICIOS URBANOS E AMBIENTAIS 40.356,75

Depósito de augas de Quintela Municipal PB 1.004,06

Cemiterio de O Viso Propiedade Privada PV 1.795,25

Cemiterio de San Pedro Propiedade Privada PV 1.236,85

Apeadero Cesantes Estatal PB 142,78

Cemiterio de San Martiño Propiedade Privada PV 1.038,76

Cemiterio de Asnelle de Abaixo Propiedade Privada PV 3.190,11

Estación de FFCC nova Estatal PB 826,93

Cemiterio Municipal Municipal PB 1.719,38

Cemiterio de Cedeira Propiedade Privada PV 2.207,43

Estación de FFCC Estatal PB 599,22

Cemiterio de Trasmañó Propiedade Privada PV 1.962,08

Tanatorio Propiedade Privada PV 1.212,20

Cemiterio de Mañó Municipal PB 6.573,64

Cemiterio de Quintela Propiedade Privada PV 921,95

Cemiterio de Negros Propiedade Privada PV 1.095,65

Cemiterio de Chapela Propiedade Privada PV 3.282,22

Cemiterio de Saxamonde Propiedade Privada PV 1.545,48

Cemiterio de Cabeiro Propiedade Privada PV 1.432,82

Cemiterio de Vilar de Infesta Propiedade Privada PV 2.926,25

Depósito de augas de Chapela Municipal PB 978,51

Depósito de augas de Riofrío Municipal PB 46,42

Estación de tratamento de augas potables Municipal PB 267,43

Depósito de augas de Reboreda Municipal PB 223,75

Nave de vías e Obras Municipal PB 1.545,23

Oficina Turismo Municipal PB 16,99

EDAR Municipal PB 2.565,34

SOCIAIS E ASISTENCIAIS 7.345,50

Centro de Atención de Minusválidos Psíquicos Comunidade Autónoma PB 3.296,00

Centro de acollida de nenos (Aldeas Infantiles) Propiedade Privada PV 2.903,73

Fundación Lenda Propiedade Privada PV 158,73

Centro de día de Cesantes Comunidade Autónoma PB 840,34

Servicios Sociais Municipal PB 146,70

Dotacións actuais (Cesantes) 
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O centros educativos, engloban tanto as escolas infantís, as de primaria, secundaria e 
conservatorios de música. Na distribución dentro do concello, os CEIP teñen unha 
distribución bastante homoxénea (Trasmañó, Chapela, Redondela, Santo Paio de Abaixo, 
Porto Cabeiro, Quintela, Cesantes e un colexio privado en Rande). Os IES pola contra 
atópanse fortemente concentrados en Redondela e Chapela.  

Existen mais de 83.000m² de terreo destinadas a uso deportivo (incluíndo campos de 
futbol, pavillóns deportivos e pistas). Así mesmo hai pequenas pistas deportivas ou 
espazos que se usan para ese fin distribuídas por moitos barrios. Si ben non constitúe un 
equipamento, hai que salientar o uso que a veciñanza fai dos eixos cívicos e sendeiros 
para practicas deportivas e saudables (en xeral hai un gran uso deste percorrido para 
camiñadas de media distancia) así como doutras estradas non adaptadas pero usadas 
para paseo.  

En canto os equipamentos do social-asistencial destacan polo tamaño das instalacións 
Aldeas Infantiles, de iniciativa privada, e o Centro de Atención de Minusválidos 
Psíquicos. Ademais existen dous centros de saúde en Chapela e Redondela e outros de 
caracter privado en Cesantes. 

Nos equipamentos culturais o concello ten unha importante rede de centros culturais nas 
parroquias, aínda que non todas contan cun espazo axeitado no seu entorno. Nas zonas 
urbanas de Chapela e Redondela conta con diferentes espazos multiusos, ofertando 
diversos cursos segundo a demanda existente e como lugares de reunión e xuntanza, 
base dunha estrutura social cohesionada; e en Rande o museo Meirande. 

8.3 CONCLUSIÓNS 

Malia que a oferta actual de equipamentos é suficiente, existe unha oportunidade de 
desenvolver outros espazos potenciais que axuden a tecer a trama urbana. Neste senso 
hai que salientar a gran área natural do litoral do concello, que deberán xerar novas 
necesidades de espazos para equipamentos e as posibilidades que poidan aportar para 
xerar transversalidades en Chapela. 

Redondela conta cunha oferta cuantitativa suficiente para abastecer as demandas a 
escala municipal. Así mesmo ten recursos espaciais suficientes en caso de necesitar 
albergar novas instalacións que poidan xurdir vinculadas a súa función de nodo 
intermedio dentro da Rexión Urbana. 

Os equipamentos contan cun bo nivel de servizo, mais con déficits na interelación entre 
eles mesmos e có sistema de espazos libres. 

Non existen dotacións en solo industrial, malia que estas poden ser quen de resolver as 
necesidades de dotacións que poidan xurdir nun polígono ou na interelación cos núcleos 
da cidade difusa. 

É preciso destacar a importante rede de locais sociais distribuídos no territorio, que son 
lugares de grande importancia para o equilibrio territorial e que deberan ser tratados e 
reforzados en consecuencia. 
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9. INFRAESTRUCTURAS E SERVIZOS URBANOS 

9.1 AS GRANDES REDES DE INFRAESTRUCTURAS 

OS AEROXENERADORES 

Actualmente Redondela non conta con parques eólicos. O Plan Sectorial Eólico (PSEGA) 
reserva catro áreas para posteriores desenvolvementos: Salgueirón, de 8642Ha. e situado 
nos concellos de Pontevedra, Pontecaldelas, Ponteareas, Soutomaior, Redondela, Pazos 
de Borbén e Fornelos de Montes; e o Monte Cidadelle, de 1050 Ha. entre Redondela e 
Vigo. Deberanse ter en consideración estas áreas de reserva de cara a permitir nela usos 
compatibles definidos na Lei do Solo de Galicia e no Plan Sectorial Eólico. 

LIÑAS DE ALTA TENSIÓN. 

Un importante número de liñas de alta tensión atravesan o concello dende Soutomaior e 
Pazos de Borbén especialmente en Monte Penide. Ditas liñas teñen importantes 
servidumes ó seu carón, así como espazos de protección ao redor dos cales moitos usos 
están prohibidos, polo que serán tomados en conta na elaboración do plan. 

OS ENCOROS E MINICENTRAIS 

No Concello de Redondela non existen encoros ou minicentrais previstos.  

9.2 AS REDES DE SERVIZOS URBANOS 

O recoñecemento das diferentes infraestruturas de servizos técnicos ten que servir no 
marco da redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal, para a racionalización e a 
ordenación dos mesmos, de tal xeito que as actuacións na vía pública poidan ser 
coordinadas e planificadas sen necesidade de interromper para cada servizo a vida  dos 
seus cidadáns. 

ABASTECEMENTO 

O abastecemento de augas de Redondela ten unha vertente municipal que abastece ao 
núcleos de Chapela, Cesantes e Redondela e unha serie de redes de abastecemento 
privadas de propiedade comunal pertencentes as comunidades de veciños. 

A rede que abastece a Redondela e Cesantes provén da captación realizada pola 
Confederación hidrográfica no río Louro en Pazos de Borbén, que conduce a auga ata un 
depósito na parroquia de Quintela de 4000m3 que distribúe a auga. Cesantes posúe un 
depósito en Outeiro das Penas. 

A rede que abastece Chapela provén dunha captación do río Fondón cun depósito de 
400m3 no barrio de Cidadelle. 

Existen outros depósitos en O Viso, Reboreda e Quintela. 

SANEAMENTO 

Redondela posúe unha rede de saneamento que lentamente vai chegando á maior parte 
dos núcleos. Os principais núcleos urbanos e o polígono industrial de Vilar de Infesta 
están conectadas á rede municipal.  

A EDAR do concello sitúase no esteiro de Redondela, realizada no 1992 e con melloras 
realizadas no 2007.  

Chapela conta cunha EDAR propia situada na costa, no límite municipal con Vigo situada 
no barrio de Teis, cun colector propio e estación de bombeo en Arealonga. A rede de 
saneamento de augas transformouse en parte en separativa, diferenciando as augas 
pluviais das fecais. 

GAS NATURAL 

Redondela conta cunha liña do gasoduto que da servizo aos núcleos de Redondela e 
Chapela e se atopa en proceso de expansión polo concello. A rede de gas conta cunha 
serie de ámbitos de protección e servidumes que se deberán ter en conta na elaboración 
do planeamento. 

XESTIÓN DE RESIDUOS E PUNTO LIMPO. 

Non existe un punto limpo en Redondela para a recollida selectiva dos residuos 
producidos no ámbito doméstico. 

Dadas as dimensións do concello e a situación periférica do punto existente sería preciso 

Liñas de alta tensión 

Rede de saneamento 
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instalar un ou mais puntos dentro do concello. 

ELECTRICIDADE E ILUMINACIÓN 

A práctica totalidade das vivendas do Concello de Redondela posúen enerxía eléctrica, 
distribuíndose a partires da rede de media tensión. No eido da iluminación pública, o 
concello conta cunha rede suficiente, especialmente nos núcleo urbano de Redondela e 
Chapela así coma nas zonas costeiras e ó longo das principais estradas urbanizadas.  

BANDA ANCHA 

Na actualidade a maior parte do núcleos de Redondela contan con conexión ADSL, 
especialmente aqueles que se atopan nos núcleos mais urbanos e aqueles asentamentos 
que se atopan nas proximidades dalgunha das vía principais do concello.  

9.3 CONCLUSIÓNS 

O concello de Redondela non conta cun gran número de grandes infraestruturas, sendo 
un concello eminentemente residencial.  

Tendo en conta que, polo seu modelo de asentamento disperso no territorio, é un 
consumidor importante de enerxía, será necesario cumpre estudar as posibilidades de 
implantación de sistemas de autoprodución de enerxía e de regulación da auga, sistemas 
facilmente aplicables a un hábitat de baixa densidade como o do concello. 

En canto aos servizos urbanos, Redondela presenta deficiencias puntuais derivadas deste 
modelo expansivo particularmente na área difusa (xa visto no punto do Modelo de 
asentamento poboacional e derivadas do intenso crecemento dos núcleos urbanos, 
particularmente en Chapela. Na vila de Redondela pode dicirse, agás pequenas 
excepcións, que ten unha correcta funcionalidade na rede de servizos urbanos, mais que 
será preciso reforzas nalgúns puntos.  
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10. ESTRUTURA E USOS DO SOLO RESIDENCIAL 

O concello de Redondela ten que ser entendido como un sistema mais que coma unha 
concatenación de asentamentos urbanos e/ou difusos dentro da Rexión Urbana das Rías 
Baixas, onde, cunha baixa densidade edificatoria, conviven uso industrial, pesqueiro ou 
agrícola. 

Convén sinalar que o sistema urbano, exceptuando en Redondela Vila e no entorno de 
Chapela, está a evolucionar nas últimas décadas de tal xeito que é difícil discernir onde 
se pode comezar a falar de espazo netamente urbano, e onde de tecido rural, de feito as 
propias determinacións de cada un dos tipos de solo, diferéncianse exclusivamente no 
seu grado de consolidación, que foi variando ao longo dos anos. 

En canto á análise do solo residencial analizamos a súa estrutura en catro ámbitos 
diferenciados, como son os tres núcleos urbanos mais densos de Redondela, Chapela e 
Cesantes, que teñen e tiveron un desenvolvemento urbanístico independente e por outro 
podemos analizar case en conxunto o resto dos solos urbanos e dos solos de núcleo rural. 

10.1 A ESTRUTURA DA PROPIEDADE 

A estrutura parcelaria do tecido residencial de Redondela evidencia unha gran variedade 
de tecidos, que atenden aos tipos de desenvolvemento, a grandes trazos podendo 
distinguir tres grandes grupos: 

Tecido urbano compacto: 

Son os terreos que se corresponden có parcelario dos tres núcleos urbanos 
principais de Redondela, Chapela e Cesantes, coincidindo cos tecidos mais 
consolidados. No caso de Redondela Vila, estas parcelas contan cunha dimensións 
de entre menos de 50m² ate 200m², a meirande parte delas sómente ate os 
60m². 

Este tipo de parcelario corresponde cos terreos cualificados como Casco Antigo, 
onde as edificacións son en fileira, entre medianas e menores de 50 m². 

En Chapela e Cesantes, este tecido é propio dos crecementos no redor das 
estradas principais, N-550 e N-555, en xeral albergan edificacións en fileira, con 
tecidos compactos e con alto grado de consolidación, coa salvidade da zona mais 
antiga de Chapela, en torno á vía ferroviaria, onde tamén vivendas unifamiliares 
ocupan este tipo de tecido.  

Tecido difuso dos barrios: 

Formado por parcelas de entre 200 e 1.000 m², podemos identificalo na gran 
maioría dos núcleos urbanos e no interior dos tecidos de Chapela e Cesantes, 
naqueles terreos con ordenación destinada a vivenda unifamiliar, así como en 
moitos terreos correspondentes cos solos de núcleo rural. 

Si ven incluímos un amplo abanico de dimensións de parecela no mosaico de solos 
residenciais de baixa e moi baixa densidade, poderíamos distinguir dous rangos en 
función da súa compacidade: 

 Os terreos con parcelas entre 300 e 500m² correspondentes aqueles 
tecidos de vivenda unifamiliar no núcleo de Chapela, Cesantes e os 
núcleos en solo urbano xeral. 

 Aqueles terreos de entre 500 e 1.000m², que se corresponden cós terreos 
de Cesantes cualificados de vivenda unifamiliar de baixa densidade e cós 
solos de núcleo rural.  

 Nesta tipoloxía tamén se poden englobar moitos daqueles terreos en solo 
rústico de protección ordinaria nos que se sitúan os asentamentos 
residenciais estrutura similar aos núcleos rurais. 

As bolsas de tecido non edificado: 

Estes terreos se corresponden, nos núcleos de Redondela e Chapela, con grandes 
bolsas de solo non edificados nos que está pendente de realización algunha figura 
de planeamento ou de xestión. 

Cando os atopamos no resto dos solos residencias, corresponden a zonas de 
vivenda unifamiliar de baixa densidade, como no caso de Cesantes ou de solos de 
núcleo rural. 

10.2 TECIDO RESIDENCIAL DOS NÚCLEOS URBANOS 

A evolución do tecido residencial en cada un dos tres núcleos urbanos mais consolidados, 
seguiu unhas dinámicas independentes tanto a nivel histórico temporal como a nivel 
urbanístico, si ven os planeamentos de Redondela e Chapela se fixeron en épocas moi 
próximas, o de Cesantes foi realizado unha década mais tarde  

Mais aló da análise morfolóxica e formal dos tecidos residenciais compre facer a 
comparación entre potencial de crecemento residencial previsto no planeamento vixente 
e o teito existente no momento actual da redacción deste Plan. Este é un dos 
indicadores que nos permiten avaliar o crecemento efectivo nas últimas décadas e que 
tipo de tecido e de estrutura da propiedade tiveron unha maior acollida, e por ende 
unha maior facilidade de desenvolvemento urbanístico. Evidentemente esta variable non 
se estuda en solitario, debendo cruzalo có momento socioeconómico da época de 
realización do desenvolvemento e ás ferramentas asociadas á súa transformación dentro 
do planeamento, entre outras. 

Catastro 2015 (Redondela Vila) 

Catastro 2015 (Chapela) 

 

Catastro 2015 (Cesantes) 
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En cifras xerais relativa a todo o municipio de Redondela, podemos afirmar que é un 
concello cun gran consumo de solo residencial, debido principalmente a que o 90% dos 
solos desta clasificación están ocupados por tecidos de parcelas de entre os 300 e os 
1.000 m² con vivenda unifamiliar illada. Concentrándose as edificacións en bloque ou 
fileira en altura nos núcleos de Redondela e Chapela, e moi escasamente en Cesantes na 
contorna da N-550. 

REDONDELA VILA. COMPACIDADE MEDIEVAL 

É o verdadeiro centro comarcal e de servizos sendo actualmente o núcleo mais activo do 
municipio, onde se concentran unha gran parte dos servizos. 

Atópase no medio dun nodo ferroviario e viario non sempre ben resolto. A súa situación 
encaixada no esteiro propiciou a construción de dous viadutos ferroviarios, un e uso e 
outro en reconversión a paseo peonil; e outro viario dando continuidade a N-550. 
Recentemente construíuse un novo viaduto para a liña de velocidade alta. Estes viadutos 
confórmanse como parte fundamental da identidade da vila xunto co tecido medieval. 

A vila desenvólvese en torno do Paseo da Xunqueira, recheo executado a mediados do 
XX, que se converteu no eixo en torno do cal se desenvolve a actividade comercial e de 
lecer da vila, en contacto co tecido medieval e prolongándose polo eixo viario Pai Crespo 
– Alfonso XII.  

O tecido medieval mantén un estrutura ben conservada, con edificacións en bo estado e 
outras fortemente transformadas.  

Outra serie de pequenos núcleos con tecido antigo mais ou menos transformados 
completan esta trama onde de cotío aparecen notables diferenzas de alturas e de 
tipoloxías, caso da estrada de Quintela ou da histórica rúa do Adro. 

O apeadeiro da Picota atópase moi próximo, na parte alta da vila, e a nova estación de 
ferrocarril situouse no extremo leste, entre San Paio de Abaixo e o tecido medieval, 
onde se desenvolveu un importante polígono de vivendas de 3 e 4 alturas co acceso 
compartido coa estación. A ensamblaxe desta área do antigo Campo de Redes e o tecido 
medieval fíxose sen implementar ningún tipo de elementos de transición entre eles e 
onde ficou descontextualizado o cemiterio vello.  

A outra área de expansión da vila sitúase no espazo casco antigo entre o actual tecido e 
o Convento. Son desenvolvementos de 4 alturas que seguen os antigos trazados e que 
soportan unha importante actividade comercial. Nos últimos anos apareceron novas 
promocións entre este tecido e a N-550 de ata 5 alturas que crearon espazos rúas mais 
amplas e menos concatenadas. O Concento de Vilavella serve de peche panorámica a 
toda a área. 

O Paseo da xunqueira prolóngase cara a ría polo esteiro de Redondela. É unha chaira 
intermareal de importante riqueza natural e gran fraxilidade de grande valor para a vila. 
Recentes intervencións, como o paseo a Portela ou o sendeiro polo Río Pexegueiro 
permiten relacionar o centro urbano co seu entorno. 

A carón do Esteiro desenvolveuse unha grande área dotacional onde se situaron os 
grandes equipamentos que non tiñan espazo no val da vila ao xeito do que aconteceu 
noutra vilas históricas galegas como Betanzos. É un área que se atopa nunha posición 
estremeira e pouco conectada co resto do núcleo, particularmente pola presenza da N-
550 co seu viaduto, que impiden unha conexión directa. A sección da N-550, moi 
compacta, e cos edificios mais altos da vila de ata 5+BC alturas tampouco a favorece.  

CHAPELA. O CONTINUO URBANO 

Acadou a consolidación como entramado urbano tras os fortes crecementos 
desenvolvidos dende os anos 60 ligados á expansión da cidade de Vigo. Presenta unhas 
importantes eivas por mor da influencia no seu crecemento que tiveron as numerosas 
infraestruturas lineais que as atravesan e que condicionan notablemente o seu 
desenvolvemento. Presenta Chapela un tecido fortemente desestruturado e pouco 
relacionado onde destaca a ausencia de espazos abertos e de encontro, exceptuando o 
entorno de Area Longa que funciona como espazo de centralidade xunto coa Avenida de 
Vigo.  

A edificación é maioritariamente unifamiliar, levantadas por xustaposición de vivendas 
sobre a trama de camiños rurais existentes e realizado sen planificación. Grazas á 
creación dunha rede de equipamentos que consolidaron a trama sen ter creado unha 
verdadeira estrutura urbana.  

Os crecementos en edificación colectiva sitúanse ao redor das principais vías de 
comunicación, en torno á N-550 e á n-552, así como no barrio de Laredo. Estas 
edificacións teñen anchos e alturas de edificación variables entre dúas e cinco plantas 
por edificación, sen unha solución de continuidade entre elas. 

Existen importantes terreos sen desenvolver urbanísticamente e terras agrícolas 
abandonados, destacan especialmente as bagoadas dos ríos Fondón, Pugariño e o 
Espiñedo ou Segade que introducen unha importante biodiversidade a área, con 
pequenos rodais con fragas de ribeira. 

O continuo urbano prolongase polas pronunciadas ladeiras do monte Penide e cara a 
Trasmañó, con desenvolvementos residenciais en terreos con moi grandes pendentes, o 
que dificulta a existencia dunha trama urbana adecuada, e a situación de equipamentos 
e nodos de actividade e centralidade. 

Superficie de parcela e alturas edificatorias según Catastro (Redondela Vila) 

Superficie de parcela e alturas edificatorias según Catastro (Chapela) 
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CESANTES. O AGREGADO URBANO  

O núcleo prolóngase nun continuo urbano difuso de asentamentos polo litoral de 
Cesantes e, en menor medida, en torno da nova e a vella estación de ferrocarril que, se 
ben foron fortemente densificadas non fortaleceron a súa estrutura; e adoecen da falla 
dunha verdadeira complexidade de funcións non posuíndo unha verdadeira configuración 
urbana aínda que nalgúns casos confórmanse pequenos nodos de urbanidade de carácter 
moi simples, as veces con algunha actividade comercial e con pequenos establecementos 
industriais case sempre ligados ás estradas nacionais.  

Só no entorno da N-550 desenvólvense unha serie de edificacións en fileira e illadas, o 
resto do territorio está conformado por asentamentos con gran dispersión de vivendas 
unifamiliares asi como pequenas industriais e naves comerciais, con notables deficiencias 
na configuración do seu espazo público e do contacto entre os diversos tecidos 
residenciais, así como co entorno natural e co resto de núcleos que se asentan na 
contorna. 

10.3.TECIDO DOS ASENTAMENTOS RURAIS 

O tecido residencial nos barrios da cidade difusa evolucionou segundo diferentes 
dinámicas por mor da súa posición territorial: proximidade á costa, ás principais 
infraestruturas, ás areas de produción, aos núcleos urbanos,... Así mesmo, moitos dos 
asentamentos de orixe tradicional que forman os barrios foron clasificados de forma 
diferente nas NSP en función da súa consolidación como xa se apuntou (en solo urbano, 
rural e rústico), o que provocou desenvolvementos moi dispares nas últimas 3 décadas. 
Así e todo, os maiores crecementos foron nos anos previos á aprobación do plan, excepto 
nas parroquias de Trasmañó e Ventosela, con maiores crecementos en épocas recentes. 

10.4 APOTENCIALIDADE EDIFICATORIA 

As NSP, reservan unha superficie de teito residencial (no que incluímos os solos 
urbanizables e os solos de núcleo rural), de 4.860.000m², dos cales case 4.000.000 están 
na clasificación de solo urbano. 

No momento de realización deste documento o concello de Redondela conta cun total de 
1.570.500 m² de teito residencial. Poderíamos afirmar que o concello ten aínda unha 
capacidade de crecemento do 68%. 

Este dato non pode tomarse dun xeito absoluto, xa que por unha banda, todos aqueles 
solos con ordenación de vivendas unifamiliares en Chapela, Cesantes o resto dos solos 
urbanos e os solos do núcleos rurais están calculados a partires da súa consolidación 
potencial máxima; é dicir, para cada un dos solos calculouse o seu potencial coa parcela 
mínima edificable segundo as especificacións do planeamento. Coñecendo que o 
desenvolvemento habitual do municipio é principalmente por autopromoción 
inmobiliaria. Neste senso parece improbable pensar que de xeito xeral ás grandes 
parcelas xa edificadas se segreguen ou incluso que o fagan aquelas que aínda non están 
edificadas.  

Así mesmo nos cálculos referidos ao potencial do solo urbano con ordenación en altura, 
se fixo por unha banda con parcelas baleiras e por outro có potencial de alturas que cada 
edificación podería aínda construír ata alcanzar o máximo permitido polas Normas. Ao 
igual que no caso anterior, as edificacións existentes non aumentarán a súa 
edificabilidade, ou soamente o farán aquelas que se atopen en estado ruinoso de 
conservación, ou en sectores urbanizables que se vaian desenvolver. 

Por estes motivos, neta primeira fase de redacción, basearémonos no potencial 
edificable obtido de aqueles terreos en solos urbanos non consolidados e nos solos 
urbanizables residenciais. 

Solos urbanos non consolidados:  

 Son aqueles solos pertencentes na ordenación detallada de Redondela, Chapela e 
Cesantes que ten pendente de execución algún polígono de xestión. 

 Dentro de Redondela Vila, hai un teito edificable dentro de solos pendentes de 
execución de 143.312 m² 

 No caso de Chapela esta cantidade descende a 7.560 m² , mais hai que sumala 
ao teito potencial incluído na unidade de actuación Chapela 2, con 29.673 m² de 
teito potencial. 

 En Censantes de 19.533m²; neste caso habería que ter en conta que a meirande 
parte dos terreos incluídos no PERI de Cesantes non se desenvolveron, mais non 
poden ser incluídos nesta análise a non dispoñer de ningunha figura de 
planeamento ou xestión que defina a obtención e distribución dos terreos. 

Contamos pois con 200.000m² de teito sen desenvolver dentro do solo urbano non 
consolidado. 

Solos urbanizables: 

Non son moitos os solos residencias reservados nas Normas, exceptuando o solo 
urbanizable non consolidado de Praia Cesantes. 

Superficie de parcela e alturas edificatorias según Catastro (Cesantes) 

 

Disconformidades volumétricas (Cesantes) 

Disconformidades volumétricas (Redondela Vila) 
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O total de teito residencial en solo urbanizable é de 331.147 m², dos cales 217.125m² 
pertencen ao solo urbanizable non delimitado de Cesantes Praia, no que hai que ter en 
conta a súa condición de atoparse incluído nunha área de protección paisaxística do Plan 
de Ordenación do Litoral, que reducirá a edificabilidade final da ordenación. 

O teito potencial dos solos urbanizables por desenvolver é de 331.147m² 

10.5 CONCLUSIÓNS 

SOBRE O CRECEMENTO 

Como citamos no punto anterior, podemos falar dun potencial de crecemento do teito 
residencial dun 11% contando aqueles solos que están suxeitos a algunha figura de 
desenvolvemento. Hai que ter en conta que esta cantidade é algo mais baixa do 
potencial real, xa que faltarían por incluír aqueles solos incluídos no PERI de Cesantes, 
así como aqueles solares baleiros dos solos consolidados.  

SOBRE A TIPOLOXÍA EDIFICATORIA 

A tipoloxía maioritaria dentro do concello, como temos visto ata o momento, é a vivenda 
unifamiliar. O tecido conformado a partires destes crecementos residenciais de baixa 
densidade é moi extensivo, e por tanto moi demandante de servizos urbanos e de 
infraestruturas así como, en xeral falto de espazos públicos, como prazas, zonas libres e 
equipamentos. 

Un dos principais necesidades ao redor do tecido de baixa densidade é a de procurar 
unha ordenación da súa estrutura na procura de tecer redes de mobilidade alternativa e 
de espazos de referencia a nivel de barrio. 

En segundo lugar e non menos importante, é solucionar axuste dos parámetros de 
ordenación e edificación das parcelas e das vivendas nestes barrios de media e baixa 
densidade. Definindo estándares de calidade ambiental e renovación. 

No caso de Chapela, tamén se diagnostica unha prioridade en canto á regulación das 
condicións de edificación e de definición de quinteiros. 

SOBRE A XESTIÓN 

Son numerosos os terreos nos que non se desenvolveron os estudos de detalle nin as 
unidades de actuación previstas para a súa evolución urbanística e inmobiliaria, un total 
de 240.000m² de solos urbanos non consolidados, aos que poderíamos engadirlle unha 
boa parte dos 150.000 m² de solo destinado a vivenda residencial dentro do PERI de 
Cesantes, sen executar. 

No caso dos solos urbanos de Cesantes, a dificultade da falta de desenvolvemento ven 
incentivada pola falta de adscrición dos sistemas (sistema viario, case en exclusiva) á 
sectores ou polígonos concretos. 

En canto ás numerosos ED de detalle e UA, en xeral contan con problemas de 
compatibilidade entre a estrutura da propiedade e as ordenacións previstas, xa sexa a 
nivel morfolóxico ou a nivel da participación dun amplo número de propietarios dentro 
do mesmo sector. 

 

Disconformidades volumétricas (Chapela) 
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11. ESTRUTURA E USO DO SOLO PRODUTIVO 

O concello de Redondela evolucionou lixeiramente nas dúas últimas décadas agudizando 
a tendencia da Rexión Urbana de consolidación do sector servizos aínda que con notables 
proporcións do sector secundario. O sector primario é moi feble, concentrado 
basicamente no sector pesqueiro. 

Polas condicións morfolóxicas do territorio, son poucos os solos con características 
adecuadas para a situación de grandes extensións de polos ou áreas de centralidade 
económica. 

11.1 PRINCIPAIS ACTIVIDADES E DINÁMICAS PRODUTIVAS 

O incremento do peso do sector terciario leva séndoo de xeito continuado dende 1991 
(44%) ata a actualidade, 2012 (50%). E segue a mesma evolución que no resto da Rexión 
Urbana: O resto dos municipios comarcais tamén sufriron unha terciarización 
importante.  

En canto ao sector secundario Redondela tamén seguiu a tendencia da Rexión Urbana, 
onde o peso do secundario mantívose diminuíndo lixeiramente pasando dun 32,5% de 
peso no ano 1991 a un 31% no 2010, onde destacan as empresas do téxtil seguidas da 
metalurxia, a alimentación e transformación da madeira. O subsector da construción 
ocupa a un 12% da poboación. 

O sector primario en Redondela ocupaba ao 9% da actividade no ano 1991 a cal foi 
caendo fortemente ata o 6% actual seguindo coa tendencia xeneralizada de toda Galicia. 
Neste descenso influíu decisivamente a perda da ocupación agrícola, xa que a pesca 
creou emprego neto aínda que non na mesma proporción que os servizos ou a industria. 
Esta baixa actividade de ocupación na agricultura non está relacionada cunha baixa 
produtividade das terras, nin co seu abandono total, senón que está enmarcada nunha 
economía de multiactividade, onde a ocupación principal é a marxe da agricultura pero 
na que a agricultura a tempo parcial, con todas as súas variantes ten unha importancia 
destacada.  

- A gandería esta composta de pequenas explotacións de gando bovino, ovino, 
porcino, equino e aves moi repartidas de carácter familiar e destinadas ao 
autoconsumo (65 explotacións no ano 2009, quedando unicamente un 2% das 
2307 explotacións que existían en 1989).  

- A agricultura conta con 65 explotacións no 2010 fronte as 2.319 do ano 1989. 
Está orientada ao cultivo de herbáceas para o gando e ao consumo familiar. A 
superficie dedicada as explotacións foi de 65Ha. no 2009, apenas un 14% das 
460Ha. De 1989. A poboación activa neste eido atópase moi avellentada e non 
conta apenas con relevo xeneracional. Posúen un carácter mixto e conservan a 
diversificación de cultivos que as caracterizaron dende épocas pasadas, se ben a 
súa intensidade espacial por mor da presión sobre o medio polos usos produtivos 
vaise progresivamente facendo máis acoutada.  

Neste último sector cómpre destacar que se produciu unha importante perda de 
terra de labrado e pastoreo diminuíndo esta en mais dun 850% nos úlitmos 26 
anos. Actualmente o número de explotacións é tan so de 65 cando no ano 1989 
eran 2.319. 

- A pesca no concello ocupa á maior parte do sector primario, sendo un 5% da 
poboación ocupada total agrupados en torno da confraría San Xoán de 
Redondela, dedicada ao marisqueo a pe, a flote, á pesca de baixura e de cerco. 

- O concello conta cunha abundante superficie forestal que está xestionada na súa 
maior parte polas Comunidades de Montes Veciñais en Man Común orientadas 
principalmente ao monocultivo de piñeiro e eucalipto. Estas comunidades fanse 
cargo do 31% do territorio do concello (1.617Ha.). Atópase nas cotas máis altas e 
de maior pendente e, en xeral, nas zonas marxinais aos usos agropecuarios e 
tradicionalmente cubertas de mato. Tamén aparecen naquelas áreas nas que as 
reestruturacións produtivas fixeron perder a súa tradicional importancia: veigas 
con pradería particularmente. Os efectos do crecemento intensivo que 
caracterizou aos espazos agrarios non teñen, polo momento, a súa manifestación 
nos espazos forestais que se manteñen basicamente libres de edificación. 

- Non existe actividades extractivas nin minería. 

- A actividade industrial mantívose no 31% de actividade. A maior parte das 
empresas atópanse situadas no parque empresarial de Mos-Redondela. A crise 
modificou a demanda de espazos e moitas das empresas xa non solicitan grandes 
naves, senón pequenos espazos, máis rendibles, desde os que poder traballar. O 
plan deberá axeitar novos espazos industriais ou transformar os existentes para 
adecuarse a estas novas necesidades. 

- O subsector da construción ocupa o 12% da poboación. Son na súa maioría 
autónomos ou pequenas empresas de poucos traballadores. A construción 
reduciuse notablemente na contorna con só 29 licencias durante o 2012. 

- O sector servizos (50%). No sector con predomina o comercio polo miúdo, o que 
ten mais persoas ocupadas, seguidas polos servizos empresarias e sociais, a 
hostalería, o transporte e o comercio maiorista. É o sector que mais creceu nos 
últimos anos. A vila estase a especializar no lecer e no turismo e as instalacións 
turísticas continúan a medrar. 
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11.2 AS RESERVAS DE SOLO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

Como se expresaba ao inicio do capítulo, Redondela non conta con grandes cantidades 
de solos destinados ao desenvolvemento industrial, nin con grandes áreas de 
oportunidade para telos. 

AS PREVISIÓNS DO PLANEAMENTO VIXENTE 

As NSP poñen de manifesto a escaseza dos solos destinados a actividades produtivas e 
industriais, en parte pola dependencia cara o concello de Vigo. Porén reforzan os tecidos 
de pequena industria incipiente na época nas proximidades do aeroporto. 

Así mesmo no momento de redacción das Normas se estaba a estudar a posibilidade de 
situar unhas 45 Ha de solo industrial nos terreos dos Montes veciñais en mancomún cara 
as parroquias de Trasmañó, Cabeiro e Vilar de Infesta. O estudo destes terreos desvelou 
a falta de acollida que estes terreos tiñan a súa transformación neste tipo de solo. 
Optouse pola reubicación destes superficies en terreos de menores dimensións, con 
proximidade a vías de comunicación, pendentes de terreo mais suave, etc.  

As Normas consolidan 22 Ha de solos urbanos industriais repartidas entre os núcleos de 
Vilavella, Cedeira-Rande, Trasmañó-Rande e Millarada 

Así mesmo clasifica 55Ha de novas reservas de solo urbanizable industrial repartidos 
polo territorio nos núcleos de Estación, O Terrado, Chan das Pipas e A Pena.. Nos anos 
de vixencia do Plan desenvolveuse o PS Plastic Omnium e a reclasificouse o solo de 
Outide – Vilavella; sumando actualmente 25 Ha de solo urbano industrial. 

A ANÁLISE DOS TERREOS PARA A INSERCIÓN DE TECIDO PRODUTIVO 

Na análise destes tecidos, o novo Plan, se confirman as esixencias das NSP na 
conveniencia de pequenas áreas de actividade de xeito equilibrado no territorio 
municipal. 

Para este estudo partiuse dunha análise combinada das características 
morfolóxicas,funcionais e ambientais dos terreos, analizando os seguintes parámetros: 

 tamaño do parcelario, na procura de parcelas que teñan unha superficie maior a 
10.000 m², aqueles que poderían chegara albergar tecidos empresarias cunha 
entidade suficiente para a súa sustentabilidade. 

 As pendentes do terreo, seleccionando aquelas áreas con pendentes menores do 
10%, en pendentes maiores a realización das infraestruturas non é sostible e o 
aproveitamento dos terreos é moi baixa. 

 A proximidade á rede primaria de comunicacións, así como ferrocarril e porto. 

 Os usos e clasificacións de solos existente, evitando aquelas áreas xa 
consolidadas, ben por núcleos de poboación, ben por explotacións. 

 Os ámbitos con algún tipo de protección ambiental. 

Como se amosa na imaxe que acompaña o resultado é que practicamente non hai terreos 
no concello adecuados para a o desenvolvemento de tecidos industriais. 

Así mesmo se analizaron baixo os mesmos parámetros, as reservas de solos urbanizables 
industriais clasificados polas NSP.  

 O solo urbanizable de O Terrado, afastada de calquera vía de comunicación 
principal e cunha superficie total de 75.429 m² está formado por unhas 97 
parcelas cunha superficie media de 780m² cada unha e pendente xeral do 
ámbito do 7%. Estas condicións, especialmente o número e morfoloxía da 
estrutura da propiedade, dificulta enormemente calquera tipo de actuación.  

 O solo urbanizable Estación, está formada por dúas bolsas de solo, en 
continuación ao solo urbano industrial onde se sitúa Plastic Omnium e nas 
inmediacións da vía do ferrocarril e da N-552. Contan con superficies de 34.000 e 
85.000m² con grandes pendentes próximas ao 25%. Si ben cada unha das bolsas 
está formada por 19 e 26, o tamaño de cada unha delas é de ao redor dos 
3.500m. Malia as súas elevadas pendentes, a consolidación do ámbito no que se 
insertan, conleva que sexa unha área a estudar a mellora da súa ordenación e da 
súa contorna. 

 O solo urbanizable de Vilavella cunha superficie de case 63.000m² e 48 parcelas 
incluídas no ámbito, a maioría delas cunha gran fragmentación. Enclávase entre 
a N-555 e a N-550, así mesmo sitúase nunha zona de alto valor medioambiental, 
os posibles desenvolvementos que teña esta área deberá estar suxeitos a 
parámetros e estándares de calidade ambiental e urbanística. 

 A reserva de solo urbanizable industrial de Chan das Pipas, conta cunha 
superficie total de 134.317m², tan só 4 parcelas con tamaño medio de case 
34.000m² e pendentes menores do 10%, porén o PSOAEG, desestimou na súa 
priorización como polígonos empresarias pola presenza do camiño de Santiago e 
pola falta de continuidade coa proposta de Mos. 

Análise dos solos urbanizables produtivos (1) 

Análise dos solos urbanizables produtivos (2) 
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 Por último os solos urbanizables da Pena Millarada, recollidos como ámbitos a 
desenvolver no PSOAEG, en continuidade có tecido industrial de Vigo, como o  

Polígono empresarial de Ameal. Malia o grado de consolidación e a súa situación óptima 
dentro do concello, conta cun parcelario moi fragmentado con mais de 120 parcelas e 
pendentes superiores ao 15%. 

AS DETERMINACIÓNS DO PLAN SECTORIAL DE ORDENACIÓN DE ÁREAS EMPRESARIAIS 

DE GALICIA. 

O PSOAEG establece as necesidades e prioridades de solos de actividades empresarias 
nas unidades mínimas das comarcas, encadradas á súa vez nas áreas funcionais. Dentro 
da comarca de Vigo, o PSOAEG integra no cadro de solos óptimos oito solos industriais, 
en funcionamento ou en estudo. 

Nas proximidades de Redondela, con distancias inferiores aos 10 km dende o centro da 
vila, O PS recoñece 1.300 Ha como solos óptimos para a situación de áreas 
empresariais dos cales 1.170 Ha están en estudo ou tramitación: 

 En Pazos de Borbén, o polígono industrial de Chan de Amoedo con 135.645 m2 e 
a ampliación de Chan de Amoedo, algo mais ao sur con 856.351m2 

 Entre Vigo e Redondela, o Polígono empresarial de Ameal, cun total de 248.685 
m² 

 En Vigo, o Parque empresarial na área de Vigo Aeroporto: Chan de Labrador con 
67.518 m² 

11.3 CONCLUSIÓNS 

As grandes reservas de solo industrial deberá situarse en áreas próximas ao concello mais 
non no seu propio territorio, como a aposta polo desenvolvemento dos solos de Chan de 
Amoedo, e traballar as infraestruturas de mobilidade e sistemas de trasporte público. 

O Concello de Redondela, debe potenciar a súa actividade económica de proximidade e 
con mixticidade de usos e funcións, integrada na paisaxe natural e residencial e 
directamente ligadas ás áreas nas que se encadra. 

Existe unha falta de conexión e integración coas actividades portuarias. 

 

Reservas de solo empresarial segundo o P.S. de Áreas Empresariais de Galicia 
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12. PATRIMONIO CULTURAL 

O patrimonio experimentou nas últimas décadas un proceso de expansión en varios 
sentidos que acabou por desbordar os seus límites tradicionais. Por un lado sufriu unha 
expansión semántica que supuxo a ampliación daquilo que é patrimonializable, (do 
patrimonio histórico-artístico, ao arqueolóxico, etnolóxico, industrial, etc.), e por outro 
lado unha expansión espacial que acabou por deixar atrás a vella idea do patrimonio 
ligado á realidade física para entendelo en relación ao medio no que se inscribe. 

Esta evolución, a diversificación dos bens e tipoloxías patrimoniais xunto coa 
consolidación do enfoque territorial – implica unha maior complexidade na súa tutela, 
sendo necesario adoptar novas estratexias que garantan a súa conservación en estreita 
vinculación con aqueles plans e programas que teñen especial incidencia no territorio.   

12.1 A PROTECCIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL INMOBLE 

O concello de Redondela conta cun extenso e diverso patrimonio froito dunha continuada 
ocupación do seu territorio nun proceso que comezou na prehistoria e continua case 
ininterrompidamente ata a actualidade, neste espazo son numerosos os elementos que 
aparecen como testemuñas materiais e pegadas dos diferentes grupos humanos que se 
asentaron e ocuparon este espazo ao longo do tempo contribuíndo a modelar e dotar de 
singularidade o territorio. 

O conxunto dese patrimonio é unha herdanza que debe protexerse ante o risco da súa 
desaparición. Hoxe antóllanse cada vez máis urxente tomar as medidas necesarias nese 
senso dado o acelerado proceso de destrución por mor do seu abandono e pola 
degradación á que está sometido o territorio no que se inscriben. 

Reverter na medida do posible esta situación mediante o coñecemento e a protección de 
aqueles elementos que reúnen valores culturais significativos e/ou son recoñecidos 
socialmente, así como potenciar o patrimonio e o conxunto de valores culturais e 
paisaxísticos do concello de Redondela como un piar fundamental do desenvolvemento 
territorial son obxectivos deste planeamento e se verán concretados tanto no Catálogo 
de bens do patrimonio inmoble como no conxunto do plan  

O MARCO LEGAL 

De xeito xeral os bens integrantes do patrimonio cultural de Galicia vense sometidos á 
regulación establecida pola seguinte lexislación patrimonial 

Estatal 

Ten aplicación naqueles eidos relativos ao patrimonio cultural que son competencia 
exclusiva do Estado  

 Lei 16/1985, de 25de xuño, do Patrimonio Histórico Español. 

 Real Decreto 111/1986, de 10 dexaneiro, de desenvolvemento parcial da Lei 
16/1985, de 25 dexuño, do Patrimonio Histórico Español. 

Autonómica 

 Lei 8/1995, de 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia  

 Lei 3/1996, do 10 de maio, de protección dos camiños de Santiago 

 Decreto 199/1997, do 10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica 
na Comunidade Autónoma de Galicia 

 Decreto 232/2008, do 2 de outubro, sobre o Inventario xeral do patrimonio 
cultural de Galicia 

TIPOS DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS 

A Lei 8/1995, de 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia,  (LPCG de agora en 
adiante), define unha tripla categorización dos bens que o integran, establecendo unha 
regulación específica para os bens encadrados en cada unha delas 

 1 - Ben de Interese Cultural 

 2.- Bens Catalogados 

 3.- Bens Inventariados 

Os B.I.C.s no Concello de Redondela 

A xeito informativo recóllense os bens de interese cultural (BIC) incluídos no Concello de 
Redondela:  

Arquitectónico e Etnolóxico 

 Illas de San Simón e San Antón. En virtude do Decreto 237/1999 do 29 de xullo 

Arqueolóxico 

 Gravado Rupestre do Coto do Corno    

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-1985.html
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 Gravado Rupestre de Monte do Castro 

 Gravado Rupestre Monte da Peneda 

 Gravado Rupestre Nogueira 

En función do Decreto 3741/1974 de 20 de Decembro polo que se declaran monumentos 

histórico-artísticos e posteriormente BIC pola disposición adicional primeira da Lei 8/1995, 
de 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia 

Ademais outros elementos do patrimonio cultural de Redondela poden ter a 
consideración de BIC (coñecidos como BIC xenéricos) en función das seguintes 
regulacións: 

- Decreto de 22 de abril de 1949, sobre protección dos castelos. É o caso da 
Fortaleza de Rande.Elemento do que ademais solicitouse recentemente a súa 
declaración específica como BIC. 

- Decreto 571 / 1964 de14 de Marzo polo que se protexen os cruceiros, escudos, 
emblemas, pedras heráldicas, rolos de xustiza, cruces de termo e pezas similares 
de interese histórico-artístico,con antigüidade de máis de 100 anos. A priori, a 
falta dun detallado traballo de documentación, poden considerarse amparados 
baixo este decreto varios elementos no Concello como: os cruceiros nos adros 
das igrexas parroquiais de Cesantes, Reboreda e Cedeira, o cruceiro do Carballo 
e o do Cristo de Arriba en Reboreda e o cruceiro da Encarnación en Chapela 

- Decreto 449/1973 de 22 de febreiro polo que se colocan baixo a protección do 
Estado os hórreos e cabazos existentes en Asturias e Galicia con máis de 100 
anos. Igualmente dos numerosos hórreos situados no Concello será o seu estudo 
pormenorizado que se levará a cabodurante próximas fases de catalogación o 
que permitirá nalgúns casos determinar a antigüidade dos mesmos. 

- Artigo 40.2 da Lei 16/1985, de 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español, pola 
que quedan declaradas as covas, abrigos e lugares que conteñan manifestacións 
de arte rupestre 

O CATÁLOGODE BENS DO PATRIMONIO INMOBLE 

Obxecto e eido de aplicación 

O catálogo de bens culturais do concello de Redondela redáctase en conformidade con 
artigo 53.1 da Lei 9/2002 de 30 de Decembro, de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia (de agora en adiante LOUGA), co obxectivo de identificar e 
regular as intervencións e obras naqueles elementos  e no seu contorno que, polos seus 
valores culturais, deban ser protexidos (art. 75) 

O conxunto de bens inmobles recollidos ata o de agora listase a continuación en torno a 
dous grandes categorías patrimoniais, por un lado contémplanse o chamado patrimonio 
arquitectónico e etnolóxico e por outro o arqueolóxico. Inclúense os elementos 
declarados BIC, Catalogados e Inventariados, así como outros elementos que, aínda que 
non formen parte actualmente do Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia, 
merecen ser protexidos polos seus valores culturais 

12.2 PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ETNOLÓXICO 

Encóntranse, nesta fase de catalogación, no termo municipal de Redondela os seguintes 
elementos do patrimonio inmoble: 

Cabeiro (San Xoán) 

Hórreos da parroquia de Cabeiro Cruz no Barrio da Igrexa  

Muíños da parroquia de Cabeiro Igrexa parroquial de Cabeiro  

Cruceiro do Camposanto  
 

Cedeira (Santo André) 

Hórreos da parroquia de Cedeira Fábrica de Salgado José y Bao 

Muíños da parroquia de Cedeira Fábrica de salgado. Punta Portela 

Capela - Panteón da Familia Pena no Igrexario  Fábrica IME S.A. en A Portela  

Casa de Monterraso en Monterraso Fonte no Igrexario  

Casa La Chicharra en Rande Fortaleza de Rande 

Casa Maruxa en Rande Igrexa parroquial de Cedeira  

Casa nº 12 en Rande Lavadoiro no Igrexario  

Casa Reitoral de San Andrés de Cedeira  Pazo de Torrecedeira 

Cemiterio parroquial  Peto de ánimas da Portela 

Cruceiro no barrio do Cruceiro  Peto de ánimas no Igrexario 

Cruceiro no Igrexario  Subestación de Fenosa en Rande 

Cruz en Rande 
Tinglado portuario. Cargadoiro de 
mineral en Rande 

Fábrica de conservas el Alemán 

 Cesantes (San Pedro) 

Hórreos da parroquia de Cesantes Cruceiro na Rúa San Pedro 

Muíños da parroquia de Cesantes Cruceiro no adro de San Pedro 
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Casa Vila Carioca  en Outeiro das Penas  Fábrica de Conservas Manuel Pascual SL 

Cemiterio parroquial  Igrexa parroquial de Cesantes 

Cruceiro do cemiterio  Illas de San Simón e San Antón 

Cruceiro do Cobreiro Ponte en Illa de San Simón  

Chapela (San Fausto) 

Hórreos da parroquia de Chapela Cruceiro da Encarnación 

Muíños da parroquia de Chapela Igrexa parroquial de Chapela  

Casa Reitoral de San Fausto  Lavadoiro e fonte da Volta 

Cruceiro no barrio da Igrexa  Lavadoiro e fonte de Angorén 

Negros (Santo Estevo) 

Hórreos da parroquia de Negros        Cruceiro - peto de Santo Estevo.  

Muíños da parroquia de Negros Igrexa parroquial de Negros  

Casa reitoral de San Estevo de Negros  

Quintela (San Mamede) 

Hórreos da parroquia de Quintela Cruceiro en Quinteiro  

Muíños da parroquia de Quintela Igrexa parroquial de Quintela  

Reboreda (Santa María) 

Hórreos da parroquia de Reboreda Cruceiro en Asnelle de Abaixo  

Muíños da parroquia de Reboreda Cruceiro en Pousadouro 

Capela de San Paio  Cruceiro no adro de San Paio  

Casa reitoral de Santa María de Reboreda Cruceiro - peto  Rúa do Carballo  

Cruceiro das Rendeiras  Igrexa parroquial de Reboreda 

Cruceiro do Cristo de Abaixo  Pazo de Pousadouro 

Cruceiro do Cristo de Arriba  Pazo de Reboreda en San Paio de abaixo  

Cruceiro do Santo en San Paio de Arriba  
Pazo de Torres Agrelo en Asnelle de 
Abaixo 

Redondela (Santiago) 

Hórreos da parroquia de Redondela Casa Rúa Telmo Bernárdez nº21  

Muíños da parroquia de Redondela Casa Rúa Telmo Bernárdez nº23  

Cárcere (antigo) Casa Villa Victoria 

Casa Alfaya. Avda. Ernestina Otero  Cemiterio municipal (antigo)  

Casa Avda. Ernestina Otero nº33 
Centro social (antigo grupo escolar 
Figueroa). 

Casa Carballo. Rúa Cabo dos Fumeiros  Concello (antigo)  

Casa da Alfóndega Concello. Rúa Alfonso XII  

Casa da Torre. Rúa Isidoro Queimaliños Convento Xustiniano 

Casa dos Queimaliños, dos Prego de Montaos  Cruceiro da Praza da Alfóndega 

Casa Masiell. Rúa Subida A estación Vella  Cruceiro de Santa Mariña 

Casa neorrexionalista. Avda. Mendiño Cruceiro e Peto de Vilavella 

Casa Praza de Ribadavia  Cruceiro - peto Rúa Xoan M. Pereira  

  
Casa Praza de Santiago Apóstolo nº1 Fonte de Santiago Apóstolo 

Casa Rúa do Adro nº15  Fonte de Vilavella 

Casa Rúa do Carballo nº13-15 (40018516) Igrexa do Vello Convento Xustiniano 

Casa Rúa dos Eidos nº2 (40018529) Igrexa parroquial de Redondela 

Casa Rúa subida á Estación vella nº12 (40018531) 
Mercado Municipal na Avda. Ernestina 
Otero 

Casa Rúa Telmo Bernárdez nº11  Palco da Música na Alameda  

Casa Rúa Telmo Bernárdez nº13 Pazo de Petán 

Casa Rúa Telmo Bernárdez nº15  Viaduto do ferrocarril a Madrid  

Casa Rúa Telmo Bernárdez nº17  Viaduto do ferrocarril a Pontevedra 

Casa Rúa Telmo Bernárdez nº19  
 

Saxamonde (San Román) 

Hórreos da parroquia de Saxamonde Cruceiro de Saxamonde 

Casa reitoral de San Román de Saxamonde Igrexa parroquial de Saxamonde 

Cemiterio parroquial  Peto de ánimas dos Valos 

Trasmañó (San Vicente) 

Hórreos da parroquia de Trasmañó Cruceiro do Convento 

Muíños da parroquia de Trasmañó Cruceiro do Río 

Cargadeiro de Canguelos Cruz da Costa 

Cemiterio parroquial  Igrexa parroquial de Trasmaño 

Cruceiro da igrexa 
 

Ventosela (San Martiño) 

Hórreos da parroquia de Ventosela Cruceiro de Aldeas Infantís S.O.S. 

Muíños da parroquia de Ventosela Cruceiro de Vilar do Mato 

Casa reitoral de San Martín de Ventosela Fonte de Vilar do Mato  

Cemiterio parroquial  Igrexa parroquial de Ventosela 

Cruceiro da Igrexa 
Roca insculturada de A Pedreira en Vilar 
do Mato  
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Vilar de Infesta (San Martiño) 

Hórreos da parroquia de Vilar de Infesta Cruceiro no Barrio da Igrexa  

Muíños da parroquia de Vilar de Infesta Igrexa parroquial de Vilar de Infesta  

O Viso (Santa María) 

Hórreos da parroquia de O Viso Cruceiro do Viso 

Muíños da parroquia de  O Viso Cruceiro en Saramagoso 

Capela de San Vicente en Soutoxusto Cruz en Saramagoso 

Casa de Soutoxusto nº46  Ermida da Virxe das Neves en A Peneda  

Casa en Soutoxusto Fábrica antiga carpintería en Soutoxusto 

Casa reitoral de Santa María de O Viso  Igrexa parroquial de O Viso  

Cemiterio parroquial  Palco da Música en Saramagoso 

Cruceiro de A Peneda  Peto de ánimas de Santo Antón 

Cruceiro do Alto da Lomba 

 Varias parroquias 

Camiño de Santiago 

 
En termos xerais podemos destacar a existencia dunha grande variedade e riqueza 
patrimonial   no conxunto do termo municipal de Redondela que é reflexo da forte 
pegada que diferentes  actividades socioeconómicas e procesos históricos, así como as 
formas de asentamento e de articulación do espazo características de cada período, 
tiveron no territorio, contribuíndo á configuración do mesmo ao longo do tempo e 
dotándoo de singularidade.  

Neste senso os diferentes elementos patrimoniais de Redondela os podemos vincular ás 
seguintes actividades antrópicas, das que son testemuño material: 

  

a) As actividades relacionadas co mar: a relación co mar configurouse como un 
dos elementos que dotou historicamente de identidade ao territorio, - 
nomeadamente a vila de Redondela e as parroquias situados na ribeira -, se 
ben hoxe podemos dicir que a antiga vila mariñeira afastouse literalmente do 
mar. É sobre todo na microtoponimia, na importancia de celebracións e 
romarías como as festas do Carme, a do Cristo dos mareantes , nas lendas, e 
na pervivencia de certas actividades na que aínda se reflicte esta forte 
identificación e pegada do mar. 

O aproveitamento dos recursos naturais que ofrece o mar foi dende a 
antigüidade un dos fundamentos e eixos de desenvolvemento económico das 
poboacións asentadas nas proximidades da costa. É a partires da romanización 
que esta actividade: a extracción de recursos mariños, a súa transformación e 
comercialización, comeza a ter unha pegada e certo impacto na paisaxe de 
Redondela. Durante a Idade Media a importancia da actividade pesqueira 
queda constatada na estreita vinculación entre a fundación da vila de 
Redondela e o seu posterior crecemento, e este recurso. Unha actividade que 
capitalizará a vida da vila de Redondela ata ven entrado o século XX, e que 
aínda hoxe, a pesares das profundas transformacións socioeconómicas, é a 
principal actividade económica do sector primario no termo municipal, xunto 
co marisqueo. Esta última evolucionará dende un simple aproveitamento dos 
recursos que provía o entorno inmediato á introdución de técnicas de 
acuicultura coa creación de viveiros e cetarias nas zoas intermareais  ata 
implantación de polígonos de bateas a mediados do século XX para a produción 
de mexillón. 

Os principais elementos patrimoniais neste eido teñen que ver coa pesca e o 
marisqueo, así coma con outras actividades ou oficios auxiliares, tanto na súa 
vertente artesanal como na industrial. Falamos dunha arquitectura 
residencial: casas de tipoloxía mariñeira; xunto coa arquitectura vinculada ao 
do traballo: casetos mariñeiros, viveiros e cetarias, estaleiros … así coma todo 
unha infraestrutura necesaria para o desenvolvemento das actividades. 

 

b) As actividades relacionadas co sistema agrícola: a pesares da importancia 
dos recursos e actividades vinculadas ao mar, a coexistencia entre estas e as 
actividades agro gandeiras e forestais foi dende a antigüidade unha constante, 
do mesmo modo, a relación entre un e outro espazo (o marítimo e o terrestre) 
foi  intensa e estreita,  sendo en moitos casos a dedicación ás diferentes 
actividades complementaria sobre todo naquelas parroquias mais próximas ao 
litoral. 

A formación da paisaxe rural estará condicionada polas determinantes do 
medio e as necesidades de explotación: bancais e socalcos contribuirán á  
configuración dunha paisaxe rural marcada pola súa extraordinaria 
fragmentación por mor dun réxime de propiedade minifundista que levou 
consigo a multiplicación de elementos como: peches, camiños de acceso, 
regas,… Cunha produción principalmente orientada ao autoconsumo no que 
xunto a horta, cereal e pastos destacou historicamente a presenza da vide, a 
paisaxe rural complétase cun monte maioritariamente explotado en man 
común, espazo tradicionalmente ligado á explotación agraria que provía dos 
materias necesarios – leña, estrume, abono, pastos, etc. - para a subsistencia 
dun sistema pechado que poñía en circulación os seus escasos excedentes nas 
feiras periódicas – espazo tradicional de contacto entre o mundo urbano e 
rural -  que tiñan e ten lugar nos principais núcleos, nomeadamente Redondela 
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e Chapela 

Nas últimas décadas asístese a un importante retroceso das actividades 
agrícolas reducíndose na maioría dos casos a unha actividade complementaria. 
Do mesmo xeito o monte está dedicado principalmente ao monocultivo de pino 
e eucalipto 

Os principais elementos patrimoniais teñen que ver coa actividade agrícola e a 
transformación dos produtos da terra: destaca a arquitectura habitacional 
(vivendas) xunto coa propia do traballo, (alpendres, hórreos, muíños); coa 
infraestrutura para a organización e adecuación do territorio de cara a súa 
explotación e comunicación: elementos delimitadores, vías e camiños; así 
como toda unha serie de elementos simbólicos que marcan o espazo: 
cruceiros, petos de ánimas, capelas, ermidas… todo elo organizado en torno 
ao conxunto parroquial, materialización da organización territorial 
fundamental no rural  

 

c) A industria: por unha banda destaca aquela que está vinculada as actividades 
extractivas do mar, é unha industria que xirou en torno á transformación e 
conservación dos produtos do mar que se asentará no litoral da Enseada de San 
Simón.  Completase así o proceso produtivo dende a extracción do recurso –
pesca e marisqueo - ata o seu procesado e comercialización. 

Podemos rastrexar as orixes desta actividade na antigüidade, xa os 
asentamentos romanos (villaes) situados na costa da Enseada de San Simón 
empregarían a salga como método de conservación do peixe.  Na Idade Media 
a consolidación da vila de Redondela ven da man da extracción e 
comercialización de produtos do mar, nomeadamente da sardiña, que se 
sometía ao proceso de salga para a súa exportación.    

Un momento crucial no desenvolvemento e evolución desta industria terá 
lugar no século XVIII cando chegan ás costas das Rías Baixas, tamén de 
Redondela, os chamados fomentadores cataláns, introducindo novos métodos 
de salgado da sardiña, de organización da produción e do traballo, 
transformando profundamente as comunidades agro pesqueiras.  E que serán o 
xerme da industria hermética que ten a súa orixe nos avances técnicos neste 
eido no século XIX. Porén, non será ata iniciado o século XX que se 
desenvolverá esta industria conserveira  no concello de Redondela. Xunto a 
esta industria “do mar”, instaláronse, en moitas ocasións aproveitando a 
costa, multitude de industrias, algunhas delas deixando unha grande pegada 
no termo municipal 

O patrimonio mais significativo xira en torno a estas antigas instalación fabrís 
e as infraestruturas asociadas,  pero tamén a unha industria conserveira viva. 

 

d) Comunicación, transporte e comercio: a situación xeográfica do concello 
xogará un papel fundamental no seu desenvolvemento e na configuración 
histórica da paisaxe. Tanto pola súa proximidade ao mar coma pola Depresión 
Meridiana que o atravesa nun eixo N-S o  termo municipal.  

Por unha banda o mar configúrase como un espazo e vía de comunicación 
natural. A través do mar chegan e se exportan diferentes produtos, 
conectando o territorio con diferentes redes comerciais. Por outra banda o 
feito que a Depresión Meridiana atravese o territorio converteuno nun paso 
obrigado entre o Norte e o Sur de Galicia e un nó de comunicacións para os 
espazos próximos.  

Os elementos patrimoniais mais destacados teñen que ver con infraestruturas 
marítimas como peiraos, cargadoiros para o transporte de mineral, e incluso a 
Illa de San Simón durante algún período histórico, así como diversas 
infraestruturas viarias: neste eido compre destacar, xunto as vías férreas e os 
viadutos do tren, os camiños que artellaron o territorio internamente entre as 
diferentes parroquias, como aqueles que conectan co sistema viario mais 
amplo destacando dende o punto de vista patrimonial o camiño de Santiago 
xunto a outras vías históricas que atravesan o termo  

 

O conxunto de elementos patrimoniais presentes no concello de Redondela 
non se reduce exclusivamente ao produto destas accións, outros procesos e 
actividades coma as relativas ás crenzas, ao control e defensa do territorio, 
etc. xunto cos asentamentos propios e característicos de cada etapa histórica 
e as formas de artellar e organizar o territorio – especial atención aquí á  
parroquia –foron, e son, elementos esenciais na configuración do mesmo, 
deixando a súa pegada material no espazo. 

Por outra banda cabe destacar que, a pesares da importancia destas 
actividades que marcaron o devir do concello e configuraron as paisaxes 
características do mesmo, moitos dos elementos patrimoniais relativos a elas 
presentan un importante estado de abandono e deterioro por causas diversas  

12.3 PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO  

Enténdese por patrimonio arqueolóxico o conxunto de bens mobles e inmobles, de 
carácter histórico, susceptibles de ser estudados con metodoloxía arqueolóxica,  foran 
ou non extraídos, e tanto si se encontran na superficie, no subsolo, no mar territorial, ou 
na plataforma continental. Así mesmo, forman parte deste patrimonio, os elementos 
xeolóxicos e paleontolóxicos relacionados coa historia humana, súas orixes, seus 
antecedentes  e o seu desenrolo (Art. 55 da Lei 8/1995, do 30 de Outubro, do Patrimonio 
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Cultural de Galicia/Art. 40 da Lei 16/1985 do 25 de xuño do Patrimonio Histórico 
Español). 

Afecta esta ordenanza a todos os xacementos e achádegos de carácter arqueolóxico 
identificados e delimitados nos planos de ordenación. Os xacementos están catalogados 
pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, de acordo coas Leis 16/1985 do 25 de xuño 
de Patrimonio Histórico Español, 8/1995 do 30 de outubro do Patrimonio Cultural de 
Galicia, o Decreto 199/1997 do 10 xullo no que se regula a actividade arqueolóxica na 
Comunidade de Galicia e a  Lei 15/2004, do 29 de decembro, de modificación da lei 
9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de 
Galicia. 

O ámbito circunscríbese ao definido como protección de xacementos arqueolóxicos, 
incluídos no catálogo coa clave de identificación normativa da Dirección Xeral do 
Patrimonio Cultural. 

Forman parte do catálogo de bens protexidos do patrimonio arqueolóxico no concello de 
Redondela os seguintes elementos:  

 

 

Cabeiro (San Xoán) 

Conxunto Tumular de Chan da Cruz /Chan da Pedra do Couto/Chan das Formigas (10) 

Xacemento o ar libre (Portocabeiro)  

Mámoas de Castro Ferreiro (3)  

Túmulos do Parque Forestal de Vixiador (2)  

Mámoas das Pedras dos Picos (2)  

Cedeira (Santo André) 

Xacemento de Portocedeira/Veiga da Vila  

Petróglifo do Coto Fenteira (3)  

Túmulo de Coto Fenteira  

Xacemento o ar libre de Coto Fenteira  

Túmulo de Teixugueiras/Poza da Lagoa  

Petróglifos de Coutada do Corno (2)  

Castelo de Rande  

Conxunto tumular de Chan da Cruz (2)  

Negros (Santo Estevo) 

Petróglifos de Coto de Negros (5)  

Conxunto tumular de Chan da Cruz /Chan da Pedra do Couto/Chan das Formigas (16) 

Castro de Coto de Negros/Castro Grande  

Chan Longa  

Petróglifo de Eira Pedriña  

Reboreda (Santa María) 

Petroglifo da Eira de Rafaela (2)  

Asentamento Monte Buxel  

Redondela (Santiago) 

Xacemento de O Carrascal  

Saxamonde (San Román) 

Túmulos de Os Valos (2)  

Asentamento de Os Valos  

Mámoa de Coto de Gran  

Trasmañó (San Vicente) 

Petróglifo de Poza da Lagoa (3)  

Mámoa de Chan do Rato  

Petróglifos de Chan do Rato (2) 
 

Petróglifos de As Porteliñas (2)  

Petróglifos do Coto da Rola (4) 
 

Petróglifos de Monte Penide/Chan da Cruz 
 

Conxunto tumular de Chan da Cruz /Chan da Pedra do Couto/Chan das Formigas (6) 

Petróglifo de Poza da Lagoa IV 
 Ventosela (San Martiño) 

Petróglifo de A Pedreira I 
 

Petróglifo de A Pedreira II 
 

Petróglifo de A Pedreira III 
 

Petróglifo de A Pedreira 
 

Petróglifo do Pedroso 
 

Petróglifo de Campelo 1 
 

Petróglifo de Campelo 2 
 O Viso (Santa María) 

Xacemento romano de O Pazo  

Petróglifos de Pena das Rodiñas/Fonte do Allo  
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En termos xerais, o concello amosa unha densidade de xacementos moi alta, si ben, gran 
parte dos elementos concéntranse en varias áreas concretas, sendo a distribución 
bastante desigual. O número de xacementos supera os 90 elementos arqueolóxicos o cal, 
ademais de ser cuantitativamente un alto número de xacementos, tamén amosa unha 
gran variedade tipolóxica e cultural, xa que, gran parte dos períodos culturais nos que 
tradicionalmente dividimos a historia galega, se encontra representado neste concello. 

Unha das primeiras manifestacións arqueolóxicas amplamente representadas no 
concello, son a dos abundantes xacementos adscritos ao período megalítico, contexto no 
que contabilizamos un amplo número de túmulos e que dentro da catalogación do 
concello, representa unha grande porcentaxe de xacementos. Deste tipo de xacementos, 
destaca especialmente, pola alta densidade de elementos situados, o conxunto existente  
no Monte Penide ou Monte Mirallo, no cal se sitúa unha concentración de máis de 40 
túmulos megalíticos e abundantes exemplos de gravados rupestres.  

No referente ao período que denominamos Galaico - Romano, constatamos varios 
elementos. Por unha parte, no que se refire aos asentamentos tipo castro, coñecemos a 
existencia do castro de Coto dos Negros e o da Peneda (no límite co concello de 
Soutomaior). No referido a xacementos de tipoloxía propiamente romana, contamos con 
máis exemplos. Así, podemos citar os xacementos romanos de O Pazo (aparición de 
sepulturas de laxas e moedas romanas) e Portocedeira (no cal se constataron tres 
compartimentos asociados a abundante material romano). Por outra banda, como 
evidencias do paso da vía romana XIX (posteriormente utilizada como vía de 
peregrinación a Compostela) polo termo de Redondela, temos constancia da aparición 
dos varios miliarios en Fonte dos Frades e en Socalco de Veigadeira e o de Quintela. 
Estes elementos, xunto a a outros como a estela se Soutoxusto e o tesouriño romano de 
Rande (na actualidade desaparecido) demostran unha forte pegada romana no concello 
redondelán. 

METODOLOXÍA 

A elaboración do catálogo de bens do patrimonio inmoble do Concello de Redondela faise 
seguindo un criterio territorial, deste modo preténdese abranguer do xeito máis 
exhaustivo e detallado o conxunto de bens situados no termo municipal dentro dun 
marco cronolóxico amplo que vai dende a prehistoria ata a actualidade. 

Para a identificación e inclusión dos bens inmobles a protexer no catálogo, tivéronse en 
conta diversas fontes: 

- O Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia formado polos bens 
declarados BIC, os bens catalogados e aqueles outros segundo o disposto na Lei 
8/1995, de 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia art. 22 e disposición 
adicional segunda.  

- O Arquivo de patrimonio da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural  

- A información contida nos estudos previos ao deslinde da ruta coñecida como 
camiño portugués do camiño de Santiagoao seu paso polo termo municipal de 
Redondela 

- O  Inventario de infraestruturas de carácter hidráulico-industrial de Galicia 

- O catálogo provisional do Plan Xeral de Ordenación Municipal(sen aprobar) do 
ano 2006 

As diferentes fontes parciais foron sometidas, con anterioridade a inclusión dos 
elementos nelas contidos, a un proceso de depuración co obxecto de emendar posibles 
erros e deficiencias tanto na súa identificación coma na súa localización, así coma 
detectar duplicidade nos contidos 

Paralelamente estase a levar a cabo un estudo o máis exhaustivo do territorio e a súa 
evolución histórica dende as primeiras pegadas de ocupación ata actualidade a través de 
diversas fontes históricas, bibliográficas, documentais, cartográficas e toponímicas, co 
obxectivo de localizar outros elementos susceptibles de seren engadidos polo seu 
interese cultural. 

Ademais, a elaboración do catálogo contempla nas próximas fases a participación cidadá 
entendida esta como unha das fontes chave para o coñecemento do territorio e deste 
xeito tanto para, por un lado, a incorporación de elementos que forman parte da 
memoria e identidade colectiva do concello,como, por outro, recoñecer aqueles bens 
que pola súa especial relevancia social sexan merecedores dun maio grado de protección 
e atención no planeamento  

Por último o traballo de campo e recoñecemento do territorio constituirán unha fonte 
esencial para profundar e completar o catálogo 

Sinalar que aínda que non é obxecto deste catálogo incorporar elementos do chamado 
patrimonio inmaterial, na medida do posible, tralo estudo de aqueles usos, costumes, 
actividades e coñecementos con incidencia no territorio que sexan parte da identidade 
local de Redondela, teranse en conta no planeamento coa finalidade de contribuír a súa 
salvagarda. De forma específica recóllense aqueles inmobles e espazos vinculados a este 
patrimonio. 

Por outra banda para no patrimonio arqueolóxico seguiuse un esquema metodolóxico 
estruturado en tres fases; as dúas primeiras teñen como obxectivo a consecución dos 
elementos de análise, e a terceira, sería a resultante da elaboración e interpretación dos 
datos obtidos nas fases anteriores. 
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FASE 1ª 

Estes traballos de documentación previa van a supor un achegamento e posta en 
contacto coa zona de estudo, a través do análise, non só, dos recursos que nos levan ó 
coñecemento propiamente arqueolóxico, senón tamén do marco físico, entendéndose 
este, como condicionante da presenza arqueolóxica na zona. Neste sentido, 
estruturamos esta fase nos seguintes apartados: 

- Recopilación de datos bibliográficos: coa finalidade de recoller todas as citas 
referidas a xacementos ou restos arqueolóxicos da área de estudo. Así mesmo 
farase unha revisión da documentación existente na Dirección Xeral de 
Patrimonio. 

- Revisión da cartografía topográfica, edafolóxica e xeolóxica, a partir da cal se 
pretende localizar as áreas que presentan un potencial para a localización dos 
distintos tipos de asentamentos / restos arqueolóxicos. Na análise de cartografía 
topográfica empregarase como planimetría base, por un lado, as follas do M.T.N. 
e follas do mapa 1:10.000 editadas pola Consellería de Ordenación do Territorio 
da Xunta de Galicia correspondentes as antes citadas do 1:50.000. Así mesmo, 
tamén utilizarase outra cartografía a escala 1:5.000, proporcionada pola 
entidade promotora dos traballos. 

En canto os estudos da cartografía edafolóxica, utilizaremos os xa clásicos para 
este tipo de estudo, como son os pertencentes as obras: Solos naturais da 
provincia de Pontevedra, e Capacidade produtiva dos solos de Galicia a escalas 
1:250.000 y 1:200.000 respectivamente. Para finalizar e referíndose o estudo da 
estrutura zonal e da xeoloxía, revisarase o Mapa petrográfico estrutural de 
Galicia, escala 1:500.000 do I.G.M.E. e o Mapa xeolóxico de Macizo Hespérico, 
escala 1:50.000. 

- Revisión de fotografía aérea. Fai poucas décadas, procedeuse á consulta dos 
fotogramas aéreos do Instituto Xeográfico e Catastral pertencentes o voo 
realizado nos anos 1956-57 –a unha escala aproximada de 1:33.000- así como a 
fotografía que nos proporcionaba a revisión do Catastro de Rústica da Delegación 
de Facenda da provincia de Pontevedra –hoxe existen algúns concellos coas súas 
propias copias-. Estes últimos fotogramas, ó ter outra escala son útiles para 
obter croquis dos xacementos. Para noso estudo cóntase con fotografía aérea –a 
diferentes escalas- proporcionada pola empresa redactora do Plan Xeral. Por 
outra banda, dada a situación do concello, contamos cun valiosa fonte de apoio 
que é a do Plan de Ordenación do Litoral (POL), así como diversas fontes como 
arquivos GIS, modelos dixitais do territorio etc, fontes aportadas dende sitios 
web como o portal de Información Xeográfica de Galicia (Instituto de Estudos do 
Territorio, Xunta de Galicia) ou o portal do Instituto Geográfico Nacional (Centro 
Nacional de Información Geográfica, Ministerio de Fomento) 

- Revisión de toponimia / microtoponimia: consulta da documentación do Real de 
Legos do Catastro de Ensenada pertencente á xurisdición que estudamos, así 
como os datos procedentes do Amillaramiento da Propiedade Rústica do Concello 
de Redondela. Estes datos tamén se poden contrastar cós ofrecidos na 
cartografía e sobre todo, os que nos poden proporcionar a consulta con os do 
Catastro Topográfico Parcelario ou de Rústica da Delegación de Facenda da 
provincia da Pontevedra. 

- Revisión e baleirado das Fichas de Inventario de Patrimonio: este será un dos 
principais referentes de inicio dos traballos, posto que a intervención está 
encamiñada primordialmente á delimitación dos elementos arqueolóxicos xa 
catalogados, polo que fai necesario o acopio de tódolos seus datos, para 
proceder á contrastación dos mesmos coa realidade presente na actualidade. 

 

- Elaboración das estratexias de campo: Unha vez reunidos tanto os referentes 
históricos como xeográficos presentes na área de intervención e, por 
conseguinte, con boa parte do material de traballo necesario para dar comezo á 
segunda fase, é necesario confeccionar e deseñar unha liña de actuación a 
seguir, a cal quedará plasmada nas Fichas de Traballo de Campo específicas. 

FASE 2ª 

O traballo de campo está baseado na prospección directa da superficie do terreo cun 
dobre obxectivo: por un lado a comprobación in situ da información obtida no transcurso 
da fase anterior, e polo outro a captación de novos xacementos que soamente aparezan 
dunha maneira clara e evidente, como así facíamos referencia no apartado de 
obxectivos. 

Estes traballos se complementarán coa realización de croquis para elabora- la 
delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos e da súa correspondente 
fotografía. 

Aqueles xacementos arqueolóxicos novos (sen catalogar) que aparezan, o seu proceso de 
rexistro se realizarán mediante Fichas de Inventario de xacementos arqueolóxicos, para 
o cal empregaremos as fichas normativas da Dirección Xeral de Patrimonio. 

Esta intervención proponse en base os seguintes procedementos: 

- Delimitación de xacementos: a técnica de campo consistirá na descrición do 
elemento en cuestión, non só tendo en conta os aspectos patrimoniais 
(definición, adscripción, estruturas, dimensións, etc.) senón fixándonos tamén 
nas  características do emprazamento e do seu entorno paisaxístico inmediato. 
Igualmente, farase un primeiro croquis na cartografía da súa extensión total, así 
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como o rexistro topográfico de todos aqueles aspectos considerados de interese. 
Todo elo quedará recollido nas Fichas de Traballo, xa mencionadas. 

- Comprobación de topónimos e referencias: tanto para os xa recollidos nas 
correspondentes Fichas de Inventario, como para os novos que poidan 
evidenciarse ó longo do traballo, a táctica a seguir será semellante: búsqueda de 
elementos definitorios (estruturas, cultura material, emprazamento, etc.) que 
permitan o correcto esclarecemento das dúbidas que poidan ter. En todos 
aqueles casos que sexa posible, serán empregadas as Fichas de Traballo. 

- Recollida e rexistro dos restos de cultura material: aínda que a intervención 
prioritaria a desenrolar será unha prospección de tipo extensivo, a busca deste 
tipo de elementos será efectuada sobre todo  nos puntos que ofrezan dúbidas, 
ben sexa en canto a súa adscripción ou ben no caso de comprobación de 
topónimos ou referencias. O proceso comprende dúas modalidades de actuación 
xa que o rexistro de materiais que poidan aparecer levarase a cabo sempre e en 
todas as circunstancias, namentres que a recollida só se efectuará en aqueles 
casos no que as singulares características dos elementos localizados así o 
recomenden. Tal actuación será posta en práctica, polo tanto, no momento no 
que se considere que os materiais poidan proporciona-la información 
complementaria sobre un xacemento (cronoloxías, caracterización tipolóxica, 
indicativos de actividades artesanais ou comerciais, etc.). A táctica de recollida 
leva igualmente o cumprimento da correspondente Ficha de Traballo. 

FASE 3ª 

Traballo de gabinete.- Esta fase supón a última de todo o proceso e implica os seguintes 
obxectivos: 

- Elaboraranse Fichas de catalogación dos xacementos 

- Creación dunha cartografía coa delimitación da área ocupada polos xacementos, 
así como, a proposta do área exterior ou entorno que deba ser sometida a 
protección, a escala 1:5.000 segundo a dispoñibilidade. 

- No concernente no establecido no art. 11 do Decreto 199/97, que regula a 
actividade arqueolóxica en Galicia, farase unha MEMORIA TÉCNICA dos traballos 
nos que se incluirá para cada xacemento a xustificación arqueolóxica da 
delimitación. 

O Catálogo non se considerará como un documento pechado, mais ben todo o contrario, 
de feito para ser realmente efectivo e acadar satisfactoriamente os obxectivos co que é 
concibido debe ser actualizado con regularidade tanto no senso de ampliarse 
incorporando novos elementos que pasarán a formar parte do patrimonio cultural 
protexido, como no de ter en conta as novas dinámicas territoriais ás que pódese ver 
sometido. O territorio está en constante transformación, nese senso o cambio debería 
estar contemplado no propio catálogo. 

NORMATIVA DO PATRIMONIO 

Os bens contidos no Catálogo estarán sometidos especificamente ao regulamento 
establecido pola normativa de patrimonio, (arquitectónico – etnolóxico e arqueolóxico). 
Nel estableceranse diferentes niveis de protección que determinaran as actuacións e 
usos posibles nos inmobles, no seu caso, así coma nas súas áreas funcionais e contornos, 
en función dos seus valores culturais, o seu estado de conservación e a súa 
representatividade tipolóxica. Especificamente para o patrimonio arqueolóxico 
contémplase: 

- GRADO I de xacementos declarados Ben de Interese Cultural (B.I.C.). É o máximo 
grado de protección e ven determinado pola condición de B.I.C. dos bens 
integrantes do patrimonio histórico. 

- GRADO II de protección (protección integral). Comprende todo el solo Rústico de 
Protección Arqueolóxica, o delimitado nos planos de Ordenación e no Catálogo 
de Bens Patrimoniais como xacementos arqueolóxicos. 

Se definen distintos grados de protección: 

 Zona de protección integral: definida polos terreos comprendidos dentro dos  
límites do perímetro máis extenso do ben. Nesta zona non se poderán 
realizar construcións, tendidos e instalacións aéreas ou subterráneas 
(electricidade, saneamento, auga, etc.), escavacións, recheos e movementos 
de terras en xeral, así como a plantación e arranque de árbores, os cultivos 
que requiran labores profundas e a apertura de pozos ou minas. Só se 
autorizarán as obras que sexan compatibles có ben ou  posta en valor. 

 Zona de respecto: definida polo entorno adaptado ao redor do perímetro 
máis exterior do ben. Os usos nesta zona deberían ser específicos para cada 
caso concreto. A tramitación de licencias para a realización de calquera tipo 
de obra nesta zona deberá de ser informada preceptivamente pola Comisión 
Territorial de Patrimonio correspondente. Dito informe será vinculante. 

 Usos permitidos. Na área do xacemento, a protección é integral. Nestas 
áreas se permitirán actuacións encamiñadas á súa conservación, protección, 
consolidación, investigación e posta en valor, que se rexerán polo Real 
Decreto 199/97 que regula a Actividade Arqueolóxica na Comunidade 
Autónoma de Galicia. Así mesmo se permitirán usos agropecuarios 
superficiais que non alteren o substrato arqueolóxico. 
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 No entorno do xacemento (área de respecto), só se permitirán usos 
agrícolas, sempre que se veñan realizando de forma tradicional e coa 
prohibición de realizar roturacións que puideran deteriorar o substrato 
arqueolóxico. Prohíbense movementos de terras que modifiquen o perfil do 
actual terreo. Tampouco serán admitidas, salvo informe previo favorable do 
organismo competente da Consellería de Cultura, os tendidos aéreos ou 
subterráneos de liñas de infraestrutura eléctrica, de gas, abastecemento de 
auga, etc. 

 Condicións de edificación na zona de respecto: 

 Neste tipo de solo non se admiten edificacións de nova planta. 

 Excepcionalmente, cando non perxudique o entorno do xacemento, ou este 
se encontrara moi deteriorado, previo informe, a Dirección Xeral de 
Patrimonio Cultural, que resultará vinculante, admitirá a edificación de 
vivendas unifamiliares coas condiciones de edificación do Solo Non 
Urbanizable, en cuxo ámbito se ubicarán as áreas de protección, en todo 
caso, estas obras excepcionais deberanse armonizar có entorno no que se 
inscriben. 

- GRADO III de protección (protección integral). Xacementos nos que se podería 
efectuar certo tipo de obras cunha actuación arqueolóxica previa. 

Corresponde a certos tipos de xacementos nos que concorren unha serie de 
circunstancias especiais nas que se podería efectuarse certo tipo de obras, 
sempre e cando se realice unha intervención arqueolóxica previa. 

Este suposto unicamente é viable nos casos de xacementos que por estar moi 
degradados ou nun entorno especialmente alterado sexan previamente 
calificados como protección de Grado III. Así mesmo, se encontrarían nesta 
situación, as zonas previamente protexidas por existir indicios suficientes que 
fixeran pensar na posibilidade da existencia de restos arqueolóxicos ou ben en 
aquelas zonas onde se produciran achádegos de materiais arqueolóxicos. 

Por elo deberase remitir á Comisión Territorial de Patrimonio Histórico 
correspondente, un proxecto detallado con obras a realizar. A Comisión 
resolverá sobre a pertinencia de dita obra que, en todo caso, condicionará á 
realización previa dunha intervención arqueolóxica que garanta a correcta 
documentación e investigación dos restos existentes. 

DOCUMENTOS DO CATÁLOGO 

O Catálogo estará formado especificamente polos seguintes documentos: 

 Normativa de protección del patrimonio: nela recóllese a normativa 
reguladora dos elementos incluídos en el catálogo 

 Planos de ordenación: indícase a clasificación e cualificación do solo onde se 
sitúa o ben e o seu contorno. 

 Fichas: o catálogo constará dunha ficha individualizada de cada uno dos 
elementos identificados na que ademais de incorporar os datos mínimos 
indicados na LOUGA art. 75.4, incluirá  aquela información recomendada 
tanto polas prescricións técnicas da Secretaría Xeral de Ordenación do 
Territorio e Urbanismo como pola Dirección Xeral de Patrimonio para 
garantira mellor protección do ben, obxecto último do catálogo.  Os bens 
identificaranse nas fichas e organizaranse en función ao fin con que foron 
concibidos e ao papel que xogan na construción do territorio e non tanto 
dende a disciplina coa que tradicionalmente se aborda o seu estudo.O 
obxectivo é dar unha visión  integral e conxunta do patrimonio fronte a 
visións compartimentadas 

ANEXO I  FONTES BIBLIOGRÁFICAS  

Para a inclusión de bens no catálogo así como para o afondamento do estudio da paisaxe 
e o  territorio cóntanse coas numerosas publicacións e investigacións que de maneira 
específica abordan o estudio do  patrimonio cultural del Concello de Redondela. 
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 ANTUÑA SOUTO, C; ORGE QUINTEIRO, J.A, Cruces, cruceiros e petos de ánimas no Concello de 
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Redondela (2ª parte), Seminario de estudos Redondeláns (SEREN), 2005 nº2 p. 111 -123 
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Redondela (3ª parte), Seminario de estudos Redondeláns (SEREN), 2007 nº4 p. 53 -88 

 ANTUÑA SOUTO, C; ORGE QUINTEIRO, J.A, Cruces, cruceiros e petos de ánimas no Concello de 

Redondela (4ª parte e derradeira), Seminario de estudos Redondeláns (SEREN), 2008 nº5 p. 41 -80 
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II. MEMORIA DE ORDENACIÓN 

 

1. AS ESTRATEXIAS 

1.1 ESTRATEXIAS AMBIENTAIS 

A realidade actual do municipio, onde se propoñen novas estratexias urbanísticas 
importantes, debe ir da man dunha aposta pola sustentabilidade e a preservación, 
recuperación e posta en valor do patrimonio natural, nun ámbito coas grandes 
potencialidades pouco común como Redondela. 

En consonancia co descrito, propóñense os seguintes obxectivos xerais, dende o punto de 
vista medioambiental, algúns dos cales coinciden cos establecidos por criterios 
urbanísticos: 

 Establecer mecanismos para romper a inercia de ocupación do SNU, 
especialmente de carácter agrario. 

 Favorecer a actividade agraria e vinculada aos valores e potencialidades 
ambientais, como garantía de mantemento da paisaxe agrícola, cada vez máis 
escasa, dando valor ao SNU agrario, hoxe obxecto das maiores presións, e de 
uniformización da paisaxe. 

 Diversificar o modelo de usos e actividades económicas, orientando as novas 
actividades con criterios de sustentabilidade ambiental, incrementando a oferta 
de traballo en Redondela, sen contradicir o modelo industrial de carácter 
supramuncipal. 

 Promover a restauración ambiental da fronte de costa, en toda a súa extensión, 
abríndo as áreas restauradas ao uso social e educativo, xerando un verdadeiro 
corredor e nexo de unión entre os distintos núcleos principais de Redondela. 

 Maximizar a protección dos espazos ou elementos de interese natural ou 
conector, potenciando a estrutura actual, complementándoa coas estratexias del 
POL 

 Minimizar a ocupación do solo e promover a compactidade e densidade dos 
núcleos urbanos. 

 Fomentar un uso racional do auga e prever a implantación das infraestruturas 
necesarias para un adecuado saneamento das augas residuais, e da súa relación 
coa fronte de costa. 

 Mellorar a eficiencia enerxética dos sistemas urbanos e das edificación. 

 Favorecer a integración das grandes infraestruturas que atravesan o municipio, 
facéndoas accesibles, e paliando os seus efectos ambientais principais, como a 
perda de conectividade ecolóxica, e a contaminación, especialmente en relación 
á contaminación acústica.  

 Promover as "boas prácticas" de xestión dos residuos. 

 Articular medidas de mellora da mobilidade sostible (rueiros, vías peonís, 
ciclistas, etc), especialmente de tipo transversal unindo os núcleos principais por 
zonas topograficamente favorables 

 Ao mesmo tempo, definir itinerarios, que unan as parroquias interiores, 
restaurando itinerarios tradicionais, pensado para peóns e bicicletas. 

 Integrar os itinerarios estruturais e de escala territorial, como o camiño de 
Santiago, a senda da auga, ou a senda dos faros. 

1.2 ESTRATEXIAS URBANÍSTICAS 

O novo PXOM optará por un modelo urbanístico que, por unha banda, consolide o modelo 
actual e, por outra, valore a posibilidade de definición e reforzo de novos solos 
produtivos, así como os posibles ámbitos de reforma e mellora urbana, determinando 
como opción prioritaria a reciclaxe urbana en oposición á extensión dispersa e o 
consumo de novo solo residencial sen antes ter consolidado o solo urbano e rural 
existente. 

A oferta será mais cualitativa que cuantitativa atendendo, dunha banda, á formación 
dunha vila e áreas urbanas mais compactas, colmando os terreos baleiros e mellorando 
os seus servizos, ofertando unha tipoloxía de vivenda adecuada á demanda actual. Por 
outra, o plan atenderá á ordenación e á mellora global da importante rede de barrios 
que forman a cidade difusa para que, conservando a súa idiosincrasia, se adapten ao 
contexto dos novos sistemas sociais e económicos. Finalmente, o plan definirá unha 
oferta que integre no planeamento as previsións de solo e infraestruturas necesarias 
para promover un cambio de paradigma económico na vila baseado na diversificación do 
tecido tecnolóxico, industrial e dos solos verdes produtivos. 
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Neste senso e respecto ó desenvolvemento urbanístico e ao crecemento, haberá que 
dimensionar a demanda da oferta inmobiliaria e do parque de servizos, tendo en conta a 
estrutura consolidada, co obxectivo de fomentar un sistema urbano con criterios de 
sustentabilidade urbanística e neste senso, considerar que haberá que tecer o territorio 
a partir de sendas verdes e eixos peonís; integrando a estrutura de equipamentos e 
servizos. 

Definiranse os obxectivos do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de 
Redondela a partir dunhas estratexias concretas e a definición dunhas directrices e 
obxectivos que conformarán o novo proxecto de vila. 

> Como estratexia territorial 

Acadar a rexeneración da estrutura territorial, afianzando e definindo as conectividades 
ambientais, paisaxísticas e de accesibilidade, tanto nas conexións lonxitudinais do 
territorio de Redondela, ao longo da fronte litoral e có resto de concellos da contorna; 
coma na conectividade transversal dos montes interiores á franxa costeira, integrando os 
diferentes tecidos e salvando as numerosas barreiras liñais presentes no territorio. 
Mellorando así a estrutura territorial e ambiental e fomentando deste modo a cohesión 
social nun proxecto de continuidade dos corredores da biodiversidade entre a ría e as 
serras. 

> Como estratexia dos solos residenciais 

Lograr a consolidación do modelo territorial urbano e rural; dunha banda establecendo 
pautas e áreas de rexeneración urbana nos núcleos mais densos e por outra, por medio 
do recoñecemento da realidade da cidade difusa atendendo ás súas potencialidades e 
procurando unha estrutura e unha adecuación normativa para o desenvolvemento 
sostible destes tecidos. 

> Como estratexia na actividade económica 

Potenciar a mellora das sinerxías entre os distintos sectores de actividade económica 
dentro do concello, diversificando os sectores económicos e adaptándoos ás necesidades 
sociais e á realidade territorial. Intensificar así mesmo a creación de redes de 
comunicación e relacións supramunicipais, que regulen o equilibrio económico da 
comarca, diversificando e complementando as áreas de especialización produtivas de 
cada municipio sen a necesidade de realizar grandes reservas de solo insostibles en cada 
un deles. 

1.3 ESTRATEXIAS SOCIAIS 

O modelo proposto para o PXOM, así como para o proceso de participación integrado na 
súa elaboración, asume a importancia fundamental que ten o urbanismo na vida das 
persoas, como ferramenta configuradora dos espazos de relación e soporte físico dos 
usos sociais. O recoñecemento da necesidade de implicar á cidadanía como usuaria nas 
decisións relativas á conformación do seu entorno non é unha cuestión menor. A 
emerxencia dunha nova xeración de dereitos sociais fai que os documentos do alcance 
territorial e temporal que implica un novo Plan Xeral non poidan desenvolverse 
axeitadamente sen o coñecemento, opinión e valoración da cidadanía. Con este 
obxectivo en mente, a elaboración do Plan comprométese co reforzo da participación 
cidadá, mobilizando e comprometendo tanto aos axentes fundamentais do territorio 
como á veciñanza no seu conxunto.  

Con este obxectivo ben presente, a elaboración participativa do documento do Plan 
procurará, en primeiro lugar, incorporar linguaxes e saberes populares fronte ao 
emprego exclusivo de linguaxes e coñecementos técnicos. E en segundo lugar,  procurará 
afondar no grao de apropiación do proceso de redacción por parte da veciñanza dun 
territorio, aspirando a unha construción colectiva continuada, no canto dunha apertura a 
achegas puntuais. 

Por último, o documento de diagnose presente nesta Memoria de Información amosa que 
os retos sociais presentes no concello de Redondela na actualidade son dunha 
importante amplitude, produto de moitas e (relativamente) moi recentes variacións 
sociodemográficas: Sobre esta base poboacional e social, o planeamento debe tratar de 
acadar unha maior solidariedade territorial e cohesión social, na procura dun modelo 
máis equilibrado, baseado na habitabilidade e na calidade de vida. Isto traducirase na 
busca da mellora das condicións de habitabilidade do parque residencial; no reforzo e 
apropiación cidadá do espazo público; na rexeneración de tecidos deteriorados; no 
reforzo da accesibilidade, etc. 
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2. AS DIRECTRICES DO PLAN 

2.1 CONECTIVIDADE TERRITORIAL 

 Integración dos ámbitos de protección definidos no Plan de Ordenación do Litoral 
e da Rede Natura 2000 no sistema de espazos libres e de especial protección 
municipais. 

 Definición dos eixos de transversalidade territorial que afiancen a conectividade 
entre os terreos dos montes interiores e a franxa costeira. 

 Potenciación dos grandes eixos de conexión espacial no espazo da dorsal 
meridiana. 

2.2 MOBILIDADE 

 Continuidade territorial da franxa costeira. O cambio de paradigma na franxa 
litoral; “da fragmentación á continuidade”, compatibilizando os usos dun espazo 
de máxima demanda e atracción e definir unha estratexia a nivel metropolitano 
e municipal que permita conservar e potenciar o equilibrio territorial. 

 Potenciación de vías de comunicación en desuso ou sen continuidade no seu 
trazado, para acadar unha rede de trazados de mobilidade alternativa a escala 
municipal e metropolitana. 

 Consolidar unha rede de mobilidade axeitada a escala parroquial e de barrios 

2.3 CENTRALIDADES TERRITORIAIS 

 Creación dun sistema complexo de camiños e zonas libres, que tezan unha rede 
de espazos naturais, equipamentos e sendas de calidade ambiental e 
paisaxísticas que acaden a cohexión do territorio municipal. 

 Creación e reforzo das centralidades territoriais con equipamentos públicos e 
zonas libres en distintas escalas referencias (a nivel metropolitano, municipal, 
parroquial e local). 

2.4 REXENERACIÓN DA TRAMA URBANA 

 Consolidación da trama urbana dos núcleos urbanos mais densos, Chapela, 
Redondela e Cesantes. 

 Adaptación das determinacións e da estrutura dos actuais núcleos urbanos 
periféricos e dos solos de núcleo rural en coherencia coa organización tradicional 
en barrios e asentamentos de poboación. 

 Recoñecemento da estrutura do modelo de asentamento tradicional de cara á 
súa inclusión ao tecido residencial municipal. 

 Intensificar a concentración de usos especializados nos núcleos urbanos como 
reforzo dos sistema intermedio de centralidades dentro da Rexión Urbana das 
Rías Baixas. 

2.5 DIVERSIFICACIÓN DO SECTOR PRODUTIVO 

 Avaliación das necesidades de reserva de solo produtivo en relación coa 
estratexia comarcal e sectorial. 

 Diversificación do sector económico coa potenciación e empoderamento de 
diferentes áreas produtivas. 

 Avaliación das distintas alternativas da xestión da mobilidade que favorezan a 
posibilidade de conciliación da vida laboral e familiar. 

 Integración das directrices do Plan de Ordenación do Porto de Vigo na lóxica de 
usos e ordenación municipal. 

 Reforzar o conxunto aeroporto-AVE-vía de alta capacidade- polígono A Pena-
Millarada como polo de actividade económica e gonzo de conexións territoriais. 

 

 

 





 3.OBXECTIVOS DO PLAN 

 PÁX. 127 DE 167 

3. OS OBXECTIVOS DO PLAN 

3.1 OS TERRITORIAIS 

 Estudar as potencialidades ambientais e paisaxísticas do territorio interior e 
costeiro e definir espazos de salvagarda e protección que completen a 
conectividade con aqueles definidos no Plan de Ordenación do Litoral. 

 Conectar as áreas de protección sectoriais e a súa integración dentro dos tecidos 
urbanos. 

 Definir e trazar ámbitos e itinerarios que favorezas a continuidade na franxa 
costeira. 

 Estudar as alternativas de integración da N-550 como vía urbana. 

 Integrar os antigos trazados ferroviarios, a senda da auga, a franxa litoral e o 
camiño de Santiago na rede de mobilidade peonil e ciclista a escala 
metropolitana. 

 Reforzar as centralidades do territorio por medio da consolidación, mellorara da 
urbanización e ampliación da rede de equipamentos e espazos de referencia 
parroquial e dos barrios. 

 Recompoñer a estrutura viaria soporte dos asentamentos urbanos e rurais a un 
tecido de espazo público reforzando os estándares de urbanidade. 

 Localizar e promover espazos libres e zonas verdes de proximidade que 
favorezan a integración de tódolos sectores sociais e franxas de idade, na eidos 
urbanos e locais. 

3.2 OS DO TECIDO RESIDENCIAL 

 Optimizar os solos vacantes das áreas non desenvolvidas do interior do núcleos 
urbanos de Redondela e Chapela 

 Estudar e definir a estrutura e os polígonos de desenvolvemento no núcleo de 
Cesantes. 

 Adecuar a estrutura e as tipoloxías edificatorias ás necesidades actuais. 

 Partir dos sectores de desenvolvemento actuais e adaptalos ás demandas 
ambientais, sociais e económicas. 

 Definir os límites morfolóxicos dos barrios e dos núcleos que os integran. 

 Incorporar as células do hábitat tradicional ao tecido residencial actual, e 
promover as súas propias condicións de desenvolvemento. 

3.3 OS DOS SECTORES DE ACTIVIDADE ECONÓMICA 

 Complementar a oferta económica da comarca en coherencia coa realidade 
morfolóxica, territorial e social do Concello. 

 Potenciar e modernizar o sector agropecuario a partires de desenvolvementos 
sostibles e integrados. 

 Delimitar os solos de áreas verdes produtivas para permitir a súa evolución. 

 Integrar a xestión e demandas dos Montes Veciñais en Man Común dentro das 
estratexias de desenvolvemento municipal. 

 Harmonizar os modelos residenciais e produtivos dende dúas perspectivas: 

o A integración dos pequenos espazos produtivos nos solos residenciais 
vencellados á vivenda ou a pequenas agrupacións colectivas, que favorezas a 
integración no sector económico dos distintos membros dos grupos familiares 
e da súa convivencia. 

o A creación de micro áreas de centralidade económica que vencellen a 
productividade ás áreas residencias nas que se integran. 

 Reordenar os ámbitos da contorna do Porto, en coherencia coas actividades 
portuarias previstas e coa súa integración no conxunto económico e de 
actividade do concello. 

 Potenciar o polo de mobilidade do AVE-aeroporto dentro dunha estratexia 
turística, comercial e económica municipal e comarcal. 

 Crear reservas de solo e integrar nas distintas tramas do hábitat o ferrocarril de 
proximidade, en consonancia co establecido nas Directrices de Ordenación do 
Territorio. 
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4. ALTERNATIVAS PROPOSTAS 

As tres alternativas analizadas expoñen diferentes propostas de estrutura territorial e de 
clasificación de solo. A alternativa 0, describe o estado actual do planeamento de 
Redondela.  

A partir da década dos anos 1960, antes da redacción das normas subsidiarias, Redondela 
viviu un forte proceso de expansión da edificación, especialmente de vivendas 
unifamiliares, ao longo de todo o territorio, o que propiciou un gran consumo de solo 
residencial de baixa densidade.  

Do total do solo residencial do concello aproximadamente un 95% está ocupado con 
vivendas unifamiliares. No tocante ao teito, estas vivendas unifamiliares supoñen un 52% 
do teito total de teito residencial, constituído pola totalidade dos solos rurais, dos solos 
de núcleo urbano (xerais) e polo 6% dos solos urbanos (con ordenación detallada) de 
Chapela e Cesantes. 

Por este motivo, o novo planeamento de Redondela será un planeamento de 
rexeneración da trama residencial (urbana e rural), que adapte as condicións 
urbanísticas ás necesidades reais dos tecidos, e que complete e estruture os tecidos 
existentes. Esta reestruturación farase sen consumir maiores cantidades de solo 
residencial. 

As alternativas que se presentan, parten dunha base común en coherencia coas 
estratexias marcadas polo borrador de Plan e á análise da evolución das cubertas de 
solo. Entre elas diferenciaranse nos criterios de clasificación de solos urbanos 
residenciais e núcleos rurais, así como no tratamento dos solos rústicos de especial 
protección. 

A continuación explícanse sucintamente as opcións de ordenación previstas en cada unha 
das alternativas en base a súa clasificación do solo, cualificación de equipamentos e 
zonas verdes, así como a programación de accións estratéxicas. 

A avaliación ambiental céntrase naqueles criterios e obxectivos que se definiron como 
máis determinantes froito da diagnose do municipio. Nesta primeira fase, desenvólvese a 
avaliación en relación a aqueles aspectos que teñen unha implicación directa resultado 
do modelo de ordenación, non entrando en aspectos de sostibilidade en relación á 
xestión, tamén clave, aínda que a miúdo resultado das estratexias de implantación 
escollidas. Polo tanto a avaliación céntrase en: 

 Paisaxe 

 Patrimonio natural 

 Patrimonio cultural 

 Ocupación do territorio 

 Mobilidade 

 Atmosfera e cambio climático 

 Ciclo da auga. 

4.1 ALTERNATIVA 0 

DESCRIPCIÓN 

Coincide coa clasificación do solo vixente, definida nas Normas Subsidiarias de 
Planeamento de 1988. 

En canto á estrutura territorial 

As Normas subsidiarias, definen ademais de solo non urbanizable común e de núcleo 
tradicional existente, unha serie de solos non urbanizables con diferentes proteccións, 
que foron nalgúns casos a salvagarda da estrutura territorial do Concello, especialmente 
a protección de ríos e leitos, de montes e paisaxe e de restos arqueolóxicos. Non 
aconteceu o mesmo nos solos non urbanizables comúns nin naqueles de protección de 
praias e costas. 

 A protección de ríos e leitos conta cunha superficie total de 430 Ha coincidindo 
principalmente cos leitos das bacías dos ríos Maceiras, do Fondón e Pugariños, 
Alvedosa e Pexegueiro, gardando así a estrutura hidrolóxica do Concello, porén 
esta se perde ao chegaren ás inmediacións da zona costeira en coincidencia coas 
áreas mais urbanizadas. 

 A protección de costas e praias conta cunha superficie total de 126.17 Ha de 
xeito continuo por todo o litoral. Malia a súa protección, non existiu respecto á 
continuidade territorial no ámbito costeiro. 

 A protección de montes e paisaxe coincide moi aproximadamente cos terreos 
pertencentes ás comunidades de montes veciñais en mancomún, sendo un total 
de 1.802 Ha. 

 Así mesmo, a protección de restos arqueolóxicos, coincide nunha boa parte có 
macizo do Monte Penide, sendo unhas 146 Ha. 

Alternativa 0 
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 A maiores, as normas definen os solos non urbanizables de protección de 
comunicacións, no que só se inclúe o aeroporto, non hai reservas de solos para 
infraestruturas viarias nestas categorías. 

En canto á clasificación do solo: 

Tal e como se especifica no capítulo 1.5 Planeamento vixente, o municipio de Redondela 
ten unha superficie total de 52 km², unhas 5.200 Ha, das cales, 542 son clasificadas 
como solos urbanos residenciais e tan só 21,14 Ha como industriais. 

Solo residencial, un total de 545 Ha, das cales 194 Ha pertencen aos considerados 
núcleos urbanos principais: Redondela, Chapela e Cesantes; cunha ordenación detallada, 
xa sexa ben integrada nas Normas ou ben por medio dun Plan Especial de Reforma 
Interior posterior.  

Estes tres núcleos urbanos contan cunha estrutura urbana definida a partires do trazado 
do viario, as aliñacións e a definición de alturas e rasantes, así como as reservas de 
zonas verdes e espazos libres e de equipamentos. 

O resto dos solos urbanos residenciais, unhas 352 Has de “solo urbano común” nas NSP, 
correspóndense con todos aqueles núcleos que segundo se expón na Memoria 
Xustificativa das NSP, atenden a criterios de racionalidade urbanística e xestións das 
propias normas, aplicando os criterios que establece a Lei do Solo vixente na época, 
atendendo aos seguintes criterios: 

 Solo consolidado como mínimo nas súas 2/3 partes e contando como mínimo con 
tres servizos. 

 Solo consolidado ao menos no 80% e con dous servizos. 

Clasifícanse deste xeito 22 solos urbanos comúns. As condicións polas que se regulan 
son as de parcela mínima cunha superficie de 1.000m² a efectos de parcelación e 300m² 
a efectos de edificación; as edificacións serán unifamiliares illadas ou acaroadas e de 
baixo mais unha planta, e con edificabilidades do 40%. 

Dentro da categoría de solo non urbanizable, ao abeiro da Lei 11/1985 de adaptación ao 
Solo de Galicia (L.S.G) foron clasificados como solo de núcleo existente tradicional 
unhas 320 Has, que maila a súa clasificación, de facto forman parte do tecido 
residencial. De feito regúlanse de xeito similar aos núcleos urbanos periféricos, con 
parcelas mínimas parcelables de 2.000 m² e a efectos de edificación de 500m²; con 
vivenda unifamiliar illada con edificabilidade do 25% 

Non hai moitas reservar de solos urbanizables residencias delimitadas, e exceptuando o 
caso de Cesantes, concéntranse en Vilavella, Pousadouro e Cidadelle cun total de 12,5 
Ha, onde nas dúas primeiras xa existía no momento de redacción das Normas un 
planeamento de desenvolvemento aprobado ou se aprobou posteriormente. No caso de 
Cidadelle, existe un Plan Especial de Dotacións en tramitación có que restarían unhas 2 
Ha aproximadamente de solo urbanizable residencial, que polas condicións morfolóxicas 
do terreo ten unhas maiores dificultades para a súa posterior tramitación. 

Caso aparte é o solo urbanizable non delimitado de Cesantes cunhas 36,2 Ha, que non 
ten tramitación iniciada, e compre estudar a súa integración ambiental e paisaxística por 
mor da normativa establecida polo Plan de Ordenación do Litoral. 

No caso dos solos industriais, existen actualmente unhas 21,14 Ha de solo urbano 
industrial. As reservas de solos urbanizables industriais teñen unha superficie total de 55 
Ha, a meirande parte destes terreos, contan cunha estrutura da propiedade moi 
fragmentada, que dificulta a súa xestión, así como unha pendente dos terreos en xeral 
maior do 10%, exceptuando o situado no Chan das Pipas e na Vilavella. 

En canto á cualificación de equipamentos: 

As normas subsidiarias recollen neste tipo de solo aquelas que posúen o carácter de 
dotación de calquera tipo ao longo de todo o territorio, así mesmo fai novas reservas, 
especialmente nos núcleos urbanos. As distintas categorías de equipamento existentes 
son: 

 Relixioso 

 Deportivo 

 Lecer 

 Escolar e sociocultural 

 Institucional  

Dentro dos solos urbanos residenciais con ordenación detallada, contamos cun total de 
case 7 Ha de reserva de equipamentos, sendo no total do concello unhas 17. 

Non existen reservas dotacionais nos solos industriais. 

AVALIACIÓN AMBIENTAL 

A avaliación ambiental derívase da evolución do municipio en resposta á aplicación das 
normas vixentes. 

En canto á paisaxe 

Dende unha visión territorial, se ben Redondela presenta unha estrutura paisaxística de 
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grande importancia, con elementos de gran valor, a transición de usos especialmente no 
SNU xerou unha certa confusión de límites, incorporando unha capa uniforme, máis ou 
menos densa de edificación dispersa, que uniformou a lectura do territorio, 
especialmente nos solos agrícolas, e en xeral, nas frontes de costa, en maior medida en 
segunda liña e sobre posicións elevadas. 

Se ben consérvase con integridade as paisaxes de monte, e en certo xeito as canles e 
arroios, fóra da presión das zonas urbanas, non é así no SNU común, de maior vocación 
agrícola. Esta capa difusa, sobre posicións xeomorfolóxicas favorables, e de orla nos 
núcleos tradicionais das parroquias, tamén leva consigo unha perda de singularidade, de 
capacidade de pautar o territorio, de xerar fitos na paisaxe. 

En canto ao patrimonio natural 

A inclusión da RN2000 na ordenación territorial e o carácter territorial do POL, solicita a 
incorporación destes espazos no novo planeamento, os cales obviamente, non están 
incluídos nos agora vixentes. 

A pesar disto, as normas vixentes na cualificación de SNU de especial protección, tanto 
de montes, praias e canles, mantiveron con certa integridade estes espazos agora 
definidos de maior valor. En todo caso, os maiores niveis de esixencia ambiental solicitan 
unha reordenación e definición destes espazos, tamén dende unha escala local, que as 
NSP vixentes dificilmente podían ter en conta. 

En canto a conectividade, se ben as canles e arroios, os montes, e a costa e praias, estas 
en menor medida, mantiveron unha certa integridade, permitindo unha lectura de 
continuidade da paisaxe, e polo tanto de conectividade potencial, a fragmentación sobre 
o espazo agrario minguou en gran maneira a funcionalidade destes espazos agroforestais 
como soporte para a fauna. 

Por outra banda, o paso necesario das infraestruturas, en sentido transversal aos fluxos 
naturais, e polo tanto de conectividade, polo acceso a Vigo, ou nun sentido máis amplo, 
de mobilidade a través da súa área metropolitana, e polo tanto tamén de Redondela, 
cortaron sistematicamente esta conectividade. 

Así, a perda de conectividade non se produce tanto por unha ordenación concreta, que 
no caso das NSP fomenta uns eixes potencialmente funcionais baseados nas canles e 
arroios, senón por non haber condicionantes específicos en canto á permeabilidade das 
infraestruturas. Este non é o caso do AVE, que dende unha perspectiva sectorial de 
esixencia ambiental garante a permeabilidade do territorio nos puntos clave. Polo tanto 
esta perda prodúcese, sobre antigas infraestruturas, e sobre as de tipo local, onde as 
NSP non poden, pola súa antigüidade prever condicionantes mínimos que garantan esta 
conectividade. 

En canto ao patrimonio cultural 

As NSP vixentes garanten a protección dos elementos de patrimonio, cunha protección 
específica, efectiva durante a súa vixencia. 

Non é así en relación a súa percepción, dada a uniformización difusa da paisaxe arredor 
dos asentamentos tradicionais, que recollen os elementos patrimoniais, perdendo o seu 
papel de fito, e polo tanto perdendo o seu carácter. Tamén por implantacións con 
escalas diversas ao seu arredor escénico, que nalgúns casos compiten de xeito directo, 
non pola súa calidade, senón xeralmente polo seu tamaño ou remates, a miúdo 
rechamantes e sobre todo diversos. 

En canto á ocupación do solo. 

Redondela é especialmente un municipio cun consumo de solo enorme para finalidades 
residenciais. Esta realidade previa ás NSP do ano 87 xa se plasma nunha grande 
extensión de núcleos existentes, en SNU, hoxe núcleos rurais, excedidos por unha maior 
superficie de vivendas en SNU, certamente sen protección específica. 

Aqueles solos con protección específica mantiveron o seu carácter (ríos, praias, 
montes,…), mentres que o SNU común está hoxe completamente fragmentado. Parece 
obvio que a tendencia é a completar a colmatación deste solo, xerando unha grave perda 
deste mosaico agrícola e forestal clave para a sostibilidade do municipio, ambiental, 
mais tamén de recursos e social, en canto a súa capacidade, ou non, de xerar espazos e 
dotacións públicas de calidade que proporcionen servizo á totalidade do municipio. 

Por outra banda, este consumo de solo produciuse sobre os solos de maior valor, pola súa 
posición xeomorfolóxica máis favorable, e polo tanto con vocación agraria, resultado 
dunha realidade tradicional, vivenda-habitación-sustento, a un modelo simplemente 
vivenda-habitación, onde a relación co espazo rural é máis froito dunha vontade, que 
dunha necesidade, a cal, esta última, é a que sen dúbida xerou o modelo tradicional de 
núcleo rural. 

En canto ás potencialidades de Redondela son enormes: 

 O fronte de costa, onde xa as normas confírenlle unha continuidade en toda a 
súa extensión, aínda sabendo a dificultade, especialmente no fronte urbano, de 
darlle resposta con espazos públicos tal como prevé o planeamento. 

 Espazos naturais locais, como as bacías fluviais, a ría e as costa litoral, coa Costa 
Do Puntal, praia de Cesantes, praia de Sotoxuste, o esteiro de Redondela, a 
ribeira de Soutelo, … 

 Itinerarios de interese, como o camiño portugués, a Senda da auga, a 
potencialidade de posible remodelación de infraestruturas permitindo 
conectividades transversais,… 
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A alternativa 0, aínda cando o planeamento vixente é, dende a súa proposta de 
ordenación, coherente en relación a estas realidades, a importancia que toman 
actualmente as necesidades ambientais solicitan aínda unha proposta de maior potencia. 

En canto aos risco, teñen maior incidencia sobre os solos urbanos, os núcleos principais, 
Redondela, Chapela e Cesantes. 

No caso de risco de inundación, danse zonas con risco xa sexa pola constrición das 
canles, especialmente na mesma Redondela, ou nas construcións en zonas ganadas á ría, 
tamén necesariamente inundables. 

Outros riscos a valorar son os derivados da rede de transportes, e a súa vez, coas 
actividades potencialmente perigosas que esta rede ha de dar servizo. En principio 
Redondela non ten actividades de risco, pero si unha importante rede de transporte que 
a atravesa. 

Estes riscos non están previstos no planeamento vixente, e polo tanto invalidan unha 
posible alternativa 0. 

En canto a mobilidade 

Un modelo baseado nunha urbanización dispersa leva asociadas diversas problemáticas: 

 Custo económico maior, para poder dar servizo ao conxunto do municipio con 
igualdade. 

 Maior consumo de solo pola necesidade de dar acceso a todos os puntos. 

 Outros efectos directos son os derivados das emisións por unidade de persoa/km, 
xa sexa de contaminantes ou de GEI. 

A alternativa 0, non resolve estas limitacións, en canto promove ou facilita a 
continuidade deste modelo difuso. 

En canto á atmosfera e cambio climático. 

Cabe salientar os efectos da contaminación acústica, das infraestruturas que atravesan 
zonas urbanas, as cales destaca a mesma Redondela a través do viaduto tan 
característico. De feito todos os núcleos, Redondela, Chapela e Cesantes, teñen efectos 
derivados da contaminación acústica. A localización en zonas densas destes efectos 
permitirá adoptar medidas efectivas custo-receptor. Contrariamente, nas zonas difusas, 
tamén amplamente suxeitas a estes efectos, as medidas serán moito máis custosas, así 
como a súa efectividade. 

Neste sentido, a proposta mantendo modelos difusos, coa coincidencia dun territorio 
atravesado por infraestruturas, faino máis vulnerable. 

Cabe destacar neste apartado tamén os efecto a avaliar en relación ao aeroporto de 
Vigo. 

En canto a emisión de GEI, tamén os modelos dispersos comportan un maior gasto 
enerxético en canto a gastos na vivenda, para calefacción e ACS fundamentalmente. En 
todo caso, a principal fonte de GEI é a mobilidade, e neste sentido tamén os modelos 
dispersos xeran un maior gasto. 

Contrariamente podería ser favorable a facilidade de implantar sistemas de 
climatización e ACS con fontes renovables, en vivendas rurais, fronte a complexidade de 
fornecer núcleos con estes sistemas.  

En todo caso a demanda de mobilidade derivada do modelo actual comporta 
necesariamente un incremento de emisións de GEI, coa continuidade do modelo actual. 

Ciclo da auga 

Respecto á conservación de canles e arroios, xa se expuxo que a NSP foron en xeral 
efectivas en relación á súa protección. Defínese unha rede de protección de canles sobre 
o SNU que é a base da conectividade, que podería incrementarse coas determinacións do 
POL, na fronte de costa onde esta é máis débil. 

En canto aos servizos, fornecementos e saneamentos, a aposta por un modelo difuso 
consolidado nos últimos decenios, comportou tamén un enorme esforzo a nivel local para 
dar servizos de abastecemento de auga e saneamento a todo o municipio. Así, ademais 
do solo urbano denso, os núcleos periféricos, e gran parte dos núcleos rurais dispoñen de 
servizos de abastecemento e rede de saneamento. 

Neste caso, as augas derívanse á EDAR situada no esteiro de Redondela. Hogano, esta 
instalación está ao límite da súa saturación. Por outro lado, o seu emprazamento na 
fronte de costa, dentro do núcleo de Redondela, non parece o máis indicado. 

Dada a extensa rede de abastecemento e saneamento, non parece comportar agora unha 
avaliación negativa da proposta actual, se ben cabe valorar que esta situación favorece o 
incrementos da ocupación, xa que limita en gran maneira as cargas de conexión, ao ser 
xa existente para novos asentamentos. 

Así a alternativa 0, non contempla a continuidade de canles até a costa, a resolver coa 
transposición do POL.A súa vez, froito do modelo disperso, que favorece ou facilita, 
tenderá a incrementar a rede de servizos, sobre as que a súa vez xerará novas 
expectativas sobre o SNU, incrementando polo tanto cargas de mantemento nun 
territorio, de feito urbano, cada vez máis extenso e pouco denso. 
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AVALIACIÓN URBANÍSTICA 

Avaliamos a situación urbanística do concello en función das tres estratexias planeadas 
no modelo da proposta do novo Plan: 

1. Os solos rústicos de especial protección de montes e paisaxe e os de ríos e leitos, 
consolidaron eficientemente a estrutura territorial, coa salvagarda dos espazos 
destinados a protexer.  

Non aconteceu o mesmo no bordo da zona costeira que malia súa protección que 
apostaba pola continuidade litoral, na actualidade lese unha estrutura totalmente 
fragmentada rompendo as transversalidades e conectividades morfolóxicas e 
ecolóxicas do territorio; nin tampouco nos terreos de solos rústicos comúns, nos que a 
consolidación do uso urbano foi gañando terreo, ate fragmentar os solos rústicos nun 
mosaico de pequenas pezas.  

Así mesmo en canto a estrutura de infraestruturas de mobilidade, carece dunha clara 
definición, tanto da rede xeral, coma da mobilidade parroquial. 

2. Os solos urbanos de Redondela e Chapela, malia súa baixa densidade presentan un 
consumo de solo coherente có desenvolvemento que sufriron ao longo dos últimos 30 
anos, se ben ambos teñen polígonos de xestión sen executar, un total de 20 Ha, 
pendentes de executar estudos de detalle ou unidades de execución. No caso de 
Cesantes, conta cun solo urbanizable cunha gran fragmentación da estrutura da 
propiedade e cunhas condicionantes paisaxísticas e ambientais que dificultaron a 
execución de planeamento de desenvolvemento, e que deberá tratarse no futuro cun 
estudo moi rigoroso das súas posibilidades de desenvolvemento. Así mesmo, o PERI de 
Cesantes, aprobado no ano 1996, a pesares de establecer unha única unidade de 
execución a se desenvolver nos 4 seguintes anos, o certo é que non se executou e que 
o resto do solo, non cumpre as características de solo urbano consolidado, o que 
dificulta a consolidación da estrutura proposta no PERI. 

Na categoría de solo rústico común, existen unha gran cantidade de terreos edificados, 
en moitos casos, núcleos de poboación fundacionais, que quedaron fora da estrutura 
de núcleos tradicionais existentes e de núcleos urbanos, aumentando deste xeito a 
estrutura de aldea nebulosa. 

3. Na estrutura territorial do concello non se integran as conexións cós polos de 
actividade económica e industrial dos concellos limítrofes, Así mesmo, os solos 
reservados para a proxección industrial non contan na gran maioría coas características 
adecuadas para o seu desenvolvemento. 

4.2 ALTERNATIVA 1 

DESCRIPCIÓN 

Un dos principais obxectivos do novo planeamento proposto será cumprir coas 
determinacións das DOT e consolidar a situación de Redondela dentro do sistema de 
centralidades urbanas da rexión urbana das Rías Baixas seguindo estratexias de 
renovación, fortalecemento e mellora da imaxe urbana, reforzando a súa 
compacidade e a súa centralidade.  

Para obter estes obxectivos as DOT propoñen: 

 Articulación do sistema urbano brando, conectando itinerarios e redes de 
peóns e ciclistas. 

 Mellora e potenciación de enclaves específicos. 

 Impulsar a autoprestación de servizos urbanos. 

Coas seguintes liñas de acción adáptanse os obxectivos das DOT á idiosincrasia 
redondelá. 

En canto á estrutura territorial 

 Integración dos servizos ferroviarios de proximidade Vigo-Pontevedra e 
Redondela-Val do Louro, de cara a acadar un espazo metropolitano integrado. 

 A integración da N-550 no trazado urbano e estudo dunha variante que 
descentralice o tráfico rodado do centro urbano de Redondela Vila. 

 Unha rede de mobilidade parroquial no hábitat difuso, que estruture a 
accesibilidade aos distintos barrios e que compatibilice as necesidades dos 
usuarios do vehículo privado, con aqueles sectores da poboación que teñen 
maiores dificultades para acceso a este medio de transporte, unha cifra difícil 
de concretar, pero que afecta unha ampla franxa de poboación.  

Podemos contar có dato das persoas que non posúen o permiso de conducir 
malia ter idade para telo: o 44% dos homes e o 54% das mulleres (habendo un 
10% mais de mulleres en idade de ter permiso de conducir que homes, dentro 
do concello, o que amosa a brecha de acceso ao transporte privado que aínda 
existe en función do xénero). Engadir a este dato aquelas persoas que aínda 
tendo o permiso, non teñen acceso ao vehículo).  

Así mesmo será a base para as actuación de mellora paisaxístico e tratamento 
visual das zonas máis deterioradas mantendo as características principais da 
trama parcelaria e do viario rural e outorgando prioridade á súa reutilización. 

Alternativa 1 
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 A unidade da franxa litoral, permitindo unha conexión branda entre Arcade, 
Cesantes, Redondela, Chapela e Vigo, có obxectivo de asegurar a súa 
accesibilidade a nivel territorial creando unha rede continua de itinerarios que 
permita a posta en valor dos seus espazos asociados: agrícolas, turísticos, 
forestais e a relación entre os diferentes asentamentos e o territorio natural. 

 A salvagarda e integración dos corredores ambientais e proteccións 
establecidas tanto no POL como nas sectoriais que os fixan; completándoos 
naqueles terreos que non pertencen ao ámbito do Plan de Ordenación do 
Litoral e buscando a continuidade e permeabilidade das tramas urbanas. 

En canto á clasificación do solo 

En canto á clasificación dos grandes solos urbanos residenciais se planea asumir aqueles 
terreos que polas súas condicións de urbanidade se entendan como un continuo urbano 
de cada un deles. Aproximadamente esta alternativa establece un solo urbano de 188 Ha 
para Chapela, 148 Ha para Redondela e 68 Ha de solo urbano en Cesantes. 

De xeito individual establécense unha serie de determinacións para mellorar a calidade 
de cada un dos tecidos: 

 Redondela: a adecuación das cualificacións ao desenvolvemento 
experimentado nestes anos. 

 Chapela: o estudo e regularización das diferentes tipoloxías edificatorias. 

 Cesantes: a procura de ferramentas de xestión e a adaptación da trama e dos 
polígonos de xestión para o seu desenvolvemento sostible. 

Como se expón na análise da alternativa 0, a diferenza actual entre os solos clasificados 
como núcleos urbanos periféricos e solos non urbanizables de núcleo existente é moi 
sutil; A similitude na trama morfolóxica e funcional duns solos e doutros foi medrando có 
paso dos anos. 

Así pois, o obxectivo desta alternativa de Plan é a de buscar unha coherencia nos 
criterios que determinen a inclusión do tecido residencial dentro dunha clase de solo ou 
noutra. 

O Plan estudará e avaliará de acordo cós seguintes criterios a potencial incorporación 
dos SNU-NE, (adaptados a solos de núcleo rural), como solos urbanos, (completando a 
rede de solos urbanos periféricos), aproximadamente poderían establecerse unhas 210 
Ha de solos urbanos periféricos e outras 250Ha de solos solos núcleos rurais. 

Os criterios para a súa análise serán os seguintes: 

 A densidade do tecido e proximidade a outros núcleos 

 A cobertura de equipamentos locais. 

 A existencia de servizos urbanos 

 A proximidade á rede viaria básica 

No caso dos solos industriais, como se explicará nas determinacións do solo 
produtivo, as grandes reservas de solo industrial deberán situarse en áreas próximas ao 
concello e se potenciará a mobilidade entre os distintos núcleos de Redondela e estas 
áreas. Dentro do territorio municipal, o Plan baséase no recoñecemento e 
fortalecemento das pezas e solos xa existentes e serán completados con pezas de 
menor dimensión, como Micro Áreas de Centralidade Económica. 

En canto á cualificación de equipamentos 

 A escala territorial o Plan consolida a rede actual de equipamentos 
socioculturais e deportivos nos solos rústicos e rurais, así como os 
equipamentos de referencia a escala parroquial e local. 

 Completarase a rede de equipamentos e zonas verdes municipais coa procura 
de terreos e de espazos emblemáticos para crear novas reservas de solo. 

 Así mesmo, estudaranse as necesidades de equipamentos e grandes parques a 
escala municipal e comarcal, para os que haberá que reservar solo e reforzar a 
rede de comunicacións e servizos. 

AVALIACIÓN AMBIENTAL 

Todas as estratexias que favorecen a compactidade, os modelos compactos e complexos 
diversos, fronte a modelos uniformes difusos xerarán efectos positivos, en maior ou 
menor medida, sobre todos os factores avaliados: 

 Paisaxe 

 Patrimonio natural 

 Patrimonio cultural 

 Ocupación do territorio 

 Mobilidade 

 Atmosfera e cambio climático 
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 Ciclo da auga. 

Esta alternativa prevé actuar no recoñecemento de núcleos fundacionais, hoxe no SNU 
común, ou noutros casos de concentracións de vivenda, tamén en SNU, en función de: 

 densidade do tecido urbano na proximidade do núcleo 

 o seu acceso (garantía de servizos de transporte colectivo),  

 equipamentos (redución de mobilidade, cohesión social, calidade do espazo 
público) e  

 servizos de abastecemento e saneamento de augas, enerxía, ... 

A súa bondade ambiental será proporcional á capacidade de xerar compactidade nos 
novos núcleos, e de diminuír o ritmo de crecemento da ocupación en SNU común. 

Neste sentido cabe formular dúas situacións: 

 Incrementar a oferta de solo en emprazamentos concretos do conxunto de 
Redondela, a completar ou compactar, poderá comportar a diminución de 
presión no resto do municipio. Neste sentido cabe dicir, que a demanda non 
parece vir da vontade de implantarse, en xeral, en espazos concretos, senón que 
vén da dispoñibilidade en propiedade de solo en dimensións suficientes para 
permitir a construción de vivendas. Esta dinámica é a que favorece a ocupación 
do SNU, non sendo válidas, ou como mínimo, unicamente, estratexias de 
incremento de oferta noutros puntos máis favorables.  

É dicir, parece que non se poderá conseguir, a través da compactidade de 
núcleos rurais existentes, ou núcleos fundacionais, liberar presión sobre o resto 
do SNU. 

 Non sería o caso da praia de Cesantes, que é un solo urbanizable, onde se ben 
actualmente si podería responder ás dinámicas anteriores, o seu valor en fronte 
da costa, e a súa vez, os potenciais efectos ambientais, sobre a paisaxe, nun 
ámbito tan sensible, si que solicita solucións concretas de oferta, con vivenda, 
espazo público de calidade potenciando a fronte de costa, e cun alto nivel de 
sostibilidade e estándares de calidade paisaxística. É dicir, é unha oferta de 
solo, que polo seu emprazamento, ten un gran atractivo en todos os sentidos. 

Polo tanto, esta alternativa, se ben ten como obxectivo a redución da presión sobre o 
SNU, non parece totalmente efectiva, non resolvendo polo tanto as debilidades que xa 
mostra o modelo actual en relación aos aspectos avaliados. 

A súa vez, esta alternativa haberá de resolver todos aqueles aspectos que a Alternativa 
0, non puido incorporar, froito dun modelo xa superado, e que fai referencia a: 

En canto ao patrimonio natural 

A inclusión da RN2000 na ordenación territorial, o carácter territorial do POL, solicita a 
incorporación destes espazos no novo planeamento. 

Poténciase a conectividade asumindo a ordenación actual, en canles e arroios, 
complementada coa prevista no POL, que a mellora especialmente nas zonas máis baixas 
do municipio. En todo caso, non resolver de xeito decidido a fragmentación sobre o 
espazo agrario mingua en gran xeito a funcionalidade destes espazos agroforestais como 
soporte para a fauna. 

Necesariamente hanse de establecer condicións mínimas para lle dar permeabilidade as 
infraestruturas, como mínimos naquelas zonas onde se fundamenta a conectividade. 

En canto ao patrimonio cultural 

A proposta complementa as NNSS vixentes que se ben garanten a protección dos 
elementos de patrimonio, cunha protección específica, efectiva durante a súa vixencia, 
non é así en relación a súa percepción, dada a uniformización difusa da paisaxe arredor 
dos asentamentos. 

Cambiar de estratexia respecto aos asentamentos no SNU, debe complementarse coa 
protección dos arredores dos bens patrimoniais, cunha normativa específica que garanta 
a calidade do seu entorno. 

En canto á ocupación do solo 

Ademais da estratexia definida para favorecer a compactidade, inclúense as estratexias 
de limitacións de riscos, evitando novas implantacións en zonas de risco, especialmente 
de inundación, e establecendo condicións naquelas zonas xa consolidadas. 

En canto a mobilidade 

A mellora do modelo baseado nunha urbanización dispersa leva consigo resolver 
proporcionalmente as diversas problemáticas que xera: 

Custo económico maior, para poder dar servizo ao conxunto do municipio con igualdade 

Maior consumo de solo pola necesidade de dar acceso a tódolos puntos 

Outros efectos directos son os derivados das emisións por unidade de persoa/km, xa sexa 
de contaminantes ou de GEI. 

Tamén terá especial incidencia a capacidade de xerar vías cívicas, para peóns ou 
bicicletas, transversais, conectando os núcleos principais, por zonas tipograficamente 
amables. Sen dúbida mellorará tamén a calidade e cohesión do conxunto do municipio. 
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En canto á atmosfera e cambio climático 

A estratexia de compactidade, fronte a realidade actual de dispersión, debe mellorar 
todos os indicadores en relación á calidade atmosférica e o cambio climático, 
considerando que ha de incidir en maior medida sobre a mobilidade, que é o principal 
factor de emisións contaminantes e de GEI. 

Dende un punto de vista de contaminación acústica, as novas alternativas formuladas, 
non poden senón ser coherentes cos niveis de inmisión sonora e zonificar o territorio en 
coherencia. 

Ciclo da Auga 

Respecto á conservación de canles e arroios, xa se expuxo que a NNSS foron en xeral 
efectivas en relación coa súa protección. Defínese unha rede de protección de canles 
sobre o SNU que é a base da conectividade, que poderá incrementarse coas 
determinacións do POL, na fronte de costa onde é mais débil, polo tanto a protección 
das canles mellora sen dúbida nas novas propostas de ordenación. 

Dado que a aposta de Redondela, non é cara un cambio substancial de crecemento, non 
han de haber excesivas tensións sobre os servizos, máis aló dos existentes. 

AVALIACIÓN URBANÍSTICA 

Ao igual que na primeira alternativa avaliamos a situación urbanística do concello en 
función das tres estratexias planeadas no modelo da proposta do novo Plan: 

1. En canto á consolidación e rexeneración da estrutura territorial, esta alternativa 
continúa os corredores ecolóxicos e as áreas de protección establecidas polo POL, 
penetrando nas tramas de tecido urbano e cohesionando deste xeito a totalidade do 
territorio. A nivel de conectividade en sentido lonxitudinal, o Plan pon os seus esforzos 
na continuidade da franxa litoral, e na mobilidade alternativa nas antigas trazas 
ferroviarias, así como na consolidación e recuperación de trazados de camiños peonís. 

2.Os solos urbanos de Redondela e Chapela, malia súa baixa densidade presentan un 
consumo de solo coherente có desenvolvemento que sufriron nos últimos anos; así, esta 
alternativa basease na rexeneración urbana e na adecuación ás tipoloxías existentes coa 
normativa a propoñer. No caso de Cesantes, o Plan salienta no estudo e elección das 
figuras de planeamento e xestión adecuadas para o desenvolvemento deste núcleo 
urbano.  

Consolida e actualiza a rede de solos urbanos, incorporando aqueles solos de núcleo 
rural, que na actualidade cumpren unhas condicións similares aos solos urbanos. Malia a 
consolidación dos núcleos urbanos, a alternativa non toma determinacións en canto aos 
tecidos residenciais en solo rústico común. 

3. Na ordenación dos solos produtivos, ao consolidar aqueles solos industriais xa 
existentes e facelo en relación a unha nova trama, naqueles terreos que contan con 
características adecuadas para este tipo de desenvolvementos  

4.3 ALTERNATIVA 2 

Como se expresa ao comezo do capítulo, as alternativas propostas para o Plan de 
Redondela, parten dunha base común orientada á adaptación, consolidación do tecido 
residencial e a procura dunha estrutura territorial e estratexias para un 
desenvolvemento sostible, dado o nivel de ocupación de solo có que conta o municipio. 

Polo tanto, esta segunda alternativa, comparte os criterios de ordenación da estrutura 
territorial e dos solos produtivos, como se amosa a continuación.  

DESCRIPCIÓN 

Un dos principais obxectivos do novo planeamento proposto será cumprir coas 
determinacións das DOT e consolidar a situación de Redondela dentro do sistema de 
centralidades urbanas da rexión urbana das Rías Baixas seguindo estratexias de 
renovación, fortalecemento e mellora da imaxe urbana, reforzando a súa 
compacidade e a súa centralidade.  

Para obter estes obxectivos as DOT propoñen: 

 Articulación do sistema urbano brando, conectando itinerarios e redes de 
peóns e ciclistas 

 Mellora e potenciación de enclaves específicos 

 Impulsar a autoprestación de servizos urbanos 

Coas seguintes liñas de acción adáptanse os obxectivos das DOT á idiosincrasia 
Redondelá. 

En canto á estrutura territorial 

 Integración dos servizos ferroviarios de proximidade Vigo-Pontevedra e 
Redondela-Val do Louro, de cara a acadar un espazo metropolitano integrado. 

 A integración da N-550 no trazado urbano e o estudo dunha variante que 

Alternativa 2 
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descentralice o tráfico rodado do centro urbano de Redondela Vila. 

 Unha rede de mobilidade parroquial no hábitat difuso, que estruture a 
accesibilidade aos distintos barrios e que compatibilice as necesidades dos 
usuarios do vehículo privado, con aqueles sectores da poboación que teñen 
maiores dificultades para acceso a este medio de transporte, unha cifra difícil 
de concretar, pero que afecta unha ampla franxa de poboación.  

Podemos contar có dato das persoas que non posúen o permiso de conducir 
malia ter idade para telo: o 44% dos homes e o 54% das mulleres (habendo un 
10% mais de mulleres en idade de ter permiso de conducir que homes, dentro 
do concello, o que amosa a brecha de acceso ao transporte privado que aínda 
existe en función do xénero). Engadir a este dato aquelas persoas que aínda 
tendo o permiso, non teñen acceso ao vehículo).  

Así mesmo será a base para as actuación de mellora paisaxístico e tratamento 
visual das zonas máis deterioradas mantendo as características principais da 
trama parcelaria e do viario rural e outorgando prioridade á súa reutilización. 

 A unidade da franxa litoral permitindo unha conexión branda entre Arcade, 
Cesantes, Redondela, Chapela e Vigo, có obxectivo de asegurar a súa 
accesibilidade a nivel territorial creando unha rede continua de itinerarios que 
permita a posta en valor dos seus espazos asociados: agrícolas, turísticos, 
forestais e a relación entre os diferentes asentamentos e o territorio natural. 

 A salvagarda e integración dos corredores ambientais e proteccións 
establecidas tanto no POL como nas sectoriais que os fixan; completándoos 
naqueles terreos que non pertencen ao ámbito do Plan de Ordenación do 
Litoral e buscando a continuidade e permeabilidade das tramas urbanas. 

En canto á clasificación do solo 

En canto á clasificación dos grandes solos urbanos residenciais se planea anexionar 
aqueles terreos que polas súas condicións de urbanidade se entendan como un continuo 
urbano de cada un deles. Aproximadamente esta alternativa establece un solo urbano de 
188 Ha para Chapela, 148 Ha para Redondela e 68 Ha de solo urbano en Cesantes. 

De xeito individual establécense unha serie de determinacións para mellorar a calidade 
de cada un dos tecidos: 

Redondela: a adecuación das cualificacións ao desenvolvemento experimentado nestes 
anos. 

Chapela: o estudo e regularización das diferentes tipoloxías edificatorias. 

Cesantes: a procura de ferramentas de xestión e a adaptación da trama e dos polígonos 
de xestión para o seu desenvolvemento sostible. 

Como se expón na análise da alternativa 0, a diferenza actual entre os solos clasificados 
como núcleos urbanos periféricos e solos non urbanizables de núcleo existente é moi 
sutil; A similitude na trama morfolóxica e funcional duns solos e doutros foi medrando có 
paso dos anos. 

Así mesmo consolidará a estrutura de núcleos rurais existente, reforzando a rede de 
espazos de referencia e dotándoos cunhas maiores condicións de urbanidade, que 
minimicen a mobilidade diaria a espazos de centralidade cidadá (Redondela vila ou Vigo, 
Pontevedra...). 

Deste xeito, recoñécense 162Ha de de solo urbano de núcleos periféricos e unhas 474 Ha 
de solos de núcleo rural, dos cales 176 Ha serán de aqueles adaptados do solo rústico 
común, solos que proveñen na súa grande maioría de asentamentos de orixe fundacional; 
e 298 Ha dos xa recoñecidos nas NSP como núcleos existentes en solo non urbanizable. 

No caso dos solos industriais, como se explicará nas determinacións do solo produtivo, 
as grandes reservas de solo industrial deberán situarse en áreas próximas ao concello e 
potenciar a mobilidade entre os distintos núcleos de Redondela e estas áreas. Dentro do 
territorio municipal o Plan baséase no recoñecemento e fortalecemento das pezas e 
solos xa existentes e serán completados con pezas de menor dimensión, como Micro 
Áreas de Centralidade Económica. 

A implantación da vivenda no SNU común con anterioridade á redacción das NSP do 87 e 
especialmente no cambio de usos vencellado a esta, cunha diminución da relación da 
edificación coa actividade agraria, ten comportado unha fragmentación moi importante 
sobre o SNU común, sen unha protección específica. 

En coherencia e complementando as estratexias de compleción de núcleos definida na 
alternativa 1, cabe planear unha especialización ou protección do solo agrario restante, 
que xunto ás propostas de mantemento da protección de ríos e leitos poida xerar unha 
macla funcional no SNU, permitindo unha certa continuidade da paisaxe, da 
conectividade e do mantemento dunha superficie agrícola de entidade suficiente, hoxe 
xa moi diminuída, que posibilite as estruturas comúns mínimas para o seu 
funcionamento. 

Así, xunto coa estratexia de compleción de tecidos, ao redor dos núcleos rurais ou 
funcionais, planéase a especialización do solo agrario cunha nova categoría de solo 
rústico de protección da paisaxe agraria, onde a actividade, necesariamente, e os 
asentamentos, se xustifíquen a partires desta. 

En canto á cualificación de equipamentos 

 A escala territorial o Plan consolida a rede actual de equipamentos 
socioculturais e deportivos nos solos rústicos e rurais, así como os 
equipamentos de referencia a escala parroquial e local. 
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 Completarase a rede de equipamentos e zonas verdes municipais coa procura 
de terreos e de espazos emblemáticos para crear novas reservas de solo. 

 Así mesmo, estudaranse as necesidades de equipamentos e grandes parques a 
escala municipal e comarcal, para os que haberá que reservar solo e reforzar a 
rede de comunicacións e servizos. 

AVALIACIÓN AMBIENTAL 

Complementando a avaliación xa exposta sobre a alternativa 1, establecése nesta 
alternativa 2 unha especialización sobre o solo non urbanizable común, que non foi 
obxecto de transformación, potenciando a estrutura do municipio. 

Así, á diminución dos efectos ambientais debido á compleción de núcleos, recoñecendo 
aqueles tecidos máis densos e dotándoos de equipamentos e servizos, engádeselle unha 
estratexia sobre o SNU de protección da paisaxe agraria, dándolle estrutura, e polo tanto 
permitindo a medio prazo a súa dotación, con aquelas estruturas que lle son propias e 
que a súa vez dotan de estruturas ao conxunto do municipio: 

- Rede de camiños 

- Continuidade de paisaxe 

- Conectividade ecolóxica 

A avaliación é análoga á da alternativa 1, mellorando aqueles aspectos resultantes desta 
especialización e protección da paisaxe agraria, naquelas zonas non transformadas hoxe 
do SNU común, sen protección específica. 

Mellorará polo tanto, todos aqueles aspectos relacionados con: 

Paisaxe, resultado dunha estrutura en base aos usos potenciais máis clara, resolvendo, 
na medida do posible a extensión desta capa uniformadora xerara polos asentamentos 
difusos relacionados estritamente coa propiedade. 

Patrimonio natural, mellorado todos aqueles aspectos relacionados coa conectividade, 
permitindo a continuidade de paisaxes de maior entidade, e polo tanto a funcionalidade 
ecolóxica. 

Patrimonio cultural, derivado da lectura da propia paisaxe, incluíndo, se cabe dunha 
maior percepción do entorno dos elementos patrimoniais. 

Lectura de mellor calidade dos itinerarios con alcance supramunicipal, como o camiño 
de Santiago, a senda dos Faros ou a senda da Auga. 

En xeral, unha mellor percepción do conxunto do municipio, que sen dúbida traducirase 
nun entorno socialmente máis aceptado e de mellor calidade. 

AVALIACIÓN URBANÍSTICA 

A avaliación desta alternativa coincide coa da alternativa 1, exceptuando a que provén 
da análise a partires da estratexia 2, en relación aos tecidos residenciais. 

Os solos urbanos de Redondela e Chapela, malia súa baixa densidade presentan un 
consumo de solo coherente có desenvolvemento que sufriron nos últimos anos. Así, esta 
alternativa basease na rexeneración urbana e na adecuación ás tipoloxías existentes coa 
normativa a propoñer. No caso de Cesantes, o Plan salienta no estudo e elección das 
figuras de planeamento e xestión adecuadas para o desenvolvemento deste núcleo 
urbano.  

No resto das unidades de poboación, tanto aquelas que están en solo urbano como en 
solo de núcleo rural ou rústico común, esta alternativa avala a estrutura tradicional de 
asentamento no territorio e o seu desenvolvemento ao longo dos anos. Adecúase 
coherentemente ao recoñecemento da estrutura tradicional e orgánica do territorio e é 
realista có consumo total de solos urbanos e núcleos rurais en relación ao total do solo 
municipal. O recoñecemento permitirá incorporar nestes ámbitos as medidas necesarias 
para prover a estes solos dos limiares de urbanidade, dos servizos e infraestruturas e dos 
equipamentos indispensables para que os seus habitantes gocen dos mesmos estándares 
que o resto da cidadanía. 

4.4 CONCLUSIÓNS E CONVENENCIA DA PROPOSTA 

Se ben ambas propostas parten dunha base común, ordenar a estrutura orgánica do 
territorio, consolidar solos urbanos, e axustar e adaptar as necesidades da oferta 
industrial en relación coa identidade de Redondela, no tratamento dos tecidos urbanos 
existe unha sutil diferenza entre ambas alternativas: 

A ALTERNATIVA 1, recoñece como núcleos urbanos, aqueles solos que estando incluídos 
no solo de núcleo rural, a día de hoxe cumpren coas condicións suficientes de 
proximidade as vías de comunicación, equipamentos, servizos urbanos, etc... Este 
cambio de clasificación propicia o desenvolvemento sostible destes núcleos ao permitir a 
adecuación da normativa á realidade estrutural e tipolóxica dos núcleos. 

Mais aló deste primeiro recoñecemento, a ALTERNATIVA 2 estuda aqueles núcleos de 
poboación que, no momento de redacción das NSP, se clasificaron como solo rústico 
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común, quedando fora da rede de tecido urbano. Mais unha grande maioría destes 
núcleos de poboación teñen un carácter fundacional no municipio, e lense no tecido e no 
hábitat como núcleos de poboación de orixe histórica e tradicional sobre os que se 
produciron pequenos crecementos. Esta proposta os recoñece como núcleos rurais, de 
tal xeito que se regularice a normativa pola que se rexen, e melloren as expectativas de 
continuidade e desenvolvemento. 

Por estes motivos, enténdese que a alternativa mais axeitada para basear as 
determinacións do futuro Plan Xeral de Ordenación Municipal de Redondela é a 
ALTERNATIVA 2. 
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5.DETERMINACIÓNS DO PLAN 

Desenvólvense a continuación os conceptos expostos na ALTERNATIVA 2, que se 
considera, despois da análise comparada anterior, a alternativa que ten un maior alto 
grado de adecuación ao modelo territorial proposto para o Plan Xeral de Ordenación 
Municipal de Redondela. 

5.1 O MODELO TERRITORIAL 

A ESTRUTURA TERRITORIAL 

Dentro do concello de Redondela é preciso distinguir nitidamente as grandes áreas 
territoriais que o conforman con características singulares e diferenciadas do resto. 
Estas grandes áreas son os alicerces do proxecto territorial do novo Plan Xeral, en 
consonancia coas directrices de ordenación territorial, no cal se tiveron en conta as 
áreas e sistemas de confluencia da contorna do concello. 

As grandes áreas territoriais 

Tres grandes sistemas territoriais penetran no concello e configuran en gran medida a 
súa estrutura morfolóxica e funcional.  

A Dorsal Meridiana – Enseada de San Simón 

A Dorsal Meridiana vertebra o territorio redondelán atravesándoo de norte a 

sur. Correspóndese coa valgada do Maceiras, da propia enseada e da zona 

baixa costeira. É un espazo de gran valor natural e de diversidade ambiental.  

Serra do Galleiro 

O Sistema do Galleiro é un sistema montañosa co seu centro de gravidade no 

pico Galleiro que se estende cara ao norte ata o val do Oitavén e cara ao sur 

ata a valgada miñota, separando as terras costeiras da ría das mais 

continentais do val do Tea. 

Macizo do Monte Penide 

O Macizo de Monte Penide é unha importante penechaira situado entre os 

concellos de Vigo e Redondela. 

Estes tres grandes forman parte de Rede Galega de Espazos Protexidos delimitando así 
mesmo as tres áreas funcionais de Redondela: 

- A Beira Litoral.  

Correspóndese coa ampla banda costeira do municipio onde se sitúa a maior 
parte da poboación, onde existe unha enorme mixidade usos: de mobilidade, 
industriais, turísticos e recreativos, produtivos, residenciais,... Nela sitúanse boa 
parte das grandes infraestruturas que atravesan o concello así como as áreas 
mais dinámicas e as zonas urbanas e moitas industriais.  

A proposta do plan proporá afianzar e mellorar a súa tendencia como zona 
dinámica de gran complexidade e con multiplicidade de funcións, artellando 
unha estratexia que permita tecer e faga convivir as distintas funcións, 
diminuíndo as súas tensións e establecendo unha lectura conxunta entre as 
distintas pezas que foron proxectadas sen unha idea de conxunto. Identificaranse 
así mesmo espazos de tranversalidade que permitan facer permeable a área 
costeira desde outras áreas próximas do territorio. 

- Os Vales Interiores Abertos á Ría.  

Correspóndese coas bacías dos ríos Pexegueiro e Alvedosa. Nestes vales 
consérvase a estrutura tradicional de asentamento aínda que estes estean a 
experimentar profundos mutamentos no tocante á súa estrutura social e 
económica. Están aínda rodeados de terras de labor, de agras e montes, 
mantendo elementos e usos tradicionais aos que se engaden os novos espazos 
productivos que xunto coas pequenas dotacións públicas, deportivas, culturais e 
de lecer, complexizan a trama e forman pequenos conxuntos de urbanidade.  

A proposta do plan nesta área incidirá nas ferramentas que permitan unha 
diversificación económica, coa formación de Micro Áreas de Centralidade 
Económica que sexan compatibles e complementarias coa xestión natural do 
territorio e coas zonas verdes produtivas, que permitan a mellora da 
urbanización dos núcleos de asentamento e que permitan o afianzamento dos 
servizos municipais e dos equipamentos das propias parroquias que sirven á 
poboación existente. 

- Os Vales Pechados da Dorsal Meridiana.  

Correspóndese coa bacía do val do Maceiras. Neste gran val pechado consérvase 
unha parte da estrutura de núcleos tradicionais, mais estes foron notablemente 
transformados dando lugar a asentamentos con usos híbridos por mor da 
presenza das infraestruturas N-550 e N-555, sobre os que se estenderon 
crecementos de carácter comercial e de servizos; das trazas do ferrocarril, 
especialmente a vella traza non rematada; e do aeroporto e o polígono da 
Millarada, con importantes crecementos na súa contorna. 

A proposta do plan nesta área incidirá na consecución de ferramentas que 
permitan compatibilizar os diferentes usos existentes de xeito armónico e 



II. MEMORIA DE ORDENACION 

PÁX. 142 DE 167 

incorporando outros complementarios que axuden a xestionar os verdes 
produtivos; creando grandes eixos de mobilidade alternativa que sexan soporte 
dunha nova mobilidade nos núcleos de asentamento e axuden a consolidar os 
servizos municipais e os equipamentos parroquiais. 

A FRANXA COSTEIRA 

O proxecto da continuidade da franxa costeira 

Actualmente a franxa litoral de Redondela atópase inconexa e fragmentada e moi 
habitualmente resulta inaccesible. O Plan proponse estudar a mobilidade na 
continuidade da costa para asegurar a súa accesibilidade a nivel territorial e como eixo 
estruturador das actividades cívicas a escala municipal, tecendo unha rede de 
actividade, equipamentos e zonas verdes en conexión coas conectividades transversais 
do territorio. 

Para acadar este obxectivo o Plan deberá crear, por unha banda unha rede continua de 
itinerarios que permita a posta en valor dos seus espazos asociados: agrícolas, turísticos 
e forestais e por outra, a relación existente entre os diferentes asentamentos, 
actividades económicas e o territorio natural. 

O espazo da ribeira da ría de Vigo enténdese como gran conector territorial de 
mobilidade peonil e ciclista asegurando a accesibilidade a nivel territorial e a nivel local, 
permitindo unha conexión alternativa e branda entre Arcade, Cesantes, Redondela, 
Chapela e Vigo; a esta rede debe acompañar a implementación dunha rede de ferrocarril 
de proximidade entre Tui, Vigo e Pontevedra. 

Neste aspecto será fundamental compatibilizar os usos que prevé o novo Plan de Usos 
do Porto de Vigo, definindo unha estratexia a nivel metropolitano e municipal que 
permita conservar e potenciar o equilibrio territorial.  

A definición de novos espazos de actividade no concello facilitará o proceso de 
renovación urbana e a paulatina relocalización de actividades incompatibles coa súa 
situación actual nas franxas costeiras que agora teñen limitadas as súas posibilidades de 
crecemento como consecuencia do desenvolvemento urbano da súa contorna. 

Nos entornos urbanos, malia o avanzado estado de antropización do bordo litoral, as 
instalacións actuais deberán integrarse coa trama urbana acollendo dotacións e novas 
funcións ligadas a unha nova oferta urbana. As infraestruturas presentes paralelas á 
costa deberán ser mais permeables e seguras. Neste sentido potenciarase a creación de 
percorridos paralelos a actual vía de ferrocarril, aproveitando tramos en desuso e 
obsoletos. 

As determinacións do POL 

A integración das estratexias do Plan de Ordenación do Litoral dentro das propias 
determinacións do Plan. No concello de Redondela, o POL establece tres áreas de 
protección que son a Intermareal, a Costeira e mellora de ambiental e paisaxística, 
nestas áreas como establece na sección 2 da normativa, os desenvolvementos 
urbanísticos que non respondan á sistemas xerais están prohibidos. 

Especial atención á franxa costeira na zona de Cesantes no que haberá que 
compatibilizar o futuro desenvolvemento do solo urbanizable de Praia – Cesantes, coa 
limitación de usos definidas no artigo 64 da normativa do POL: 

1. Excepcionalmente, permitiranse crecementos urbanísticos que de forma motivada e 
racional se formulen para completar trama urbana existente dende asentamentos de 
carácter fundacional, periférico funcional ou agregado urbano, ou no seu caso, para 
propiciar un crecemento racional dende un asentamento fundacional. 

2. Nesta área os crecementos dirixiranse, sempre que sexa posible, en dirección 
contraria á costa. Neles as edificacións situaranse diante dos núcleos existentes tan só 
co obxectivo de completar a fachada marítima, ou a trama existente. 

Así mesmo o Pol fixa no concello cinco núcleos de identidade litoral: 

 O Coto / Cesantes  

 Redondela 

 A Portela 

 Rande 

 Chapela 

O Plan, segundo establece o artigo 69 do POL, deberá delimitalos atendendo á súa 
historia, estrutura morfolóxica e relación funcional e visual có mar, así mesmo 
concretará a figura pola cal se desenvolverá o seu planeamento. 

A lei de Costas 

Ao abeiro da disposición transitoria terceira da Lei 22/1998, do 28 de xullo de costas, o 
concello de Redondela instou á aplicación deste réxime en relación a varios núcleos e 
áreas que cumprindo cos requisitos de consolidación e dotación de servizos, solicitan ou 
ben ser considerados núcleos rurais ou ben ampliar os límites dos núcleos delimitados no 
seu momento nas NSP. 

O Plan asumirá a integración e delimitación de núcleo que establece a instrución do 
concello, unha vez aceptada por costas. 

Estes novos núcleos seguirán as determinacións establecidas no POL e as que marque o 
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Plan para o resto dos núcleos de bordo litoral. 

5.2 A REDE DE MOBILIDADE 

As infraestruturas de mobilidade viaria proporanse formando parte dunha estratexia 
xeral de territorio vertebrado e ben relacionado coa rexión urbana e ó tempo, mais 
interconectado internamente. 

A rede viaria que se prefigurará, deseñará un sistema interrelacionado e xerárquico de 
elementos do viario, que vaian dende as rúas de distribución de vivendas, ate a malla de 
conexións territoriais, pasando pola rede de camiños, rueiros e sendas rurais. Neste novo 
orden as grandes infraestruturas viarias integraranse nas distintas zonas urbanas.  

No esforzo por tecer unha malla de comunicación ben xerarquizada, propóñense certas 
actuacións puntuais, que o Plan deberá priorizar, mais aló das actuacións na rede viaria 
nos barrios, para velar polo correcto funcionamento da estrutura viaria municipal e das 
súas conexións a escalas superiores: 

De forma xenérica o Plan establecerá unha clasificación de rúas e arterias de mobilidade 
con especial atención ós percorridos peonís e ciclistas, dentro dos diferentes núcleos, así 
como aqueles que os relacionen có territorio natural, costeiro e agrícola. e os que 
relacionan distintos núcleos de poboación. En conxunto o Plan identificará as seguintes 
clasificacións viarias: 

1. Eixos cívicos e centralidades menores 

Sobre estes eixos o Plan establecerá medidas de fomento e estímulo para a localización 
da actividade comercial e terciaria, ao tempo que regulará normativamente as mellores 
condicións para o asentamento de actividades mais compatibles co tránsito peonil. 

2. Rueiros 

Vías de tránsito local nas áreas mais urbanizadas de prevaleza peonil e ciclista e con 
tráfico motorizado solo para aparcamento. 

4. Vías urbanas de conexión parroquial 

Son vías de tránsito interparroquial entre os núcleos mais próximos á costa ou cos 
núcleos mais urbanos, con coexistencia de tráficos a motor, peonís e ciclistas dentro 
dunha lóxica de vía urbanizada 

5. Rede de vieiros rurais 

Son vías de conexión entre núcleos rurais, nas que a súa sección permite, sobre todo nas 
zonas con poboación, a segregación dos tráficos a pé e a motor. 

6. Rede de percorridos verdes 

A estratexia sobre a definición dun sistema de espazos libres que abrangue o conxunto 
do territorio dando cobertura ás áreas actualmente mais deficitarias en conexións, ten 
que ir acompañada dunha interconexión que garanta os itinerarios e conexións entre os 
núcleos urbanos e os espazos de lecer e traballo existentes coma os novos polígonos 

A estratexia sobre a definición 

A proposta de xerar unha rede verde de mobilidade interior, realizarase 
complementando o modelo actualmente existente, e aplicando sobre o mesmo un 
criterio de optimización da caixa viaria de tal modo que na medida do posible, pódase 
facer compatible a implantación dunha ou dúas franxas de árbores na sección actual. 

A RECUPERACIÓN DUNHA MOBILIADE TERRITORIAL ALTERNATIVA: AS GRANDES 

SENDAS 

O plan contempla a vertebración do territorio a través de grandes sendas de mobilidade 
alternativa, que permitan desprazamentos a pé e ciclistas e que sirvan de base a unha 
rede miúda. Trátase dunha rede de 3 grandes sendas unidas entre elas. A maior parte do 
seu trazado xa existe e cumpriría unicamente realizar pequenas actuacións de conexión 
e para adecualas á súa nova función. 

A Senda da Auga 

A proposta reforzará esta senda como liña de oportunidade e comunicación branda, 
vertebradora dun territorio de fortes pendentes e conectado á  vila de Redondela a 
través senda da antiga vía ferroviaria 

A Senda Litoral 

A proposta céntrase na creación dunha continuidade da rede litoral a partir da 
recuperación da rede existente e das vellas trazas do ferrocarril, , aumentando as 
posibilidades de relación dos distintos núcleos. En paralelo, compre realizar melloras no 
deseño e urbanización do viario co gallo de crear espazos de convivencia entre as 
distintas mobilidades que estes albergan, (mobilidade en automóbil, peonil, ciclista, 
tráfico agrícola-gandeiro). 

A Senda da Antiga Vía Ferroviaria 

A proposta céntrase na recuperación desta infraestruturas no percorrido paralelo a N-
550, no val do Maceiras, como liña de mobilidade alternativa e branda entre Redondela e 
os Valos que poida artellar unha rede menor nos barrios que atravesa. Esta traza 

Rede de mobilidade 
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conectaríase coa propia liña litoral e coa senda da auga. 

O TRATAMENTO DAS GRANDES INFRAESTRUTURAS 

Como xa se ten citado, Redondela atópase nun verdadeiro nodo de comunicacións, que 
por unha banda lle aportan o dinamismo e unha avantaxada posición na conectividade 
dentro a Rexión Urbana das Rías Baixas. 

Malia a boa calidade da súa conectividade, en moitos casos as grandes infraestruturas 
carecen dun deseño adecuado ás características físicas do lugar, quebrando a estrutura 
territorial no rural, disolvendo a traza urbana, creando grandes rupturas físicas e 
obviando a necesidade de manter corredores, actuacións que rompen a rexeneración do 
hábitat e aumentan tanto a pegada ecolóxica coma a de custes económicos nas 
necesarias obras de mantemento e recuperación. 

O Plan proporá o tratamento das áreas afectadas por estas infraestruturas e definirá as 
pautas de actuación para as futuras, se ven son moitos os intereses e administracións 
afectados que é preciso que traballen en consonancia para lograr unha mellora efectiva 
na cohesión medioambiental e urbana. 

Dentro das grandes infraestruturas de mobilidade o Plan terá que integrar e coordinar a 
integración na rede municipal as grandes infraestruturas como son; 

 A zona portuaria: Integrando o seu Plan director de Usos, e ordenando en 
consecuencia aquelas zonas do bordo costeiro que non están incluídos. A 
valoración da integración de Redondela na rede de transporte marítimo da Ría, 
con rutas e horarios frecuentes, que formen parte dunha rede de transportes 
públicos. 

 aeroporto de Vigo: O Plan integra as servidumes aeronáuticas do Plan Director 
do Aeroporto. En canto á ordenación da contorna do Aeroporto, estudarase, 
xunto coa área de centralidade económica de Ameal; como potenciación de polo 
actividade e consecuentemente coa integración dos servizos de transporte 
urbano e a mellora da rede de conexións, que facilite a accesibilidade dende 
calquera punto do concello e da área metropolitana. 

 AVE: O tratamento das áreas adxacentes a esta nova infraestrutura, có 
obxectivo de minimizar o seu impacto no territorio e na mellora da 
conectividade ambiental e calidade paisaxística. 

Como liñas proxectuais que exceden ás propias determinacións do Plan, deberían terse 
en conta as seguintes propostas, de cara a que a rede de mobilidade e a calidade 
urbana, ambienta el paisaxística do territorio, acade uns estándares de calidade: 

 A minimización da duplicidade de infraestruturas viarias, incluíndo un 
profundo estudo das necesidades de mobilidade local e territorial, os novos polos 
de centralidade económica, o impacto que xeran en zonas urbanas e rurais. 
Deste xeito o Plan recomenda o estudo conxunto das distintas variantes de A-57, 
A-59 e N-550, de xeito que poidan confluír nun único trazado, incluso fora dos 
límites municipais e se complete coa mellora da rede transversal xa existente. 
Posibilitando así mesmo, trasladar da zona centro de Redondela Vila unha boa 
cantidade de tráfico non local, e mellorar a calidade do trazado viario actual, así 
como integrar o trazado da N-550 como unha avenida urbana. 

 A conexión AVE – AEROPORTO, malia dificultade que presenta esta 
recomendación, estudar a posibilidade de intercambiadores entre estas dúas 
infraestruturas, preséntase coma unha gran oportunidade para o 
desenvolvemento económico, social e estratéxico de Redondela.  

A MOBILIDADE NOS NÚCLEOS URBANOS E A SÚA CONTORNA 

Actuacións no trazado urbano 

En primeiro lugar enténdese como necesaria a xerarquización e adecuación da 
estrutura viaria en relación coas necesidades de mobilidade das tres grandes áreas 
urbanas, definindo aquelas rúas que serán de preferencia rodada ou peonil, e 
diferenciando aqueles cunha función estrutúrante daqueloutras de acceso, para acadar 
estes obxectivos, as accións a realizar e cada unha das áreas é algo diferente: 

 No caso de Redondela Vila o principal obxectivo será o de adaptar a N-550 
como avenida urbana, cunha gran permeabilidade e compatibilidade de usos, 
acompañado de actuacións de mellora paisaxística servizos urbanos. 

Unha boa parte de Redondela Vila, conta con rúas peonís ou de preferencia 
peonil, si ven a presenza do coche é aínda bastante elevada. Así mesmo 
completar a rede evitando as numerosas rúas cortadas ou sen saída e incluír os 
criterios de compatibilidade de tráfico no resto das rúas. 

Potenciar e continuar os eixos cívicos existentes cara o territorio en especial 
potenciando a fusión con Cesantes e a expansión cara as conectividades 
laterais. 

 En Chapela é unha necesidade a redución da presenza do vehículo nas rúas do 
núcleo, as actuacións neste senso irán encamiñadas tanto á adecuación das 
seccións viarias, axustando as proporcións destinadas a beirarrúa e a tráfico 
rodado, como á ordenación de aparcadoiros e a introdución do verde na trama 
viaria, isto realizarase complementando o modelo actualmente existente, e 
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aplicando sobre o mesmo un criterio de optimización da caixa viaria de tal 
modo que na medida do posible, pódase facer compatible a implantación 
dunha ou dúas franxas de árbores na sección actual. 

A procura de continuidades no eixo transversal na mobilidade peonil, 
preséntase como outra necesidade a abordar polo Plan. Neste eido estase a 
estudar dende dúas perspectivas, nunha as posibilidades de variación das 
seccións existentes, para compatibilizar o abundante tráfico rodado de acceso 
ás vivendas coa posibilidade de mellorar a calidade do acceso peonil e da 
seguridade vial. Na outra as mellores áreas de superación e / ou integración 
das grandes vías de comunicación, que na actualidade fragmentan o territorio 
de Chapela sen solución de continuidade. 

 En Cesantes, ao igual que nas outras áreas urbanas, o principal obxectivo será 
o da xerarquización e a modificación das caixa da sección viaria de cara a unha 
mellora compatibilidade entre diversos tipos de mobilidade, en especial o 
cambio de paradigma na N-550, como unha avenida urbana permeable. 

O desenvolvemento dunha gran parte da rede viaria de Cesantes virá 
acompañado da xestión dos diferentes polígonos. Porén, esta situación ten a 
avantaxe de poder definir o seu deseño baixo as determinacións do novo Plan. 

As previsións con respecto a novos desenvolvementos 

É necesario facer unha previsión das novas necesidades viarias asociadas ao novos usos 
de desenvolvemento económico, terciarios, turísticos, deportivos entre outros que 
poidan chegar a desenvolverse en torno ás actuacións. 

Tanto nas posibles novas conexións territoriais como a relación interna municipal, da 
nova rede viaria o que supón a oportunidade de establecer uns criterios de definición 
xeral, de sistematización, de relación global e de mellora e optimización dos espazos 
libres, áreas naturais e equipamentos deportivos. Neste ámbito, as finalidades que o 
documento expón son: 

 Definir criterios e recomendacións para clasificar, estruturar, conectar, 
urbanizar, mellorar e ampliar o sistema de espazos libres e da súa rede de 
comunicación. 

 Establecer un modelo de relacións entre espazos libres e zonas verdes, tanto 
de ámbito físico coma de ámbito funcional e de usos e actividades que se 
realicen. Dita finalidade implica coñecer os espazos libres dende unha 
perspectiva mais ampla: haberá que estudar e facer propostas de optimización 
do sistema viario da vila e do territorio, coas súas diferentes funcións e 
xerarquías. 

 Establecer un modelo de actuacións de tipo funcional para mellorar a 
localización das actividades públicas (parque de xogo, actividades deportivas, 
de lecer, vías ciclistas, etc) e ampliar a utilización pública dos espazos libres e 
as zonas verdes. 

 Enfocar criterios que sexan claros para a acción política de toma de decisións 
das actividades públicas e establecer programas técnicos de intervención no 
espazo libre, en concreto na ordenación dos novos equipamentos O traballo 
haberá de servir tamén para realizalas recomendacións cara a xestión das 
redes de espazos libres, que servirán para aumentar a conectividade e mitigar 
o exceso de presenza do vehículo na vila. 

Para acometer estas liñas de acción, precísase da seguinte documentación e información 
que o Plan vai recadando no seu desenvolvemento: 

 Localización e xerarquía da rede viaria do municipio, con indicación do seu 
estado de conservación e urbanización e adecuación ó tecido no que se 
localiza. Neste senso especificaranse as derradeiras actuacións municipais 
realizadas con datos sobre a superficie, o costo e o custeamento das mesmas 

 Localización das distintas bolsas de aparcadoiros existentes e previstos, co 
gallo de avaliar as necesidades e dispoñibilidades de prazas de aparcadoiro nas 
áreas próximas ós equipamentos, para o seu estudo. 

 Propostas de reordenación viaria existente na actualidade e derradeiras 
actuacións de peonización e urbanización de rúas urbanas, de creación e 
adaptación de camiños, rueiros e sendas que incidan sobre a rede viaria da vila 
e das distintas parroquias. Previsión dos carrís ciclistas e segregados. 

A XERARQUIZACIÓN E DESEÑO VIARIO DOS BARRIOS  

Procederase á xerarquización da rede viaria do territorio difuso, definindo as funcións 
que cada vía sostén, de xeito que se poida axeitar a súas calidades, sección e deseño, ás 
necesidades, intensidades de tráfico e estándares de convivencia que cada unha implica.  

Deberán ser a base para as actuacións de mellora paisaxística e o tratamento visual das 
zonas máis deterioradas mantendo as características principais da trama parcelaria e do 
viario rural e outorgando prioridade á súa reutilización, para conservar a estrutura 
paisaxística deste espazo. 

 Tratamento dos ecotonos urbanos hibridando a rede de espazos verdes naturais e 
os asentamentos. 

 Configuración dun sistema brando de vías verdes para peóns e bicicletas 
recuperando antigos camiños, corredoiras e sendas que sexan soporte dunha 
rede para o conxunto do espazo municipal conectado co resto do sistema de 
itinerarios brandos supramunicipais (Camiño de Santiago, Senda da Auga, Espazo 
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litoral,...); con métodos respectuosos co ámbito e que non supoñan unha mingua 
na calidade paisaxística, estruturados a través dos itinerarios de uso público 
establecidos nos espazos naturais protexidos, nos paseos marítimos e fluviais; e 
acondicionados de xeito compatible coa conservacións dos ecosistemas.  

A redacción do PXOM é unha oportunidade única para facer coherente o proxecto das 
infraestruturas territoriais e o proxecto de cidade difusa existente; neste senso, é o 
momento de planear o artellamento da rede viaria, en consonancia coas grandes redes 
territoriais e coa propia malla parroquial. A proposta para a rede da cidade difusa 
consiste na recuperación desta trama de xeito que se restabeleza a conexión entre os 
diversos núcleos a través de vías locais que permitan a convivencia de diferentes tráficos 
a pé, a motor e en bicicleta, servindo así mesmo para o reforzo da estrutura veciñal dos 
núcleos. 

5.3 A ESTRUTURA DOS ESPAZOS NATURAIS E ZONAS VERDES 

A partires das determinacións explicadas no modelo do Plan, traballarase en prol dunha 
mellora do sistema natural do concello, co aumento de espazos libres e zonas verdes e 
cunha rede de áreas de interese ambiental protexidos e interelacionados entre eles. Cun 
cumprido tratamento da rede hidrolóxica que forma parte indisoluble da estrutura 
biofísica do Concello. 

Consolidación de zonas de especial interese natural e as súas conexións 

O Plan deberá atender á consolidación e a continuidade dunha rede de áreas de 
interese ambiental protexidos, que garanta a conservación e a mellora da matriz 
biofísica. 

A protección do sistema hidrolóxico, salvagardando a calidade das augas en 
coordinación coas directrices que se marcan no Plan Hidrolóxico de Galicia Costa. 

Irmandar un enfoque estratéxico cara á explotación dos solos produtivos, forestais e 
agrícolas coa protección de lugares de especial valor natural. 

Integración de espazos naturais, territoriais e urbanos 

A consolidación da Enseada de San Simón e do sistema hidrolóxico das bacías do 
Pexegueiro, Maceiras e Alvedosa, como eixos naturais de conexión medioambiental e 
como áreas de expansión e de deporte na natureza, así como a súa integración nas 
tramas urbanas, transformándose en parques urbanos, que tecen e ligan as 
infraestruturas actuais, os sendeiros, as veigas e os equipamentos existentes con 
aqueles que prevé a proposta do Plan. 

A integración, definición e protección de áreas de alto nivel medioambiental e 
paisaxístico como Cesantes, Soutoxuste, Monte Penide e outras. 

Potenciar a continuidade da beira litoral coma un eixo central que estrutura e reforza 
a trama concello. 

Tratamento das franxas de contacto 

Un tratamento cumprido e coidado das franxas de contacto entre os distintos tecidos 
que garantan unha maior relación entre eles, un entendemento do concello coma un 
conxunto coherente, e que mellore as conexións naturais e ambientais, así como que 
dean un gran aporte ás condicións de uso da vila. Cómpre facer gran atención e 
estudar a súas solucións particulares. 

- Establecer puntos de contacto e áreas de convivencia para poder definir os 
límites urbanos e litorais co ámbito difuso do territorio, dispoñendo dunha trama 
interconectada e continua de xeito que non se produzan desconexións, ruídos de 
contacto ou friccións entre os diferentes tecidos; e realizando cando sexa 
necesario, espazos ou elementos que permitan a transición. 

- Incorporación do sistema hidrolóxico como sistema fundamental dos espazos 
libres e das zonas agropecuarias. 

- Realización dun tratamento de continuidade, non puntual, do ecotono natural - 
antrópico da ría de Vigo, valorizando os recursos naturais e patrimoniais que 
agora se atopan ocultos en disonancia coas infraestruturas das súas beiras, tendo 
en conta os regos e ríos afluentes como espazos naturais cunha dinámica propia. 

Os espazos verdes no interior de Redondela, Chapela e nos núcleos urbanos. 

No concello faltan, actualmente, mais de 5700 metros cadrados de superficie de zonas 
verdes urbanas. Unicamente un 2% da superficie do concello nas zonas urbanas é 
verde. Os estándares obrigan a un mínimo dun 15%. Deste xeito será necesario 
implementar as medidas necesarias para mellorar estes espazos: 

- Completarase a rede de espazos libres de veciñanza en tódalas áreas, 
potenciando as bondades dos existentes e estudando as modificacións necesarias 
na trama urbana ou na súa xestión e a obtención de solos públicos que permitan 
garantir e completar a rede de espazos libres proxectada. 

- Traballarase en prol dunha rede de espazos libres e zonas verdes de calidade 
conectados entre si e en relación cós equipamentos e dotacións públicas, 
estudando os mecanismos de obtención de solo mais axeitados para a realidade 
do concello. 

- En Chapela, traballaranse as relacións entre o tecido residencial, as veigas dos 
ríos que a atravesan (Pugariño, Segade, Fondón,..) e os espazos verdes libres 
existentes de carácter agrícola en consonancia coa continuidade da beira litoral.  

Estrutura dos espazos naturais e zonas verdes 
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- En Redondela, integraranse os grandes verdes territoriais na trama urbana 
(veigas dos principais ríos, esteiro) e reforzarase o sistema de zonas verdes de 
proximidade. 

5.4 O SISTEMA DE EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos haberán de resolverse dende o planeamento urbanístico, mais compre 
ter en conta as particularidades dos programas funcionais a desenvolver. Neste senso, as 
demandas derivadas das necesidades e das aspiracións dos cidadáns e cidadás serán 
factores centrais dunha estratexia urbanística encamiñada a entender qué tipo de 
equipamentos serán os axeitados. 

Os equipamentos xeran na vila fluxos, percorridos e itinerarios que cómpre poñer en 
coherencia e interrelacionar cunha estratexia mais ampla, sobre a que se poderá nomear 
a ordenación das arterias de comunicación, de relación, de mobilidade e de identidade 
do concello; que planifique a mobilidade por medio da creación de vías brandas e a 
mellora da accesibilidade dos peóns, do establecemento de carrís ciclistas e de uso 
compartido nos núcleos urbanos e aparcamentos de bicicletas nos puntos de maior 
demanda; e da conexión do espazo público e do verde, tanto das zonas urbanas como do 
territorio, relacionando a oferta lúdica e de lecer dos espazos e lugares do núcleos 
urbanos cos núcleos rurais e cos grandes espazos libres mais estruturantes e 
significativos do territorio. 

A clasificación xeral dos equipamentos responde xeralmente ás concellerías do 
municipio. Trátase dunha das divisións mais utilizadas habitualmente e que nos leva á 
existencia de equipamentos sanitarios, escolares, culturais, deportivos, etc. As 
determinacións relativas ó emprazamento, características da edificación, cambios de 
usos, incompatibilidades funcionais, interdependencias físicas ou funcionais en ocasións 
nada teñen que ver coas normas de equipamentos definidas con criterios meramente 
sectoriais de carácter administrativo. Deste xeito, atendendo ás características 
funcionais das prestacións e ó ámbito do servizo pódense establecer tres categorías de 
equipamentos que sen dúbida determinen en certa medida a optimización da 
localización destes: 

 Equipamentos Complementarios: poden agregarse nun mesmo terreo edificable 
ou edificio sexa porque desenrolan as mesmas funcións mais en diferentes niveis 
de especialización; caso dos diferentes tipos de equipamentos de educación, ou 
porque se trata de funcións interdependentes educativo/deportivo ou cultural, 
ou sexa porque os equipamentos teñen funcións diferentes pero precisan dunhas 
mesmas dependencias complementarias; centros sociais e culturais. A posición 
destes equipamentos no mesmo lugar facilita unha mellor xestión do espazo e 
repercuten na redución dos custes de funcionamento. 

 Equipamentos Compatibles: aqueles equipamentos que poden colocarse en 
zonas próximas xa sexa por realizar algunhas funcións afíns, por ir dirixidas ós 
mesmos usuarios ou porque requiran posicións análogas na vila pola súa relación 
coas mesmas actividades urbanas; mercados e ambulatorios ou actividades 
administrativas. A posible proximidade ou coincidencia espacial pode levar 
melloras engadidas na súa finalidade e aproveitamento do servizo prestado. 

 Equipamentos Incompatibles: aqueles que é aconsellable colocalos en 
emprazamentos diferentes porque as súas actividades desenroladas tenden a 
desturbarse mutuamente ou porque as súas características funcionais ou 
condicións de accesibilidade son opostas. 

A definición do novo modelo do sistema de equipamentos, deberá partir de cinco 
criterios fundamentais: 

 a) Complementar as actuais dotacións existentes e previstas en función das 
novas necesidades que se xerarán a partir das posibles hipóteses de variacións da 
poboación. Estas previsións han de ter especial coidado na identificación non só 
dos aspectos cuantitativos xerais das novas demandas, se non tamén e moi 
especialmente, daqueles aspectos sectoriais que se definen en función das 
franxas de idade mais significativas. 

 b) Establecer a localización dos novos equipamentos en función de criterios de 
reequilibrio e de corrección dos actuais desaxustes dados en determinados 
ámbitos do concello, e ó mesmo tempo, dispoñer estas novas localizacións coa 
vontade expresa de aproveitar a capacidade que teñen para reforzar o tecido 
urbano e o difuso. A localización destas novas pezas terá en conta a idea de 
centralizade e boa accesibilidade, por diante de posibles criterios de 
oportunidade pola maior facilidade para a obtención do solo. 

 c) Valorar a xerarquía dos diferentes niveis e ordes de intensidade na capacidade 
de reforma do concello que conteñen os diferentes tipos de equipamentos. 
Identificar aqueles que pola súa natureza teñen un carácter e un alcance de 
servizo xeral para o concello e aqueles outros que teñen un alcance para toda a 
bisbarra ou mesmo para á Rexión Urbana, definindo a súa localización en función 
do rol que poidan desenvolver. 

 d) Definir as novas reservas de equipamentos como unha parte dun sistema 
complexo no cal desenvolver un papel que poderá ser cambiado no tempo na 
medida en que evolucionen as necesidades e os requirimentos propostos. Este 
carácter evolutivo do sistema e o seu funcionamento obrigará a unha máxima 
versatilidade e a unha condición de flexibilidade a posibles cambios funcionais, 
que terán que ser especialmente integrados nos criterios de establecemento de 
novas reservas. 

Sistema de equipamentos 
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 e) Incorporar os mecanismos necesarios para mitigar as deficiencias no acceso 
aos equipamentos dos cidadáns dos barrios urbanos e difusos dentro dunhas 
medidas razoables, de xeito que se tenda cara unha igualdade de oportunidades, 
dereitos e deberes dos cidadáns das zonas urbanas e das áreas mais alonxadas. 

Se ben como se deriva da diagnose realizada ate o momento Redondela conta cunha 
importante cantidade de solo destinada a uso como equipamento, en Redondela vila 
existe unha boa rede de equipamentos que así e todo poderá ser completada tendo en 
conta as novas necesidades poboacionais. En Chapela existe un problema de 
conectividade e de falta de centralidade dos mesmos.  

En xeral, existe un problema de accesibilidade aos equipamentos, así como déficits nos 
equipamentos dos barrios, non tan ben servidos. Neste eido haberá que formular un 
enfoque creativo na proxección destas novas dotacións optimizando a súa xestión.  

Así, as principais liñas de xestión do plan serán: 

 Reforzo do nodo cívico de actividade como gonzo entre os tecidos urbanos de 
Redondela e Cesantes. 

A área de dotacións e equipamentos en torno da rúa Mendiño deberá articularse 
como gonzo entre os tecidos urbanos de Redondela e Cesantes. Este espazo 
deberá funcionar como gran nodo cívico de actividade que permita estruturar e 
poñer en relación os actual tecido difuso de Cesantes e o tecido consolidado da 
vila a través dunha rede organizadora de conexións brandas. 

 Articulación dos equipamentos e espazos libres na zona urbana de Chapela. 

Buscaranse solucións para mellorar a centralidade, a accesibildade e a calidade 
dos espazos onde se atopan os principais espazos libre e equipamentos servindo 
como conectores transversais do tecido fragmentado de dita zona urbana. 
Melloraranse os equipamentos e zonas libres das áreas periféricas de Chapela 
(Parada, Cidadelle, Río Frío,...) 

 Nos barrios, potenciarase o acceso ás dotacións de servizos e á xeración de 
mobilidades sustentables e fomentarase neles as conexións coa nova vialidade 
"branda" e o traballo sobre os verdes produtivos do seu entorno. Definiranse 
criterios e recomendacións para clasificar, estruturar, conectar, urbanizar, 
mellorar e ampliar o sistema dos espazos libres de Redondela en relación aos 
equipamentos xerais do concello e da comarca; e en definitiva establecerase un 
modelo de relacións entre espazos libres e equipamentos, tanto do ámbito físico 
como do ámbito funcional, así como dos usos e actividades que alí se realizan. 

 Evitaranse novos crecementos difusos, mellorando as características paisaxísticas 
e funcionais dos ámbitos xa ocupados e a súa integración ambiental.  

 Apostarase pola autoprestación dos servizos urbanos, evitando a perda de 
eficiencia que levan os modelos de asentamento disperso, mediante sistemas 
domésticos de autoabastecemento enerxético, tratamento individualizado de 
residuos sólidos e líquidos, subministración e autodepuración de auga, 
arquitectura bioclimática, etc, seguindo o modelo existente no abastecemento 
das augas ou na xestión dos montes veciñais en man común. 

 Sistematizarase, en forma de inventariado, o libro branco dos equipamentos: a 
información dos equipamentos actuais, establecéndose as pautas de actuación 
encamiñadas a definir unha estratexia urbanística sobre das necesidades e os 
déficits que en termos de equipamentos ten o Concello de Redondela. Situarase 
e definirase a oferta dos equipamentos de Redondela nun ámbito territorial 
superior, coa finalidade de dispoñer dun modelo con fisionomía propia que 
permita ofertar un produto diferenciado embebido da propia tradición da vila e 
das súas expectativas de futuro. 

5.5 O DIMENSIONADO DO SOLO RESIDENCIAL 

A modulación sobre a oferta global que se realizará no novo Plan Xeral, basearase na 
estruturación do solo urbano e preverá dar unha marxe de cobertura suficientemente 
ampla para permitir atender a potencial demanda de vivenda dos próximos anos de 
vixencia do Plan. Ao mesmo tempo os criterios cos que se rexerá para a definición e 
organización dos sectores de crecemento residencial potenciais na trama urbana e 
urbanizable, realizaranse atendendo a factores de optimización dos recursos actuais e 
a unha maior atención na mellora xeral da calidade do espazo e da xestión urbanística 
en prol de axilizalo seu desenvolvemento. 

NOS NÚCLEOS DE REDONDELA, CHAPELA E CESANTES 

A ordenación dos tecidos existentes.  

Pártese do mantemento a grandes trazos do marco de referencia actual das Normas 
Subsidiarias, coma un documento adecuado e válido para a construción da cidade, nestes 
anos de vixencia. A ordenación dos tecidos existentes, incorporará tanto o potencial que 
aínda existe dos polígonos de solo urbano non consolidadado, coma do resto do tecido 
edificatorio no que aínda hai lugar para construír novas vivendas e organizar espazos 
libres. O Plan fará especial atención ó desenvolvemento dun Plan de etapas, co gallo de 
promover en primeiro lugar aquelas actuacións de ordenación, estruturación e 
colmatación de edificacións en solo urbano. 



 5.DETERMINACIÓNS DO PLAN 

 PÁX. 149 DE 167 

Neste eido a ordenación dos tecidos interiores desenvolverase con determinacións 
concretas para cada un deles: 

> No caso de Redondela: 

A acción prioritaria será a da reciclaxe urbana e a optimización dos solos consolidados có 
obxectivo de incrementar a súa potencial capacidade de xerar novas intensidades e 
favorecer unha maior sinerxía social.  

Adecuar as características tipolóxicas en cada un dos tecidos que integran Redondela 
Vila, e redefinir aqueles polígonos de execución que permanecen como espazos 
urbanísticos potenciais, en mais dos casos, esta faia de consolidación débese a unha 
proposta de ordenación pouco acorde coa estrutura da propiedade e ás necesidades 
actuais. 

> No caso de Chapela: 

O PERI de Chapela, integrado nas NSP, establece dúas zonas principais na súa 
ordenación: a edificación pechada entre medianeiras e a vivenda unifamiliar illada ou 
acaroada; o Plan baseándose nesas dúas zonas principais, as adecuará a cada un dos 
ámbitos na procura de mellorar a estrutura e coherencia do conxunto e das partes na 
medida do posible. 

A lectura lonxitudinal de Chapela, pode facerse en 4 franxas, que corresponden con 
unidades territoriais encadradas cunha pendente determinada e limitada entre grandes 
infraestruturas de mobilidade:   

A franxa costeira: (dos 0 aos 25 m de altura) como obxectivo xeral establécese a 
procura da continuidade na estrutura territorial, por medio do afianzamento da rede de 
equipamentos, zonas verdes e o viario peonil e ciclista, en concordancia coas 
determinacións do Plan de Usos do Porto de Vigo e da zona marítima. En canto ao tecido 
residencial ampliarase a oferta de cualificacións có gallo de adecuarse ás necesidades 
desta franxa litoral e do desenvolvemento sufrido ata o momento, así como aquelas 
zonas de oportunidade nas que se definirán áreas de reforma interior para a súa 
ordenación. 

A franxa entre vías ferroviarias: (entre as cotas 25 e 40) o tecido edificatorio entre a 
actual vía de ferrocarrril e a antiga en desuso, no entorno da N-550, configúrase con 
edificación en altura e aliñacións de fronte á estrada nacional, creando así mesmo unha 
rede de espazos entrebloques con zonas libres privadas. Toda esta franxa será obxecto 
de operacións de reciclaxe urbana, localizando aqueles espazos susceptibles de mellora, 
que contribúan á estrutura xeral do territorio.  

Dende a franxa costeira, as edificacións en torno á N-550 amósanse como unha fachada 
costeira a modo de barreira infranqueable, por mor da maior altura das edificacións 
nestes puntos elevados do terreo. A complexa operación de reordenación deste franxa, 
levarase a cabo con pequenas actuacións de acupuntura urbana; a localización de 
espazos de oportunidade que favorezan as conexións transversais, do mesmo xeito que o 
fan as zonas verdes reservadas no PERI e no executadas dos ríos Pugariño e Fondón, 
como poderían ser as beiras dos regos Chapela e Meda, e a adaptación de alturas, 
aliñacións e espazos libres. 

A franxa entre a antiga vía ferroviaria e a AP-9: (da cota 40 á cota 100) a continuación 
das transversalidades anteriormente citadas e procura de espazos de centralidade e 
identidades de cada un dos barrios que conforman este tecido de vivenda unifamiliar 
fixan a determinación principal nesta franxa de territorio. A segunda será a de tecer esas 
identidades por medio de pequenas modificacións na estrutura existente. 

A situación dun tecido de tan baixa densidade en terreos de pendentes maiores ao 30% 
dificulta a inserción de eixos cívicos que atravesen o territorio así como a ordenación da 
estrutura básica do asentamento. 

Esta dificultade se ve agravada pola situación dos equipamentos de referencia municipal, 
en torno á N-552 e a ambos marxes da autoestrada, o que impide a creación de 
centralidades de referencia. 

No entorno de Chapela 2 as determinacións do Plan serán as mesmas que para o resto 
deste tecido, coa excepción dos solos non consolidados, nos que se redefinirán os 
polígonos precisos e as súas condicións. 

A franxa entre a N-552 e a AP-9: (entre os 97 e os 103 m de altura) a procura de 
intersticios que permitan a conexión transversal có resto do territorio e adaptación da 
ordenación da edificación en altura e as zonas verdes públicas e privadas en conxunción 
cós núcleos de Cidadelle e Parada. 

> No caso de Cesantes: 

A reciclaxe urbana non cobra un papel tan importante coma nos núcleos anteriores, dada 
a pouca consolidación do seu territorio, porén se estuda en detalle a caracterización 
dese tecido de cara a facer unha mellor aposta na súa reforma interior.  

Reforzarase o estudo socioeconómico e a participación pública neste área de cara a 
aproximar as proxeccións de vivenda para os anos de vixencia do Plan có gallo de axustar 
o dimensionamento do mesmo. 

O crecemento interior en Cesantes 

O potencial de crecemento e desenvolvemento urbanístico dentro do actual solo 
urbano do núcleo de Cesantes supera ás expectativas de crecemento previstas no 
horizonte dos próximos anos de vixencia no novo Plan. Polo que as actuacións de 
desenvolvemento concentraranse no interior do núcleo urbano, e non en zonas de 
extensión, porén o solo urbanizable non delimitado de Praia Cesantes, estudarase polo 
miúdo nos traballos do Plan, para adecuar a súa transformación ás necesidades 
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ambientais, económicas e de desenvolvemento. 

O Plan partirá da estrutura proposta polo PERI Outeiro das Penas-Cesantes, aprobado 
no ano 1996. Este Plan Especial de Reforma Interior non acadou un mínimo porcentaxe 
de desenvolvemento nos seus case 20 anos de vixencia, o que determina como un dos 
obxectivos do novo Plan revisar a adaptabilidade da estrutura do PERI á realidade do 
núcleo así como estudar tanto as figuras de xestión mais adecuadas como o número e 
fases de desenvolvemento de cada unha delas. O Plan revisará a estrutura actual de 
viario e completará a rede de espazos públicos (zonas verdes e equipamentos), 
valorará a necesidade ou non de bolsas de aparcadoiro, axustando a xestión para o 
desenvolvemento e a obtención de solos públicos dun xeito sostible e compatible coas 
dinámicas de autopromoción.  

A adecuación e oferta complementaria dos solos urbanizables, o caso de Cesantes 
Praia 

Unha vez actualizada urbanísticamente a situación daqueles áreas que xa contan con 
altos grados de urbanización, permitirá cubrir as marxes necesarias dun futuro 
mercado de vivenda en termos cuantitativos e cualitativos, que tenderá a 
incrementarse por un lóxico esgotamento dos solares e polígonos de xestión dos tres 
núcleos mais densos. O Plan non prevé sectores de desenvolvemento residencial mais 
aló da redefinición daqueles existentes nas NSP. 

A existencia dun solo urbanizable non delimitado, de 36 Ha obriga ao estudo detallado 
dos valores medioambientais do ámbito, tal e como determina o POL, limitando os 
sectores de crecemento a aqueles terreos con menor valor e calidade paisaxística e 
medioambiental, preservando así os solos libres do proceso urbanizador e integrándoos 
nas estratexias de protección e conectividade ambiental da totalidade do Concello. 

A consolidación dos núcleos adxacentes 

As sinerxías creadas pola urbanidade dos núcleos de Redondela e Chapela así como o 
seu desenvolvemento e expansión, propician que aqueles núcleos de solo rural 
adxacentes sufriran procesos de urbanización e densificación, de xeito que no 
momento actual se lea unha estrutura urbana continúa.  

Isto ocorre nos núcleos de O Coto de Abaixo en Cesantes, O Monte do Cuco en 
Redondela e Río Frío e Parada-Igrexa en Chapela. Estes núcleos anexionaranse á 
estrutura de solo urbano, polo seu grado de consolidación. O Plan deberá estudar en 
detalle, a adecuación da estrutura de espazos públicos e a normativa adecuada para 
dita adaptación como solos urbanos.2100 

NO SISTEMA DE ASENTAMENTOS EN NEBULOSA 

O Plan proponse definir e precisar unha normativa urbanística en torno ao sistema de 
solos urbanos difusos que, xunto cós núcleos rurais, completan o tecido residencial de 
Redondela, e que garanta unha correcta integración no territorio e na paisaxe municipal. 

Este sistema de asentamentos confórmase cun tecido propio difícil de encaixar nas 
clasificacións do solo existentes na lexislación vixente.Trátase de terreos que non se 
encadran nos estándares de urbanidade, nin nas necesidades de espazo público propios 
dos solos urbanos. Do mesmo xeito, non se poden considerar solos de núcleo rural, xa 
que neles conviven certos tipos de actividades económicas que non se contemplan nas 
propias desta clase de solos; tampouco o fan na súa estrutura morfolóxicas, usos do solo 
e tipoloxías edificatorias. 

Non son terreos híbridos rurais-urbanos: teñen unha evolución e unha configuración 
propias e conforman dentro da idiosincrasia do territorio galego unha parte importante 
do seu tecido residencial; como tales cumpriría unha normativa urbanística con 
parámetros adecuados có gallo de ter ferramentas adecuadas de cara á súa ordenación.  

No Plan óptase por encadrar estes tecidos dentro dos solos urbanos seguindo os criterios 
xa establecidos nas NSP. Para isto definiranse unhas subzonas e uns parámetros que nos 
permitan dotar de coherencia o tecido residencial e os usos produtivos do solo, 
estudándose a estrutura de cada un deles dentro do barrio ao que pertencen de cara a 
mellorar as redes de mobilidade e axustar ás necesidades de espazo público e a súa 
situación mais apropiada. 

Definindo as subzonas de cada tipoloxía en función do tamaño medio da parcela 
existente. Neste senso o Plan establecerá catro grandes tipoloxías de zonificación con 
respecto á vivenda unifamilar illada: 

 Parcela pequena; estímase unha superficie entre 200 e 400 m² 

 Parcela mediana; aproximadamente superficies entre 400 e 800 m² 

 Parcelas grandes; considéranse aquelas parcelas de mais de 800 m² 

 Parcelas singulares: inclúense neste conxunto de parcela e edificación que por 
diferentes condicións (integración na paisaxe, patrimonio, etc...) requiren un 
tratamento singular por parte da normativa. 

Con respecto aso parámetros a partires dos cales se establecerá a ordenación 
detallada destes asentamentos serán: 

 Coeficiente de edificabilidade 

 A ocupación do solo 

 A separación a lindeiros 
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 O número de plantas 

 A densidade 

Regularanse de acordo cós tipos urbanísticos definidos anteriormente. 

5.6 O MODELO DE ASENTAMENTO E NÚCLEOS RURAIS 

A proposta para estas áreas do Plan suporá a profundar nos criterios xa esbozados nas 
NSP, introducindo algunhas novas variantes resultado das directrices marcadas nas DOT, 
no POL e na evolución levada a cabo pola Lei do Solo. 

Deste xeito, o Plan promoverá o recoñecemento do modelo de asentamento existente no 
territorio. Se ben nas NSP planeábase unicamente un criterio de consolidación superior 
ao 50% para o recoñecemento dos asentamentos nos núcleos rurais, deixando o resto de 
entidades en solo rústico; o novo Plan buscará recoñecer tamén os asentamentos que 
teñan unha orixe fundacional ou tradicional e os seus crecementos posteriores, 
caracterizados pola difusión no territorio destas grandes agrupacións, os Barrios, 
formadas por continuos edificatorios dispersos e que a cotío posúen topónimos 
diferenciados singulares.  

Así, o plan partirá do recoñecemento do Barrio como unidade de poboamento (como 
asentamento tradicional de poboación singularizado, identificable e diferenciado 
administrativamente nos censos e padróns oficiais) formado por diferentes estruturas de 
hábitat menores. O Plan tamén recoñecerá aquelas estruturas de hábitat menores, 
dentro de cada barrio, que malia non ter carácter fundacional, posúan un grado de 
consolidación igual ou superior a un terzo da súa superficie, atendendo ás súas 
peculiaridades urbanísticas e morfolóxicas e a súa capacidade de acollida acreditada e 
previsible de uso residencial. O Plan delimitará os núcleos rurais existentes situados na 
franxa de 200 metros atendendo ao artículo 13, 4º da LOUG. 

LIMIARES DE URBANIDADE NOS BARRIOS: A CONSOLIDACIÓN DA ESTRUTURA DOS 

ESPAZOS DE REFERENCIA. 

Por outra banda, o Plan continuará e profundará na senda iniciada nas NSP na definición 
dunha serie de ámbitos parroquiais que exerzan de Espazos Funcionais onde estean 
situados os principais equipamentos dentro dun ámbito urbanizado a nivel da parroquia. 
Ditas áreas parroquiais completaranse cun sistema de espazos verdes de proximidade, e 
de equipamentos cando fose necesario, a nivel de barrio, de cara a favorecer o acceso 
da poboación con mobilidade reducida (nenos e nenas, persoas maiores,...) a espazos 
comúns. A proposta para estas áreas supón o reforzamento de pequenos Espazos de 
Referencia a través de diferentes accións que se determinarán individualizadamente 
para cada un dos casos. O nivel de actuacións necesarias en cada espazo referencial 
establécese en dous grados, segundo sexa preciso o seu reforzo, por existir xa algunha 
actuación, ou a creación de novas áreas. 

Esta rede de equipamentos e zonas verdes irá acompañada dunha rede viaria de 
mobilidade xa especificada nos apartados anteriores. 

Deste xeito o Plan quere establecer os mecanismos necesarios para adaptarse aos novos 
modos de vida que se están a desenvolver no tecido difuso, permitindo así mesmo un 
desenvolvemento sustentable do territorio e implementando sistemas de explotación dos 
recursos naturais adaptados ás novas necesidades, e en consonancia coa protección do 
patrimonio natural. Por esta razón o plan buscará consolidar o tecido residencial 
existente, prevalecendo un modelo de consolidación e mellora do tecido existente sobre 
un modelo de carácter expansivo.  

O Plan buscará a harmonización dos modelos residenciais e produtivos e favorecerá a 
diversificación do sistema produtivo, piar fundamental dos vindeiros anos, establecendo 
mecanismos que dean pulo as iniciativas que favorezan cambios no paradigma económico 
e permitindo a conciliación da vida familiar. Estas se estableceran conforme a análise 
realizada, integrando Micro Áreas de Centralidade Económica (MACEs) nos entornos 
difusos. Nelas xogará un papel esencial a mellora dos espazos verdes produtivos coma 
explotación dos recursos naturais dunha forma sostible que se concretarán nas diversas 
áreas. 

Establecerá tamén criterios de cara á preservación do patrimonio construído e do 
impacto sobre a paisaxe para o mantemento dos valores naturais e paisaxísticas do 
medio, mediante o mantemento dos modos de agregación, dos tipos edificatorios e dos 
materiais do entorno sempre dentro dos estándares actuais de vivenda cunha tendencia 
á edificación sustentable. 

O Plan garantirá as redes básicas de infraestruturas, sexan municipais ou parroquiais, 
como os servizos de abastecemento e os de saneamento nos núcleos rurais, así como 
manter os principios de calidade medioambiental e baixo impacto ecolóxico. O Plan 
Xeral establecerá as bases para implementar e resolver as demandas de servizos nos 
núcleos, partindo do traballo conxunto e en rede de cada barrio ou parroquia, mais 
eficiente có traballo individualizado, promovendo o acceso e a conexión dos habitantes 
ás redes básicas e ás EDAR do concello ao tempo que se acometen as melloras nas vías 
urbanas de conexión parroquial, optimizando así os recursos económicos. 

Na procura dun modelo de hábitat mais complexo, menos dependente e mais próximo 
promoverase a realización dun estudo das tendencias poboacionais nos distintos 
asentamentos co fin de coñecer as necesidades dos distintos sectores sociais e 
establecer estratexias que favorezan a permanencia de actividade nos núcleos, a 
implantación doutras novas, a rexeneración poboacional e súa adaptación as novas 
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formas de vida. As estratexias tomadas neste senso  implicarán o traballo transversal en 
diferentes eidos: vivenda, equipamentos, patrimonio, medio natural, mobilidade, 
emprego, etc. 

5.7 O DIMENSIONADO DO SOLO PRODUTIVO 

As Micro Áreas de Centralidade Económica 

Existe unha situación de desequilibrio entre a oferta de solo residencial e o solo de 
actividade económica, debido en parte ao gran consumo de terreos que abrangue a 
vivenda de baixa densidade. Por outra banda, e como se amosou no capítulo 11 de 
estrutura e usos do solo produtivo, na baixa capacidade do territorio para acoller 
actividades industriais da gran tamaño, dadas as condicionantes territoriais e 
morfolóxicas. 

En este sentido se pode afirmar que a oferta de grandes reservas de solo industrial 
deberá situarse en áreas próximas ao concello mais non no seu propio territorio. 

Neste senso o PSOAEG establece as necesidades e prioridades de solos de actividades 
empresarias nas unidades mínimas das comarcas, encadradas á súa vez nas áreas 
funcionais. Dentro da comarca de Vigo, o PSOAEG integra no cadro de solos óptimos oito 
solos industriais, en funcionamento ou en estudo. 

Nas proximidades de Redondela, con distancias inferiores aos 10 km dende o centro da 
vila, O PS recoñece 1.300 Ha como solos óptimos para a situación de áreas 
empresariais dos cales 1.170 Ha están en estudo ou tramitación: 

 En Pazos de Borbén, o polígono industrial de Chan de Amoedo con 135.645 m2 e 
a ampliación de Chan de Amoedo, algo mais ao sur con 856.351m2 

 Entre Vigo e Redondela, o Polígono empresarial de Ameal, cun total de 248.685 
m² 

 En Vigo, o Parque empresarial na área de Vigo Aeroporto: Chan de Labrador con 
67.518 m² 

Segundo a análise feita no mesmo capítulo, do total de habitantes ocupados de 
Redondela un 43% traballan fora do concello, si a esta demanda lle sumamos aquelas que 
están en procura activa de emprego, o Plan debería dar cobertura de solo para entre uns 
2.000 novos empregos en tódalas áreas económicas. Seguindo a tendencia actual, uns 
600 destes novos postos de traballo deberían cubrir a súa demanda dentro de sectores de 
actividade económica ou áreas empresariais. 

O PXOM, seguindo as determinacións do PSOAEG, considera estas áreas como suficientes 
para cubrir as necesidades de postos de traballo no eido empresarial, no Concello de 
Redondela.  

Dentro do propio concello existen 21 Ha de solo urbanos industriais e 55 Ha de solos 
urbanizables deste mesmo tipo, das cales segundo a análise feita neste documento, tan 
só as 25 Ha que suman A Pena Millarada e a Vilavella cumpren coas condicionantes 
óptimas para a reserva de solos de actividades empresariais. 

O modelo territorial do PXOM con respecto á oferta de solos destinados á actividade 
económica, basearíase no recoñecemento e fortalecemento das pezas dos solos xa 
existentes que serán completados coa localización estratéxica de pezas de pequenas 
dimensións que se entenderán como Micro Áreas de Centralidade Económica (MACE). 

A ordenación como MACEs ten que favorecer a ordenación de industrias de pequeno 
tamaño vencelladas á categoría industrial e actividades económicas coas áreas 
residenciais de proximidade ás que serve. 

A súa regulación non se limitarán exclusivamente á regulación dos parámetros clásicos 
do urbanismo de tamaño, parcela, ocupación, etc; deberá englobar e relacionarse de 
forma directa coa regulación mais xenérica de usos e actividades compatibles ou 
condicionados con cada tecido edificatorio que configura o territorio, previndo unha 
traslación da idea de solo industrial ao solo produtivo e de actividade económica, isto é, 
aquel que está directamente relacionado coa rexeneración económica e ambiental dos 
lugares de produción e a súa contorna. 

Recoñeceranse e avaliaranse as condición de consolidación destes solos destinados a 
actividades económicas e produtivas co obxectivo de determinar as actuacións 
encamiñadas a mellorar a súa eficiencia e optimización, formalizándose mediante unha 
normativa de regulación flexible e dinámica. As recentes regulacións dentro do campo 
do urbanismo, no que respecta ás actividades industriais, demostran o acerto da 
redacción dunha normativa aberta e flexible, que garantindo os elementos básicos da 
ordenación inicialmente prevista, poida adaptarse ás modificacións e cambios que se 
derivaren de solicitudes futuras, dentro dun mercado cambiante que xa se están a 
materializar na economía post-crise e que precisa dun nivel de axilidade temporal no 
que as inversións non poden agardar tódolos prazos que requiren as dilatadas 
modificacións puntuais do planeamento. 

Así mesmo compre priorizar e encabezar políticas comarcais de mobilidade que faciliten 
o acceso aos diferentes polígonos empresariais definidos no PSOAG. 

A actividade portuaria 

A potenciación, complementariedade e racionalización do sistema portuario da rexión 
urbana é un dos elementos fundamentais que poden incidir nun maior desenvolvemento 
xeral, tanto nos planos territorial, urbano, económico e social. No Porto, o planeamento 
deberá estremar a relación coas necesidades definidas pola autoridade portuaria 

Áreas de centralidade económica 
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contemplando unha ordenación que garanta que a franxa do bordo costeiro sexa ocupada 
exclusivamente por aquelas instalacións que teñen unha dependencia ineludible do mar, 
mellorarando así a integración urbana porto-cidade. 

O porto de Vigo, líder en pesca conxelada, porto de carga e descarga de contedores e 
mercadorías, así como de escala de transatlánticos turísticos deberá reforzarse coas 
infraestruturas loxísticas relacionadas co aeroporto e coa PLISAN de Salvaterra - As 
Neves, e complementándose con instalacións de menor escala con localizacións máis 
centrais do eixo Redondela –Porriño. 

A posición de Redondela na Rexión urbana das Rías Baixas, no centro de gravidade do 
corredor urbano Ferrol - Porto, así como as condicións creadas pola dotación de 
infraestruturas existentes e en proxecto, son idóneas para localizar unha plataforma 
loxística de nova xeración e de tamaño medio que sirva como elemento de consolidación 
entre as actividades portuarias e o aeroporto, como espazo asociado ás novas 
tecnoloxías, á innovación e a investigación, cunha dimensión eficaz e de gran 
flexibilidade.  

Deste xeito dotarase ao aeroporto de instalacións con capacidade para atender a 
demanda existente, apoiándose nos espazos de actividade xa programados no concello, e 
que resultan esenciais para que os mercados locais de consumo e as actividades 
produtivas se beneficien da súa participación na economía xeral. 

Estas plataformas deberán incorporar todos os servizos que require a nova economía 
(telecomunicacións, fibra óptica) complementándose cos tecidos adxacentes e con 
outros espazos do concello e da rexión cos que se poidan xerar sinerxias (hoteis, centros 
de empresas, etc.). A existencia destes espazos facilita así mesmo o proceso de 
renovación urbana e a paulatina relocalización de actividades incompatibles coa súa 
situación nas franxas costeiras. Na súa construción e posta en marcha deberán aplicarse 
sempre os principios da ecoloxía empresarial.  

5.8 AS REDES DE INFRAESTRUCUTRAS E SERVIZOS URBANOS 

En primeiro lugar realizarase un inventario e diagnose dos diferentes elementos, redes 
de infraestruturas e urbanización existentes no concello de Redondela, que revelará as 
significativas homoxeneidades e heteroxeneidades que, nunha boa parte han de ser o 
resultado do modus histórico que ten seguido a construción das zonas urbanas e dos 
núcleos rurais, na cal conviven en definitiva implantacións fragmentadas no espazo e 
diacrónicas no tempo. 

En segundo lugar, esta dotación do que podemos chamar os elementos convencionais da 
infraestrutura urbana dificilmente poderán dar soporte á transformación de ditas zonas 
urbanas e difusas se non se planifica axeitadamente a implantación das novas 
infraestruturas e tecnoloxías tales como as relativas ás telecomunicacións, ó 
aproveitamento racional das augas, ó sistema de recollida de residuos e outras, que si 
ven nos núcleos urbanos contan de mais en mais cunha boa calidade, na cidade difusa 
hai unha gran demanda neste eido. Trátase en definitiva de garantir que a renovación 
urbanística será tamén a renovación da infraestrutura urbana e rural, debido tanto ós 
requirimentos específicos das novas actividades, como mais en xeral pola creación dun 
modelo global de infraestruturas na cidade difusa mais racionais, eficientes e con 
criterios de sustentabilidade. 

Os fines desta nova ordenación das infraestruturas serán: 

 A concreción dos elementos básicos e das características principais que terán 
que reunir as diferentes redes de infraestrutura e de servizos, a implantar no 
proceso de nova urbanización do concello. 

 A definición e programación económico-temporal das actuacións prioritarias 
para o conxunto do concello. 

 A determinación das cargas de urbanización que suporá a renovación das 
infraestruturas no conxunto do concello. 

A ordenación das infraestruturas de servizos ordenarase en función da racionalización da 
seguinte táboa: 

 

sistemas subsistemas 

1. Accesibilidade 1.1. Rede viaria 

1.2. Aparcamento 

2. Espazos públicos 2.1. Urbanización de rúas 

2.2. Urbanización das zonas verdes 

3. Limpeza e tratamento dos residuos 3.1. Contedores 

3.2. Instalacións para a recollida 

selectiva de residuos. 

3.3. Limpeza 

4. Ciclo da auga 4.1. Auga potable 

4.2. Augas de choiva 

4.3. Saneamento 

5. Sistemas enerxéticos 5.1. Media e baixa tensión 

5.2. Gas 
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5.3. Climatización 

5.4. Solar 

6. Telecomunicacións 6.1. Cable 

6.2. Radiocomunicacións 

As liñas básicas da nova ordenación dos servizos urbanos vanse definir de acordo cos 
seguintes principios: 

 Unha visión integral que poida determinar as necesidades de cada servizo e 
dea unha solución integral, obtendo beneficios de escala, sinerxías e un 
impacto cidadá menor. 

 Un modelo viario de xestión do tránsito e da circulación que posibilite unha 
maior fluidez, penetración e que permita o uso de mais tipoloxías de 
transporte. 

 Un modelo de ordenación do subsolo racional e de optimización do espazo de 
uso do mesmo. 

 Unha definición de redes de servizos de telecomunicacións e enerxía suficiente 
que faciliten unha oferta diversificada no réxime de competencia, de gran 
capacidade e de novos servizos. 

 Unha política de aproveitamento e de xestión enerxética, cun maior respecto ó 
medio ambiente. 

5.9 INTEGRACIÓN DO PATRIMONIO 

O Plan haberá de apostar patrimonio como elemento de desenvolvemento territorial e 
protexer e valorizar o patrimonio natural e cultural en integración có territorio no que se 
integran 

O ESTUDO DA PAISAXE   

A actual visión integral do patrimonio desembocou na consideración do territorio como 
un elemento patrimonial ou en todo caso como un obxecto de interese patrimonial dado 
que é o resultado da acción continuada do home sobre o medio. Esta perspectiva 
revélase non só de especial interese, senón necesaria, para a protección do patrimonio 
cultural nun documento de planeamento urbanístico pola súa incidencia no territorio.  

Neste senso na aproximación ao estudo do patrimonio prestarase especial atención á 
noción de paisaxe cultural como concepto aglutinador a través do cal abordar de forma 
integral e relacional o conxunto de manifestacións patrimoniais no termo municipal, 
trascendendo así a visión illada e desvinculada de ditos bens, e poñendo a súa vez o 
énfase no carácter territorial dos mesmos.  

Trátase polo tanto de contribuír ao estudo do territorio dende unha perspectiva 
patrimonial.  

Mediante esta aproximación búscase facer unha análise global da realidade patrimonial 
do concello de Redondela que permita a súa vez facer unha diagnose. Será a partires 
desta que se establecerán as medidas de protección e valorización  

 

IDENTIFICACIÓN E CARACTERIZACIÓN DA PAISAXE     DIAGNOSE    PROTECCIÓN E POSTA EN VALOR 

 

 
A identificación e caracterización 

Faise a través da análise dos principais procesos históricos e as actividades humanas que 
contribuíron máis intensamente ao modelado e caracterización do territorio, 
conxuntamente coas formas de asentamento e articulación territorial que foron 
superpóndose ao longo da historia.  

Deste xeito os diferentes elementos patrimoniais do concello de Redondela aparecen 
contextualizados en relación ás diferentes accións antrópicas ás que lle deben a súa 
existencia. É ademais a través desa lectura contribúe a ofrecer un relato coherente do 
territorio e da súa evolución, xa que os bens patrimoniais aparecen como o testemuño 
material da acción do home sobre o espazo   

Profundar neste estudo da paisaxe cultural de Redondela permitirá, ademais,  identificar 
os seguintes elementos: 

 Os diferentes valores paisaxísticos e culturais do territorio que o caracterizan 
e singularizan. Neste eido teranse en conta as diferentes paisaxes de 
Redondela: como por exemplo as paisaxes marítima, a rural e a urbana. 

 As áreas de singular interese patrimonial que dotan dun especial valor ao 
territorio: 

o Os bens inmobles e conxuntos máis representativos e relevantes do 
concello, e aqueles que son considerados como referentes simbólico- 
identitarios tanto do concello como de xeito concreto dalgúns núcleos ou 
parroquias. Algúns exemplos: Monte da Peneda, os viadutos do Espazos 
relevantes pola súa singularidade, - como poden ser os fitos paisaxísticos -. 
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Neste eido contémplase entre outros: Monte Penide ou Mirallo, os Camiños 
de Santiago tanto no trazado coñecido como camiño portugués como o 
denominado como camiño da costa, e as Illas de San Simón e San Antón  

o Asentamentos rurais ou urbanos de especial relevancia pola tipoloxía 
arquitectónica, morfoloxía, trama, ambiente ou elementos singulares do 
patrimonio. Exemplo: algún núcleo rural histórico-tradicional, o casco antigo 
da vila de Redondela  e o seu entorno dende Vilavella polo sur ata a Ermida 
das Angustias polo Norte 

o Aqueles espazos, onde se sinteticen de maneira excepcional os valores 
culturais e paisaxísticos do territorio.   

o Espazos onde se conxuguen de xeito destacado elementos naturais e 
culturais. Coma por exemplo a paisaxe marítimo - industrial da Enseada de 
San Simón  

Diagnose, protección e a valorización  

Na redacción do Plan lévase a cabo unha diagnose que permita intervir sobre a paisaxe 
cultural a través da ordenación e a normativa de forma coherente, concretándose en 
diferentes medidas e propostas tanto de protección como valorización a varios niveis: 

> Protección 

 Mediante o normativa específica de patrimonio e a ordenación (clasificación e 
cualificación dos solos) respecto a aqueles bens incluídos no Catálogo  

 Mediante a normativa xeral e a ordenación para os elementos, conxuntos, ou 
ámbitos territoriais que, aínda que non se inclúan no catálogo, son importantes 
para a preservación da identidade do lugar e dos valores culturais e paisaxísticos 
característicos do termo municipal. 

> Valorización  

 Deseñando propostas de actuación e valoración de aqueles elementos, conxuntos 
ou ámbitos patrimoniais cun maior potencial para converterse nun recurso para o 
desenvolvemento territorial endóxeno. Prestarase especial atención neste senso 
ás áreas de interese patrimonial identificadas e a aqueles elementos 
especialmente vinculados á identidade do concello  

 Potenciando os valores paisaxísticos identificados e establecendo, en caso de ser 
necesario, recomendacións e medidas correctoras para evitar ou minimizar o 
impacto negativo sobre os mesmos. 

5.10. MODELO DE XESTIÓN 

Todo proceso urbanístico ten que velar polo cumprimento da súa viabilidade económica, 
aplicando, en cada caso, os diferentes mecanismos de xestión que garantan a obtención 
e a urbanización dos terreos destinados aos espazos libres e ao viario, os cales xeran 
gastos nos seus correspondentes procesos de urbanización. 

Ao mesmo tempo, aproveitaranse tódolos mecanismos de xestión e as cesións de 
aproveitamentos que ofrece a lei do solo así como os instrumentos para a realización de 
políticas de vivenda en base á obtención dos terreos resultantes das cesións de 
aproveitamento, xa sexa en solo urbano no consolidado ou en solo urbanizable. 

Respecto dos sistemas xerais, as inversións incluirán os costos de adquisición do solo, da 
urbanización do viario, dos espazos libres e da construción de equipamentos, 
determinando ao mesmo tempo o seu financiamento de acordo coas competencias 
definidas na axenda económico e financieina. As obras de urbanización irán en 
correspondencia coas adquisicións do solo, así como da mellora da conexión do sistema 
viario e a urbanización de eixos, vías e rúas. Os espazos libres incluirán a adquisición e a 
urbanización dos mesmos. 

No que respecta ao solo urbanizable, o Plan Xeral garantirá o seu financiamento 
mediante as cargas urbanísticas correspondentes, de acordo cos criterios de viabilidade 
definidos na axenda económico e financieina. 

O Plan garantirá que os custes dos gastos de urbanización no solo urbano que se 
financiarán mediante as correspondentes cargas urbanísticas, atribuíbles aos promotores 
dos diferentes sectores e segundo o sistema de actuación que se defina. 

Para o cálculo da viabilidade económica dos sectores de solo urbanizable, partirase 
dunha das seguintes consideracións de parámetros fixos: 

 Superficie do sector. 

 Superficie de teito edificable. 

 Custe total da urbanización. 

O prezo de repercusión do solo estimarase en base a: 

a.- Sectores residenciais. 

 Un valor residual de repercusión do solo a partir do valor do mercado. 

 Un prezo de venda do metro cadrado construído de repercusión do solo por 
metro cadrado de teito. 

 Un valor de mercado corrixido polo maior aproveitamento e a tipoloxía. 
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b.- Sectores industriais 

 Segundo a Ponencia dos Valores actualizada pola estimación do valor de 
repercusión do solo por metro cadrado de teito. 

 Lei de vendas: catro anos dende o inicio da urbanización ata a venda de todo o 
sector. 

 Un valor do solo (pan/m²). 

De tódolos xeitos o PXOM xustificará a sustentabilidade económica xeral do modelo que 
se propoña tal e como é preceptivo a partir da Ley estatal del Suelo (ley 8/2007 del 28 
de mayo).  
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III. O PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

Considerase necesario insistir na necesidade de definir as políticas públicas e, en 
particular, no planeamento integral e estratéxico do territorio, coa participación dos 
cidadáns e cidadás do concello de Redondela. 

1. OBXECTO DO DOCUMENTO 

No referido a participación cidadá na construción das políticas públicas, é preciso 
avanzar que en xeral, o urbanismo, e dun xeito moito máis concreto, os documentos do 
alcance territorial e temporal que implica un novo Plan Xeral, non poden desenvolverse 
axeitadamente sen o coñecemento, opinión e valoración da cidadanía. Por este motivo, 
farase un especial fincapé na participación pública de particulares, asociacións e outras 
entidades cidadás ao longo de todo o proceso de redacción, e moi especialmente, nas 
fases previa á aprobación inicial. 

Dada a complexidade e implicacións a todos os niveis das políticas públicas, pero en 
particular, do planeamento integral e estratéxico do territorio, ferramenta fundamental 
para o desenvolvemento local, poñer o énfase na participación da veciñanza de 
Redondela na elaboración do Plan Xeral, coa posta en marcha dun Proceso de 
Participación Pública, non se considera unha cuestión accesoria, senón absolutamente 
fundamental.  

Para o caso de Redondela, cóntase co contexto do Regulamento Municipal de 
Participación da Veciñanza do Concello (B.O.P. nº 194, do 7 de outubro do 1994), que, 
nos termos previstos na lexislación sobre réxime local, e procurando afianzar a 
democracia participativa coa creación de certos órganos e ferramentas, sinala no seu 
artigo 1º o seu obxectivo de establecer “(...) as formas, medios e procedementos de 
información e participación da veciñanza e as entidades veciñais na xestión municipal, 
consonte coa lexislación vixente”. 

Neste mesmo regulamento defínense actuacións que dende a Corporación Local, 
traballarán pola creación e consolidación de espazos de participación flexibles e 
operativos, favorecendo, segundo se indica no seu artigo 16º, “(...) o desenvolvemento 
das asociacións para a defensa dos intereseses colectivos xerais e sectoriais da 
vecindade”, e creando, como sinala no seu artigo 32º o marco para a posta en marcha 
dos Consellos Sectoriais e Consellos Parroquiais, “(...) órganos específicos de 
participación veciñal na xestión dos asuntos locais”. A posibilidade, explicitada no artigo 
34º, de contar cun Consello Sectorial de carácter permanente en materia de urbanismo 
para o proceso de redacción do PXOM, así como co apoio dos Consellos Parroquias 
existentes, como facilitadores da participación veciñal no seu ámbito territorial, resulta 
de moito interese e utilidade para a definición do Proceso de Participación Pública aquí 
exposto. 

De forma máis recente, aprobouse o Regulamento dos Consellos Municipais 
Territoriais, Consellos Municipais Parroquiais, tal como figura no B.O.P. nº 111, do 12 
de xuño do 2000, que como se indica no seu artigo 1º, serán “(...) órganos permanentes 
consultivos adscritos ó Concello que teñen como fin o asesoramento, o coñecemento, a 
proposición, e a colaboración en todas aquelas materias, sexan actividades ou servicios, 
que instadas pola Administración Municipal ou outros entes ou organismos de carácter 
local incidan no seu ámbito territorial facilitando con elo a participación veciñal”. A 
existencia previa destes órganos de participación, así como da propia Concellería de 
Participación Cidadá dentro da estrutura da Corporación Municipal, debe ser tida en 
conta como un valioso recurso a explotar, empregando as súas redes e experiencias 
como un dos puntos fortes para o axeitado desenvolvemento do Proceso de Participación 
Pública. 

Dende o Concello de Redondela poderase implementar este Proceso de Participación 
Pública na elaboración do Plan Xeral de Ordenación Municipal, de acordo cos principios e 
determinacións establecidos na vixente lexislación urbanística, e en concreto no artigo 
3º, apartado 2b, da Lei 9/2002, do Solo de Galicia, no cal sinálase que: “A competencia 
urbanística, no que atinxe á execución do planeamento, confire as seguintes facultades: 
b) Fomenta-la iniciativa dos particulares, apoiando e promovendo a súa participación 
nos procesos de execución”, así como, na mesma Lei, no artigo 4º, puntos c e f, nos que 
se indica que: “Son fins propios da actividade urbanística: c) Asegura-la participación da 
comunidade nas plusvalías que xere a acción urbanística”, e “f) Velar para que a 
actividade urbanística se desenvolva promovendo a máis ampla participación social, 
garantindo os dereitos de información e de iniciativa dos particulares, asegurando, en 
todo caso, a participación dos cidadáns e das asociacións por estes constituídas, para a 
defensa dos seus intereses e valores”. 

Do mesmo xeito, no artigo 5º, apartado 4, da Lei 9/2002, sinálase que: “Na formulación, 
tramitación e xestión do planeamento urbanístico as administracións urbanísticas 
competentes deberán asegura-la participación dos interesados e, en particular, os 
dereitos de iniciativa ou información por parte das entidades representativas dos 
intereses que resulten afectados e dos cidadáns”.  

No artigo 85º, sobre o Procedemento de aprobación do Plan Xeral, a Lei do Solo de 
Galicia reforza a necesidade deste proceso, indicando no seu apartado 4 que “O concello 
promotor, una vez transcorrido o período de consultas e de información pública, e con 
carácter previo á aprobación provisional ou á definitiva cando aquela non sexa 
preceptiva, enviaralle ao órgano ambiental a documentación completa do plan que tome 
en consideración, o informe de sustentabilidade ambiental, as alegacións e os informes 
presentados no período de consultas, así como unha proposta de memoria ambiental de 
conformidade co disposto no artigo 12 da Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación 



III. O PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

PÁX. 158 DE 167 

dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente. Deberá tamén 
enviar os informes sectoriais e un informe sobre o proceso de participación pública”. 

Tamén no Documento marco de referencia para a Avaliación Ambiental Estratéxica (AAE) 
dos Plans Xerais de Ordenación Municipal (PXOM), do 19 de xaneiro do 2007, establécese 
que “Os Concellos, como órganos promotores dos Plans Xerais de Ordenación Municipal 
(en diante, PXOM), están obrigados a sometelos a avaliación ambiental estratéxica, 
procedemento establecido no artigo 7 da Lei 9/2006, do 28 de abril. Para elo 
redactarán, como órgano promotor dos PXOM, o Documento Inicial. Tras incorporar a 
participación pública, o órgano ambiental emite o Documento de Referencia, que se lle 
achegará ó órgano promotor para que este continúe o procedemento de AAE”, e 
considera fundamental no procedemento da AAE, o criterio de “favorecer a 
participación nos procesos de planificación urbanística”, considerando un dos 
indicadores de seguimento e control as “actividades realizadas para fomentar a 
participación pública no planeamento”. 

Sen embargo, e pese a consideración de que a cuestión da participación pública no 
proceso resulta esencial, a Lei do Solo de Galicia non define nin concreta a que se está a 
referir con participación na elaboración do planeamento, polo que este documento 
establece o modelo de Proceso de Participación Pública que se está a desenvolver en 
Redondela.
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2. INICIO E CONTINUIDADE DO PROCESO 

No documento de proposta de redacción do Plan, realizado para a licitación de 
realización dos traballos de elaboración do Plan Xeral, faise expresa a importancia de 
realizar unha diagnose da realidade municipal o mais detallada posible, así como un 
intenso proceso de participación pública. 

Así, unha vez realizados os documentos de análise para a redacción do DIE, dos capítulos 
de información do Borrador do Plan e despois de elaborar os documentos diagnósticos e 
liñas estratéxicas, o equipo redactor ten xa o coñecemento necesario sobre o concello 
para afrontala. Deste xeito, co documento e liñas estratéxicas xa esbozadas, púdose 
iniciar o proceso de participación pública, que parte deste marco como obxecto de 
análise e discusión. 

> Durante os 6 meses de elaboración do Borrador do Plan e Documento Inicial Estratéxico 
relizáronse sesións informativas, presentacións á veciñanza e todo o traballo de difusión: 

 2 sesións de presentación do equipo redactor do PXOM, co equipo de goberno e 
coa futura comisión de seguimento do PXOM. 

 1 presentación cos diferentes grupos políticos onde se valorou a imaxe do 
proceso e as fases. 

 1 presentación pública á cidadanía. 

 Creación da identidade do proceso, e do seu Manual de Identidade Corportativa. 

 Deseño de materiais offline. 

 Apertura do proceso mediante mecanismos tradicionais de comunicación. 

 Deseño dos contidos precisos para a posta en marcha da web do proceso. 

 Deseño da imaxe e estrutura web. 

 Xestión dos contidos. 

 Creación e xestión de páxina do proceso en Facebook, e perfil en Twitter. 

 Constitucion da comisión política. 

> Durante os 4 meses de elaboración do documento previo á aprobación inicial vanse 
realizar unha serie de obradoiros en diferentes formatos e coon diferentes finalidades. 

 2 obradoiros didácticos. 

 3 obradoiros de acompañamento nos barrios do rural. 

 10 sesións de obradoiros de futuro. 

 Realización da enquisa. 

 Comisións de seguimento. 

 Xestión, mantemento e actualización dos contidos web. 

 Xestión de páxina do proceso en Facebook, e perfil en Twitter. 
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3.DESCRIPCIÓN DAS FERRAMENTAS DE PARTICIPACIÓN. 

A PARTICIPACIÓN PÚBLICA NA ELABORACIÓN DO PXOM DE REDONDELA. 

O modelo do proceso de participación pública implicou a posta en marcha dunha serie de 
ferramentas, en coherencia coas diferentes fases de tramitación urbanística do 
documento. Esta primeira fase dos traballos de participación concentrouse na creación e 
posta en marcha da meirande parte das mesmas, có obxectivo de garantir a 
participación no período de elaboración do borrador do modelo do Plan, sen prexuízo de 
continuar coa mesma durante o período de elaboración do Documento Previo á 
Aprobación Inicial. 

Preséntase a continuación, dun xeito esquemático, a relación de ferramentas xa creadas 
ou en proceso: 

3.1 CREACIÓN DA ESTRUTURA DE COMUNICACIÓN. 

 PLAN DE INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN. 

 Creación da identidade do proceso, e do seu Manual de Identidade Corportativa, 
traballando en todo momento procurando reforzar o seu recoñecemento e 
memorabilidade 

 Deseño e difusión de materiais offline: cartelaría e lonas informativas. 

 Apertura do proceso mediante mecanismos tradicionais de comunicación: envío 
de cartas, notas de prensa para os principais diarios, etc.  

 ESTABLECEMENTO DUN PORTAL WEB. 

 Deseño dos contidos precisos para a posta en marcha dun micro-site web 
vencellado á páxina municipal, e con acceso dende a mesma, para a difusión 
das accións relativas á redacción do PXOM. 

 Deseño da imaxe e estrutura web. 

 Xestión, mantemento e actualización dos contidos. 

 REDES SOCIAIS. 

 Creación e xestión de páxina do proceso en Facebook, e perfil en Twitter, 
como principais canles de comunicación bidireccional coa poboación e cos 
colectivos sociais locais. 

3.2 CREACIÓN DOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN. 

Constitución de tres Comisións Urbanísticas de carácter mixto, que asumirán as funcións 
de seguimento e coordinación, tanto do PXOM como do propio proceso de participación: 

 Comisión política 

 Comisión territorial 

 Comisión sectorial 

A comisión política: existe unha comisión de seguimento formada por representantes das 
diferentes corporacións e a técnica de urbanismo e como tal, será a que se integre no 
proceso. 

A comisión territorial: órgano que representa a todo o ámbito territorial a través de 
representantes de cada un dos Consellos parroquiais. Esta comisión ao igual que a 
anterior, será permanente ao longo de todo o proceso. 

A comisión sectorial: inclúe unha mostra das diferentes áreas de interese cultural, social 
e de desenvolvemento do Concello, poderán estar formadas por persoas de recoñecido 
prestixo nunha determinada materia, colectivos, con intereses específicos, etc... As 
áreas de interese propostas son: 

1. Mobilidade, vivenda e actividades económicas 

2. Cultura, patrimonio, xuventude, diversidade  

3. Medioambiental, paisaxe, montes comunais, sector peixeiro 

Estas comisións non terán, obrigatoriamente, carácter permanente senón que agrupadas, 
convocaranse nas sesións nas que o sector de estudo do PXOM estea en relación coa súa 
área de actividade ou interese. 
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3.3 DIAGNOSE URBANÍSTICA – PARTICIPATIVA. 

 PRESENTACIÓN ABERTA. 

Exposición aberta ao conxunto da veciñanza do Concello, a cargo do equipo redator do 
Plan, como acto de exposición dos traballos previos e a posta en marcha cara á 
veciñanaza do proceso de participación pública.  

Presentación do traballo realizado no proceso ata o momento e das ferramentas que 
compoñen o plan. 

 OBRADOIROS DIDÁCTICOS. 

Dous obradoiros nos que partirase do diálogo coa veciñanza sobre unha primeira 
exposición de contidos e referencias á actual situación urbanística e socioeconómica do 
Concello a partir da análise realiza no Borrador do Plan e no DIE, fomentando a 
implicación da cidadanía nos Obradoiros de Futuro, aproximando a realidade técnica da 
planificación á cidadanía. 

Nun primeiro momento acordouse que por cuestións de alcance e concentración 
territorial estes dous obradoiros terían lugar nas parroquias de Chapela e de Redondela. 

 ACOMPAÑAMENTOS NOS BARRIOS DO RURAL. 

Realización de tres itinerarios coa veciñanza como protagonista, que por medio do relato 
de vivencias e recordos sobre o territorio, axudarán ao equipo técnico a definir límites, 
recuperar microtoponimia, etc. 

 OBRADOIROS DE FUTURO. 

5 encontros en grupo de carácter territorial, en 10 sesións de traballo, nos que a 
veciñanza interesada, xunto co persoal dinamizador e parte do equipo técnico do Plan, 
elaborará unha diagnose participativa e formulará propostas de caras ao deseño 
conxunto das liñas estratéxicas do Plan.  

 ENQUISA ONLINE. 

Co obxectivo de validar e enriquecer a información de carácter máis cualitativo obtida 
coas ferramentas previas, deseñarase unha enquisa, tanto en formato papel como online 
(aloxada na plataforma web do proceso), coa que se recolleran achegas sobre as 
inquedanzas e propostas máis salientables. 

 AS SUXESTIÓNS VECIÑAIS 

Durante o proceso de Participación Pública, ademais das opinións reflectidas nas 
enquisas, se abriu unha caixa de suxestións para que toda a veciñanza poda enviar as 
súas opinión, suxestións e propostas 

3.4 IMAXE DO PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

O proceso de Participación ten unha imaxe ou logotipo asociado, que se identifique coa 
construción da identidade da marca IDEAR REDONDELA. 

 DESCRIPCIÓN DOS DESEÑOS. 

A marca constitúe o principal elemento de identidade do proceso, e crea unha 
plataforma de posicionamento, de aí a importancia da súa capacidade de comunicación. 

Para darlle unha identidade e aliñala coa estratexia de participación, o deseño toma 
como base diferentes "fontes" de inspiración que achegasen a marca ao imaxinario da 
participación e da unión. 

Así, o círculo que pechado sobre si mesmo, representa a unidade. É un símbolo en 
relación ao territorio. Esta simboloxía deixa un rastro que abrangue a palabra idea, coa 
finalidade de evocar a unidade do proceso, o camiño que leva a "Redondela". O círculo 
dá forza ao "R" e simboliza a unión de IDEAR e REDONDELA. 

A cor elixida é moi luminosa e visible, ten a capacidade de captar atención, crear  

Partindo das imaxes propostas, en colaboración coas distintas corporacións políticas 
nunha comisión política informativa do Plan, optouse por a adaptación dos modelos 
presentados á seguinte imaxe: 

 

Tres das propostas que se propuxeron como logotipo 
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Esta é a imaxe que representará ao PXOM e ao proceso de participación durante todos os 
anos de redacción, como símbolo recoñecible pola veciñanza e que irá enchendo de 
significado ao longo do proceso. 

Será a imaxe coa que se deseñe a cartelaría, os trípticos, a páxina web, etc. 
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4.ANEXO. PRESENTACIÓN IDEAREDONDELA 
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