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DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO 

I. MOTIVACIÓN DO PROCEMENTO DE AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA 

SIMPLIFICADA 

O artigo 6 da A Lei 21/2013 distingue dous tipos de avaliación ambiental 

estratéxica, a ordinaria e a simplificada, definindo esta última do seguinte 

xeito: 

Cando é necesario que o órgano ambiental determine se un plan ten efectos 

significativos sobre o medio, segundo os criterios establecidos no anexo V. 

Se conclúe que o plan ten efectos significativos sobre o medio deberá 

tramitarse o procedemento ordinario 

definindo no artigo 7 da mesma Lei, o ámbito de aplicación dos mesmos. 

O artigo 46.2 da Lei 02/2016 do solo de Galicia (en adiante, LSG) sinala que: 

Serán obxecto de avaliación ambiental estratéxica simplificada os seguintes 

instrumentos de planeamento urbanístico:: 

 As modificacións menores dos instrumentos de planeamento mencionados no 

punto 46.1 (entre os que se atopan os plans xerais de ordenación 

municipal) 

 O planeamento de desenvolvemento, por establecer o uso, a nivel municipal, 

de zonas de reducida extensión. 

 Os demais plans que, establecendo un marco para a autorización no futuro 

de proxectos, non encaixen nos supostos do punto anterior, tales como os 

plans básicos municipais. 

O Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día 5 de outubro do 2017, 

adoptou os seguintes acordos: 

“Aprobar o proxecto público educativo para un novo CEIP en Cidadelle- 

Chapela (Redondela), como proxecto público de urxencia ou excepcional 

interese. 

O acordo de aprobación deste proxecto público será inmediatamente 

executivo e habilitará para o inicio das obras correspondentes. 

Ordenar ao Concello de Redondela o inicio do procedemento de alteración da 

ordenación urbanística correspondente, conforme a tramitación establecida 

na Lei do solo de Galicia”. 

Tras esta notificación recibida polo Concello de Redondela o 19.10.2017, o 

consistorio comeza os trámites para a alteración do planeamento, no cal se 

encadra a presente modificación puntal das Normas Subsidiarias de Planeamento. 

Polo anterior, a motivación da realización dun procedemento ambiental 

simplificado recae, dunha banda, na excepcionalidade e interese público outorgado 

polo Consello da Xunta na sesión do 05.10.2017 abalado así mesmo pola consulta 

ambiental do proxecto; doutra banda considérase unha modificación menor das NSP 

dadas as características do ámbito, tanto pola reducida superficie do mesmo como 

polo obxecto da modificación que descarta o desenvolvemento urbanístico 

residencial, en aras dun solo público destinado a dotacións públicas. 
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II.OBXECTIVOS DA PLANIFICACIÓN 

Tal e como se expresou no punto anterior os obxectivos atenden á necesidade de 

dar resposta á orde do Consello da Xunta, e adaptar a clasificación do solo e a 

ordenación urbanística aos requirimentos do proxecto público educativo do CEIP de 

Chapela aprobado como como proxecto público de urxencia ou excepcional interese. 

Así mesmo os obxectivos establecidos para a adaptación do planeamento responden á 

estrutura xeral e orgánica proposta no Borrador de Plan en tramitación polo 

Concello de Redondela: 

 Incorporar os terreos de maior calidade ambiental á rede de conectores e 

ecolóxicos e aos sistema de zonas verdes. 

 Crear unha reserva de zonas verdes e espazos libres na zona norte de 

Chapela. 

 Integrar a reserva de equipamentos proposta no Proxecto Público Educativo. 

 Recoñecer a condición de solo de núcleo rural das edificacións existentes 

no límite norte en continuidade co núcleo rural. 

 Incorporar os elementos protexidos da contorna. 

 Adaptar o planeamento á futura ampliación do trazado da subida a Maceira  
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2.1.OBXECTIVOS AMBIENTAIS 

A nivel xeral preténdese a mellora da calidade ambiental e paisaxística e a 

conectividade entre Trasmañó e Chapela, ligado á mobilidade branda territorial. 

Os obxectivos ambientais parten da análise actual dos terreos obxecto da 

modificación así como dos efectos potenciais a partires do seu desenvolvemento. 

Para definir estes obxectivos tómase como base os criterios de sustentabilidade 

da CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS, da Secretaría 

Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 

PAISAXE 

 Mellorar a paisaxe urbana do ámbito, coa integración da zona verde 

asociada á conectividade transversal Trasmañó - Chapela, asociada ao rego 

principal do ámbito. 

 Eliminar o impacto que suporía a realización dun desenvolvemento 

residencial 

PATRIMONIO NATURAL 

 Manter e complementar a vexetación de ribeira autóctona da zona 

PATRIMONIO CULTURAL 

 Recoñecer os elementos do patrimonio cultural próximos ao ámbito da 

modificación, e estudar a súa inclusión no catálogo. 

OCUPACIÓN DO TERRITORIO 

 Garantir a menor ocupación dos elementos construídos no ámbito da 

modificación. 

MOBILIDADE 

 Mellorar a accesibilidade ao ámbito 

 Reforzar a rede branda territorial, coa mellora e reforzo da Senda da Auga. 

ATMÓSFERA E CAMBIO CLIMÁTICO 

 En canto á calidade do aire, prever medidas específicas que contribúan a 

reducir as emisións encanto á edificación (materiais de construción, 

sistemas de calefacción, etc.) e á mobilidade (eficiencia dos 

desprazamentos) 

CICLO DA AUGA 

 Manter a permeabilidade natural dos terreos e reducir ao máximo a 

superficie de solo impermeabilizando no proxecto de urbanización e 

edificación asociados aos equipamentos e á urbanización de viario e zonas 

verdes; de xeito que se favoreza a dinámica propia do ciclo hídrico, 

incluíndo técnicas de drenaxe urbana sustentable (TDUS) precisas para 

garantir cualitativa e cuantitativamente o retorno da auga pluvial ao 

medio receptor 

 Garantir a viabilidade dos sistemas de abastecemento en función das 

demandas estimadas. 

 Promover o aforro no consumo dos recursos hídricos. 
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III. CARACTERIZACIÓN DA SITUACIÓN ACTUAL NO ÁMBITO TERRITORIAL 

Os terreos obxecto da modificación teñen unha superficie total de 3,66 Ha.  

Confórmanse polos terreos clasificados como solo urbanizable residencial 1-3 

recoñecidos nas NSP así como unha parte do camiño subida á Maceiras, do cal se 

están solicitadas as obras de mellora, tal e como consta no BOPPO do 19 de marzo 

do 2018. 

Limitan ao norte por un rego este -  oeste que desemboca na praia de Arealonga e 

que ten como afluentes dous regos de pequenas dimensións que discorren polos 

terreos da modificación. 

Ao sur está limitado polo camiño da traída, pertencente ao Concello de Vigo. Ao 

oeste limita co camiño da Buraca e coa subida a Maceira. 

O treito da subida a Maceira incluída no ámbito, correspóndese cos terreos 

obxecto de expropiación, e que polo tanto pasarán da formar parte do sistema 

viario. 

Está formado por un total de 13 parcelas, das cales a parcela central, de 2,8 Ha, 

é de titularidade pública, do Concello de Redondela. 

A caracterización polo miúdo tanto do Concello como do ámbito en concreto , está 

realizada nos dous documentos nos que se fundamenta a presente modificación 

puntual (o Documento Inicial Estratéxico do Plan Xeral e nomeadamente no Proxecto 

Público Educativo aprobado o 05.10.2017), porén a continuación salientarase 

sucintamente as características principais dos terreos obxecto da modificación. 

En primeiro lugar salientar que existe unha certa discordancia gráfica nos planos 

de transcrición do planeamento vixente e do ámbito da presente modificación 

puntual, debidos á interpretación do ámbito en cartografías con menor grado de 

detalle, mais o ámbito da modificación é totalmente coincidente cos terreos 

clasificados como solo urbanizable residencial. 

ESTRUTURA 

 A parroquia de Chapela:  

É unha parroquia costeira orientación noroeste, prolongación do continuo urbano 

da parroquia de Teis en Vigo e adscrita funcionalmente á cidade central. 

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 



mp NSP no ámbito de Leitón - Cidadelle  DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO (DAE). 

 

mRc_marzo 2018 9 

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. 

 En canto ao 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. 

        

 

 En canto ao ámbito da modificación: 

Os terreos constan dunha elevada pendente superando o 40% na meirande parte dos 

terreo, no norte atópanse as cotas mais baixas coincidindo co rego que limita, ao 

redor dos 105/7 m de altura, e no sur, nas cotas mais altas coincidentes coa 

Senda da Auga, alcanza case os 160 m de altura. 

Os resgos delimitan a propia estrutura do ámbito, así como os dous camiños 

existentes que discorren paralelos ao rego principal e á senda da auga. Ao norte, 

discorre un camiño que non ten continuidade, aproximadamente na cota 130, e un 

segundo que enlaza coa subida a Maceira, que un dos seus ramais remata tamén no 

propio ámbito, son camiños lixeiramente pavimentados, probablemente obxecto dunha 

urbanización incipiente, que non chegou a se desenvolver.  
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USOS DO SOLO 

En canto aos usos do solo, os terreos obxecto da modificación segundo a BTG 10. 

2016, pertencen principalmente ao mosaico mato. 

 

VEXETACIÓN 

Bioxeográficamente, o Concello de Redondela 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 ACTUAL DO ÁMBITO. 

Dunha banda recoñécese o bosque de ribeira con variedades de sabugueiros e 

amieiros entre outras en menor proporción, como poden ser algúns carballos, 

madroños, acivros, etc, principalmente en torno aos cursos hídricos.  

Doutra banda, é numeroso o mato con algunhas árbores dispersas con piñeiro e 

eucalipto principalmente, sen esquecer algún castiñeiro. 

 

        

RISCOS 

 Risco de inundacións 

Para a delimitación das áreas de risco de inundacións, tómase de referencia zona 

de fluxo preferente, no ámbito de actuación non se corresponde con ningunha zona 

afectada alén dunha pequena zona coincidente no lindeiro norte, co regato 

principal. 

 Risco de incendios forestais 

De acordo co Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais (PLADIGA) 

(Consellería do Medio Rural, 2017) o termo municipal de Redondela está declarado 
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como zona de alto risco de incendios forestais (TSAR). 

 Risco xeolóxico 

No Concello de Redondela os riscos xeolóxicos veñen determinados pola natureza 

das rochas que se atopan no municipio; destacar que tan só o 18 % da superficie 

do Concello presenta pendentes superiores ao 30 %.  

Si ben os terreos obxecto da modificación, superan nalgúns ámbitos o 30% de 

pendente. 

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. 

 

 

PENDENTES DO TERREO 

A parroquia de Chapela, caracterízase por amplas zonas cunha gran pendente dos 

terreos, en concreto no ámbito da modificación os terreos contan na súa maior 

parte con pendentes superiores ao 30%. 

 

AFECCIÓNS 

O ámbito da modificación está afectado polas seguintes afeccións sectoriais: 

 Afección aeronáutica:Correspondéndose co límite de alturas 

 Afeccións hidrolóxicas:O límite do ámbito da modificación linda ao norte 

cun regato que descorre este - oeste case dende Trasmañó ata a 

desembocadura na praia de Arealonga, polo que dentro do ámbito está  a 
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zona de servidume de policía do mesmo. Máis non hai ningún treito 

inundable nas inmediacións do ámbito. 

 Afeccións infraestruturas: O ámbito está atravesado por unha liña de media 

tensión, en sentido norte-sur. 

 

PATRIMONIO 

Non existe ningún elemento catalogado no ámbito da modificación puntual, porén na 

contorna próxima existe unha serie de elementos catalogados, a Modificación 

estudará o posible impacto sobre os mesmos. 

Ademais dos elementos catalogados, durante o traballos de prospección sobre o 

terreo detectouse un elemento con valores etnolóxicos susceptible de ser 

catalogado: 

 

A casa-muíño (M01) sitúase nunha parcela colindante ao norte co ámbito da 

modificación e a parcela na que se empraza vese afectada pola ampliación dun 

vial. Trátase dun conxunto de casa – muíño  e edificacións anexas nunha parcela 

parcialmente pechada por muro de cachotería.  

Co obxecto de acadar a efectiva protección do elemento procédese a súa 

catalogación, ademais co fin de minimizar o impacto sobre o mesmo, o muro que 

pecha a parcela fronte ao vial debería ser reconstruído na súa nova aliñación 

empregando  os materiais tradicionais que aínda se conservan.  

O muíño (M02) sitúase ao leste do ámbito, (dentro da franxa xenérica de 

protección de 20 metros establecida pola LPCG para este tipo de elementos), aínda 

que en estado de ruína procédese a súa catalogación co fin de preservalos seus 

restos 

        

Código 
Elemento

Fig. de 

protección

Plano de 

localizaci
X Y

M01 Casa-muíño O03 527405 4579015

M02 Muíño O03 527701 4678897

Coordenadas ETRS89
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SITUACIÓN URBANÍSTICA 

 Norma Subsidiarias: 

O planeamento urbanístico en vigor no Concello de Redondela son as Normas 

Subsidiarias de Planeamento, aprobadas definitivamente pola Comisión Provincial 

de Urbanismo o 06/11/1987. Posteriormente elaborase un refundido de Normas que se 

aproba definitivamente o 09/02/1988 e se publica no BOP o 14/04/1988 

No ámbito concreto da modificación puntual, as normas subsidiarias establecen un 

ámbito de solo urbanizable residencial 1-3 constando na súa ficha os seguintes 

datos: 

A ficha recolle que a propiedade é da empresa Autopistas del Atlántico 

A superficie total é de 3,586 Ha 

A situación urbanística fai referencia en primeira instancia á aprobación inicial 

das NSP, do 20 de decembro do 1985, dun solo urbanizable a desenvolver por medio 

dun plan parcial, cunha densidade de 35 vivendas/ Ha e tipoloxía de vivenda 

unifamiliar acaroada. 

A ficha propón a realización dun convenio que varíe a situación urbanística 

citada, pola seguinte: 

 Solo urbano non consolidado a desenvolver unha unidade de actuación por 

medio dun proxecto de compensación. 

 Uso predominante residencial e compatible de oficinas en planta baixa. 

 Tipoloxía de vivenda colectiva en bloque aberto ou unifamiliar acaroada. 

 Edificabilidade de 0.50m²/m² 

 

 Borrador de Plan Xeral 

No borrador de Plan en tramitación, o ámbito forma parte do solo urbano 

correspondente a Chapela, formando parte, practicamente na súa totalidade do 

sistema xeral de equipamentos dunha banda e de zonas verdes e espazos libres da 

outra. 

En canto ao sistema xeral de zonas verdes, intégrase nun nun corredor que se 

apoia no rego que transcorre no límite dos terreos, recolle a vexetación de 

ribeira asociada, de xeito que se penetra nos solos urbanos co gallo de mellorar  

a conectividade e a rede de zonas verdes. 

Alén da estrutura territorial proposta, a coñecida como Finca da Jinaria, 

recóllese como unha demanda veciñal no proceso de participación vencellado á 

elaboración do PXOM, como unha peza a ser incorporada como espazo dotacional na 
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parroquia de Chapela que adoece de terreos aptos para usos públicos, en relación 

á densidade e distribución da poboación. 

 

 

 Proxecto público educativo. 

O proxecto público educativo realizado ao amparo da lei 3/2016 do 1 de marzo, de 

medidas urxentes en materia de proxectos públicos de urxencia ou excepcional 

interese, afecta extrictamente á parecela de titularidade pública; porén recoñece 

a división en dúas parcelas dotacionais. 

Recoñece o dominio público hidráulico na reserva correspondente de 5 metros, no 

regato, e o resto do ámbito resérvase como zona libre. 
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SERVIZOS URBANOS 

Os terreos contan cos servizos básicos para dar soporte aos usos actuais da 

contorna. 

 Saneamento: Discorre polo camiño do Leitón e a subida a Maceira, con 

tubaxe de fibrocemento de 300 mm., non ten continuidade co colector que 

discorre pola coa N-550. 

 Abastecemento: Existe un tubaxe de fundición de 100 mm. que discorre polo 

camiño da Buraca e outra de polietileno que discorre pola subida a 

Maceiras, que debe dar continuidade coa rede xeral da N-550. 

 Rede eléctrica: Discorre unha liña de media tensión. A nivel de servizo 

eléctrico a conexión coa rede principal, localízase de xeito perimetral. 

 Alumeado público: Existe na contorna e no viario mais elevado do ámbito, o 

que ten continuidade coa subida a Maceira. 

        

REDE DE GAS: 

Existe unha conexión na subida a Maceira. 

TELECOMUNICACIÓNS: 

Non hai no ámbito, porén existen puntos próximos de conexión no camiño da Buraca. 

IV. ALCANCE E CONTIDO DA MODIFICACIÓN  

4.1 ALCANCE E CONTIDO 

A presente Modificación Puntual de Normas consiste en realizar un cambio de 

clasificación urbanística dun ámbito clasificado no planeamento vixente como solo 

urbanizable residencial a solo urbano como sistema xeral de zonas verdes e 

espazos libres e sistema xeral de equipamentos, e dar por tanto cumprimento á 

orde do Consello da Xunta do 05.10.2017 para a aprobación do proxecto público 

educativo como de urxencia ou excepcional interese. 

4.2 ALTERNATIVAS 

A avaliación ambiental céntrase naqueles criterios e obxectivos que se definen no 

punto dous deste documento, sen entrar noutros aspectos de planificación e 

xestión urbanística. Son polo tanto: 

 Mellora ambiental e integración paisaxística 

 Conservación do patrimonio natural 

 Conservación do patrimonio cultural 
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 Calidade e ocupación do solo 

 Xerarquía viaria e mobilidade peonil e ciclista 

 Calidade do aire 

 Calidade e consuma da auga 

Dadas as características da modificación, evítase a avaliación doutras 

alternativas posibles.  

ALTERNATIVA 0 

 Descrición:  

Esta alternativa coincide coa clasificación actual dos terreos nas Normas 

Subsidiarias de Planeamento do ano 87, o ámbito é coincidente co solo urbanizable 

residencial 1-3, cunha edificabilidade de 0,5 m²/m² 

 

 Avaliación:  

Esta avaliación derívase da evolución do ámbito no caso de desenvolverse ás 

previsións das Normas. 

 En canto á paisaxe: 

A integración de edificacións en bloque aberto e vivendas acaroadas, 

podería formar pantallas visuais. 

As edificacións en bloque non se consideran axeitadas na integración 

paisaxística da contorna. 

 En canto á conservación do patrimonio natural: 

A alternativa 0 non fai referencia á conservación do patrimonio natural 

 En canto á conservación do patrimonio cultural: 

Non fai referencia explícita á protección do patrimonio cultural. 

 En canto á ocupación do territorio: 

As cesións públicas mínimas corresponderán as mínimas esixidas na LSG 

 En canto á mobilidade: 
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Estrutúranse a través da subida a Maceira. 

 En canto á calidade do aire e calidade e consumo de auga: 

Esta alternativa, non prevé medidas específicas que contribúan á redución 

de emisións e consumo de auga. 

 Así mesmo non promove o aforro no consumo dos recursos hídricos. 

ALTERNATIVA 1 

 Descrición:  

É a única alternativa avaliada diferente á situación actual. 

Consiste en recoñecer unha superficie de.1,37 Ha como sistema xeral de 

equipamentos dos, cales 1,1 Ha son equipamentos educativos existentes (aprobado 

proxecto público xa executivo), e 0,27 Ha dotacional múltiple.  

Proponse unha reserva de de 1,7 Ha como sistema xeral de zonas verdes e espazos 

libres.

 

 Avaliación:  

Esta alternativa da resposta á integración do proxecto público educativo do novo 

CEIP de Chapela. 

Así mesmo da resposta a unha mellora conectividade ambiental e de mobilidade 

branda. 

 

 En canto á paisaxe: 

A redución da superficie edificada, aporta unha mellora cualitativa en 

canto á integración paisaxística con respecto á alternativa 0. 

O proxecto arquitectónico aprobado, integra criterios específicos de 

integración paisaxística. 

As determinacións que se establezan para a realización dos proxectos do 

resto dos solos destinados a equipamentos, así como as pezas que se poidan 

alterar a paisaxe existente, deben ter en conta criterios de integración 

paisaxística. 

Nestes criterios, deben terse sen conta a gran exposición visual e a 
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condición de itinerario paisaxístico dos terreos. 

Así mesmo, terán en conta as grandes pendentes existente, coa dificultade 

que entraña de cara á situación de grandes pezas arquitectónicas. 

 En canto á conservación do patrimonio natural: 

A integración dunha gran superficie destinada a reserva de zonas verdes, 

na que se debe manter e reforzar a vexetación autóctona de ribeira 

existente, incide na conservación do patrimonio natural. 

 En canto á conservación do patrimonio cultural: 

A modificación propón a incorporación ao catálogo de dous elementos da 

contorna, de cara a avaliar o seu impacto visual, de xeito que aumenta a 

seguridade xurídica dos bens. 

Así mesmo a normativa debe incluír nos criterios de edificación 

condicionantes que teñan en conta a relación visual coa igrexa e a ría. 

 En canto á ocupación do territorio: 

A totalidade dos terreos serán destinados a solos de titularidade pública, 

onde a ocupación do solo será materializada pola execución de equipamentos 

públicos, para os cales se reserva a superficie necesaria para dar 

resposta ás necesidades específicas. 

 En canto á mobilidade: 

A integración da mobilidade branda territorial faise efectiva, co reforzo 

da Senda da Auga de cara a potenciar os percorridos a pé e deberá 

completarse conectándoa coas cotas mais baixas da zona verde, de cara a 

crear uns percorridos de calidade que discorran polo ámbito en dirección 

este - oeste, tendo así continuidade co solo urbano de Chapela. 

A incidencia sobre a mobilidade rodada altera o funcionamento actual, 

aumentando a intensidade de desprazamentos en horas concretas. 

Polo que se recomenda asociar o desenvolvemento desta modificación a 

accións de mellora da calidade das comunicacións brandas fora do ámbito. 

 En canto á calidade do aire e calidade e consumo de auga: 

Mantense a drenaxe natural dos terreos na meirande parte dos solos 

reservados a zona verde, a nas zonas axardinadas das destinadas a 

equipamentos públicos. 

Deberase garantir a adecuación do sistema de abastecemento en función da 

demanda estimada, así como instalación de sistemas de aforro hídrico no 

consumo derivado dos usos residencias. 

4.3 CONCLUSIÓN E CONVENENCIA DA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Tras a avaliación anterior, destácase que a alternativa 1, alén de ter unha menor 

incidencia na alteración do medio, dota de servizos dotacionais necesarios á 

parroquia na que se integra e acada unha maior conectividade ambiental e de 

mobilidade branda. 

Salientar que en cumprimento da orde do Consello da Xunta, anteriormente citada, 

establécese como a única alternativa posible. 

 

 

 

 



mp NSP no ámbito de Leitón - Cidadelle  DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO (DAE). 

 

mRc_marzo 2018 19 

V. DESENVOLVEMENTO PREVISIBLE 

5.1. DESENVOLVEMENTO DA TRAMITACIÓN 

Segundo o establecido no artigo 83.5 da LSG a presente modificación estará 

suxeita ás disposicións enunciadas nos artigos 60 e 61 da mesma lei para a súa 

tramitación e aprobación. 

Previamente á aprobación inicial realizarase polo concello a solicitude de inicio 

da avaliación ambiental estratéxica, trasladando o Borrador de Plan e o Documento 

Ambiental Estratéxico (DAE), por tratarse dunha modificación menor de Plan, 

segundo o disposto no artigo 29 da Lei 21/2013, de avaliación ambiental.  

Unha vez admitido a trámite, o órgano ambiental consultará ás administracións 

afectadas e ás persoas interesadas, e publicará o DAE  e o Borrador do Plan na 

sede electrónica da CMATI para que poidan achegar as súas observacións e 

suxestións.  

O órgano ambiental elaborará un informe ambiental estratéxico (IAE) no que 

determinará se o plan debe someterse ou non a unha avaliación estratéxica 

ordinaria.  

No caso de non ter que someterse a avaliación estratéxica ordinaria, o 

procedemento ambiental remataría, debendo terse en consideración os 

condicionantes ambientais establecidas no IAE, o cal será publicado na sede 

electrónica do CMATI e no Diario Oficial de Galicia.  

A documentación completa da Modificación Puntual aprobarase inicialmente polo 

órgano municipal e será trasladada ao órgano competente en materia de urbanismo 

para ser sometida ao trámite de información pública.  

Trala aprobación inicial no pleno municipal, o documento completo da Modificación 

Puntual será sometido a Información Pública, durante dous meses. 

Unha vez emitidos todos os informes e alegacións, o documento completo será 

remitido ao concello que solicitará os demais informes sectoriais, e realizará, 

se é o caso, as modificacións necesarias na Modificación Puntual.  

O concello aprobará provisionalmente o contido da Modificación Puntual coas 

modificacións que sexan pertinentes. O expediente completo será remitido á 

consellería competente en materia de urbanismo.  

Sendo un concello de menos de 50.000 habitantes a consellería adoptará a decisión 

da súa aprobación definitiva, aprobación condicionada, aprobación parcial ou non 

aprobación. 

5.2. DESENVOLVEMENTO DA MODIFICACIÓN 

A previsible evolución da presente modificación é: 

 A dotación dun novo CEIP público para Chapela, toda vez que se executa a 

expropiación do actual pola empresa xestora da autoestrada AP-9. 

 A dotación previsible dun centro de educación infantil público. 

 A existencia de reserva de equipamentos culturais, deportivos ou 

asistenciais para dar resposta ás demandas da veciñanza de Chapela. 

 A mellora da conectividade peonil entre a parroquia de Trasmañó e Chapela, 

así como a  nivel territorial, por medio da mellora da conectividade da 

Senda da Auga nas cotas baixas do barrio de Cidadelle. (Fora do ámbito, 

agárdase que se mellore a conectividade peonil ata zona costeira de 

Chapela). 

 O aumento do tráfico rodado en horas punta, e o incremento do transporte 

público escolar, que pode dar resposta a necesidades no barrio de 

Cidadelle. 



mp NSP no ámbito de Leitón - Cidadelle  DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO (DAE). 

 

mRc_marzo 2018 20 

VI. EFECTOS AMBIENTAIS 

En relación coa súa contorna, unha vez aprobada definitivamente a Modificación 

puntual das NSP, a calidade ambiental mellorará en termos cualitativos e 

cuantitativos prevíndose os seguintes efectos: 

EFECTOS SOBRE A PAISAXE 

Mellorará na medida que se se integre paisaxísticamente as edificacións e o 

tratamento paisaxístico da zona verde. 

EFECTOS SOBRE O PATRIMONIO NATURAL 

A conservación de especies autóctonas e por tanto da biodiversidade asociada. 

EFECTOS SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL 

A maior protección dos muíños colindantes, e a integración dos elementos de peche 

da parcela. 

EFECTOS SOBRE O OCUPACIÓN DO TERRITORIO 

A integración das edificacións resultantes da realización dos equipamentos 

previstos. 

EFECTOS SOBRE A MOBILIDADE 

Incide na mellora da mobilidade peonil e ciclista 

Aumenta o número de desprazamentos de vehículos no ámbito e no viario colindante. 

EFECTOS SOBRE A ATMOSFERA E CAMBIO CLIMÁTICO 

A construción das edificacións destinadas a equipamentos xera impactos sobre a 

atmosfera a cambio climático. 

Mellora cualitativamente os efectos coa incorporación de elementos vexetais e 

pavimentos drenantes. 

EFECTOS SOBRE O CICLO DA AUGA 

Os consumos controlados nos equipamentos públicos non deberían aumentar 

notablemente os recursos de abastecemento e saneamento, neste sentido a proposta 

mellora en pequena proporción os efectos sobre o ciclo da auga 
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VII. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE PLANS SECTORIAIS E TERRITORIAIS 

CONCORRENTES. 

A presente modificación non incide en sobre plans sectoriais ou territoriais 

concorrentes. 

VIII. MEDIDAS PARA O SEGUIMENTO AMBIENTAL DO PLAN 

Malia a presente modificación presenta menos efectos negativos para o medio que a 

alternativa 0, proponse unha serie de medidas preventivas que poderán 

establecerse unha serie de indicadores para o seu control, como son: 

 A verificación do deseño e mantemento dos espazos libres e zonas verdes. 

 A verificación do deseño e mantemento da rede de mobilidade 

 A verificación do deseño das novas edificacións 

 A recollida selectiva de residuos 
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E para que así conste ós efectos oportunos, asino a presente: 
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