Borrador da Modificación Puntual das NSP,
Concello de Redondela
no ámbito de Leitón-Cidadelle.

Concello de Redondela

mRc
María Ríos Carballeira

marzo 2018

mp NSP no ámbito de Leitón - Cidadelle

BORRADOR DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE NSP REDONDELA

INDICE

I. MEMORIA DE INFORMACIÓN

5

1.1. OPORTUNIDADE E CONVENIENCIA DA MODIFICACIÓN

5

1.2. PLANEAMENTO TERRITORIAL E SECTORIAL

6

1.2.1. PLANEAMENTO TERRITORIAL

6

1.2.2. PLANEAMENTO SECTORIAL

8

1.3. ESTUDO DO MEDIO E DESCRIPCIÓN DO ÁMBITO

8

1.4. POBOACIÓN E ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

14

1.5. VALORES PATRIMONIAIS DO TERRITORIO

16

1.6. PLANEAMENTO VIXENTE

18

II. MEMORIA XUSTIFICATIVA

20

2.1. XUSTIFICACIÓN LEGAL DO PROCEDEMENTO

20

2.2. OBXECTIVOS DA MODIFICACIÓN

20

2.3. PROPOSTA DE ORDENACIÓN E ANÁLISE DE ALTERNATIVAS

21

2.3.1. DESCRIPCIÓN DAS ALTERNATIVAS

21

2.3.2. XUSTIFICACIÓN DO MODELO DE DESENVOLVEMENTO

21

2.4. COHERENCIA COAS DETERMINACIÓNS DO PLANEAMENTO TERRITORIAL

22

2.5. A ORDENACIÓN PROPOSTA

22

2.5.1. MOBILIDADE

22

2.5.3. ESPAZOS LIBRES

23

2.5.4. EQUIPAMENTOS

23

2.5.5. SOLO DE NÚCLEO RURAL

23

2.5.7. SERVIZOS URBANOS

24

2.5.7. ESTRUTURA DA PROPIEDADE E OBTENCIÓN DOS TERREOS.

24

III. AS PROTECCIÓNS PATRIMONIAIS. O CATÁLOGO

25

IV. ANEXOS

27

ANEXO I. TRASLADO CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA29
ANEXO II. FICHA SECTOR URBANIZABLE 1-3 NORMAS SUBSIDIARIAS

V. CREDITOS

mRc_marzo 2018

31

35

3

mp NSP no ámbito de Leitón - Cidadelle

BORRADOR DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE NSP REDONDELA

I. MEMORIA DE INFORMACIÓN

1.1. OPORTUNIDADE E CONVENIENCIA DA MODIFICACIÓN
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 CidadelleChapela (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.
As Normas Subsidiarias de Ordenación Municipal foron aprobadas definitivamente
pola Comisión Provincial de Urbanismo o 6 de novembro do 1997 e a posterior
redacción do texto refundido en febreiro do 1988 e aprobación definitiva pola
Comisión Provincial de Urbanismo o 14 de abril de 1988.
Así mesmo para a súa adecuación urbanística do Concello de Redondela, estase a
tramitar o Plan Xeral de Ordenación Municipal, actualmente no inicio da
tramitación dos traballos de Borrador de Plan e do Documento Inicial Estratéxico.
A presente modificación puntual fundaméntase principalmente na necesidade de dar
resposta á orden do Consello da Xunta do 05.10.2017 de alteración do planeamento
para adaptalo ao proxecto público xa executivo aprobado ao amparo da Lei 3/2016,
do 1 de marzo, de medidas en materia de proxectos públicos.
Os criterios establecidos para a adaptación do planeamento responden á estrutura
xeral e orgánica proposta no Borrador de Plan en tramitación polo Concello de
Redondela. Neste eido:


Séntanse as bases para que parte dos terreos formen parte dos corredores
ecolóxicos propostos no POL e que o Borrador de Plan integra e completa na
estrutura urbana.



Respóndese á necesidade explicitada por unha parte da poboación de obter
de zonas verdes de referencia na parroquia de Chapela.



Recoñécese o carácter rústico dos terreos non destinados a sistemas
xerais, coa excepción dunha parcela en continuidade co solo de núcleo
rural.

Por último incorpórase a
ampliación do seu trazado.

conexión

viaria

coa

N-552

de

cara

a

recoñecer

a

O obxectivo xeral da presente modificación, é alterar a clase actual de solo no
ámbito de Leitón - Cidadelle, pasando de solo urbanizable residencial a solo
dotacional, e recoñecer a realidade rural dunha pequena peza.
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1.2. PLANEAMENTO TERRITORIAL E SECTORIAL

1.2.1. PLANEAMENTO TERRITORIAL
O planeamento territorial a ter en conta no ámbito da presente modificación son:


As Directrices de Ordenación do Territorio (DOT)

O Concello de 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 clave para configurar a futura cocapitalidade 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
• Sistema ambiental

• Os espazos naturais

• Sistema intermedio de centralidades

• Tratamento e valorización das frontes marítimas
En canto ao 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.
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• 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.


O Plan de Ordenación do Litoral (POL)

O POL ten incidencia no Concello de Redondela e en particular sobre os terreos
obxecto da presente modificación.
No eido das especificacións
modificacións),
o
Plan
de
Desenvolvementos urbanísticos:

dos Plans
Ordenación

Xerais ( e
do
Litoral

polo tanto das
dita
no
Art.

súas
60.-

2.Unicamente se permitirán os desenvolvementos urbanísticos illados que
teñan como 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.
As cartografías que establecen o modelo de xestión do POL, o ámbito da presente
modificación é coincidente con “Ordenación”, tal e como se definen no artigo 13
da normativa do POL, “As áreas de ordenación, recollidas na cartografía,
abranguen as planicies costeiras e abas ou montes de transición situados tras a
fronte litoral nas que, na maioría das ocasións, se poden atopar asentamentos
ligados visualmente ou funcionalmente ás paisaxes litorais.
Sendo os seus principios xerais os ditados no artigo 37:

a. Favorecer a relación dos desenvolvementos e infraestruturas co seu
contorno natural e rural próximo evitando a presión sobre espazos de valor
natural ou cultural.
b. Preservar, na medida do posible, o fondo escénico das paisaxes litorais
constituído polas abas expostas ao mar libres de edificación.
c. Favorecer os procesos de compactidade e complexidade garantindo a
conectividade dos sistemas mediante corredores transversais, ecolóxicos e
funcionais, evitando a dispersión e difusión, así como os procesos de unión
de núcleos mediante continuos lineais ao redor das vías de comunicación.
d.

Planificar, no seu caso, desenvolvementos urbanísticos sostibles,
preservando os espazos e elementos de valor de xeito integrado na paisaxe.

e. Planificar, se é o caso, os desenvolvementos urbanísticos cunha escala,
morfotipoloxía e disposición conforme co carácter do modelo de organización
identitario do lugar.

mRc_marzo 2018
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A estratexia da paisaxe

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.

1.2.2. PLANEAMENTO SECTORIAL


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 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.


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.
No eido da mobilidade salientar O Proxecto de Ampliación da Capacidade da AP-9 e
o seu anexo de obra singular da ampliación da Ponte de Rande, de febreiro do
2010, motivo da motivación da presente modificación puntal.

1.3. ESTUDO DO MEDIO E DESCRIPCIÓN DO ÁMBITO
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.
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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
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.

mRc_marzo 2018
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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.

mRc_marzo 2018
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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
como zona de alto risco de incendios forestais (TSAR).

mRc_marzo 2018
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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
zona de servidume de policía do mesmo. Máis non hai ningún treito
inundable nas inmediacións do ámbito.

mRc_marzo 2018
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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.

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
tubería 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.

mRc_marzo 2018
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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.

1.4. POBOACIÓN E ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

Pronogse
Para o cálculo
análises feitas
curto prazo: o
escenario medio

das proxeccións de poboación realizado tivéronse en conta as
polo IGE para a comarca da Vigo, con dous horizontes temporais a
1 de xaneiro do 2027, o 1 de xaneiro do 2032 proxectando un
ou de referencia.

O escenario medio ou de referencia considera unha evolución máis favorable da
mortalidade e un crecemento sostido da fecundidade ata valores de 1,5 fillos por
muller.
Os saldos migratorios son positivos de importante magnitude aínda que decrecentes
no tempo. Esta dinámica demográfica permite un lixeiro aumento da poboación a
curto prazo, aínda que posteriormente desemboca nun contexto de perdas de
poboación. Este é o escenario que se considera máis previsible a curto prazo no
concello de Redondela.
Para os estudos a curto prazo, do que resulta a táboa que se mostra, tomouse este
escenario medio como mais probable.
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Vivendas
poboación

baixo

29.392

2 vivendas mil hab/ año

medio

alto

media/ano

58,78

117,57

176,35

2017
2027
2032

59
588
882

118
1176
1764

176
1764
2645

% principal

baixo

medio

alto

media/ano

45,26

90,53

135,79

2017
2027
2032

45
453
679

91
905
1358

136
1358
2037

baixo

medio

alto

media/ano

119,04

238,09

357,13

2017
2027
2032

119
1190
1786

238
2381
3571

357
3571
5357

baixo

medio

alto

4 vivendas mil hab/ año 6 vivendas mil hab/ año

Fogares
0,77

Poboación
residentes/fogar
2,63

Superfície para actividade
persoas traballadoras /fogar
1

200 m²/persoa traballadora
200 m²/persoa traballadora
200 m²/persoa traballadora

media/ano

9.053

18.105

27.158

2017
2027
2032

9.053
90.527
135.791

18.105
181.055
271.582

27.158
271.582
407.373

Necesidade de vivenda
Así mesmo recóllese a necesidade de vivenda para acoller á poboación en novos
solos urbanizables segundo o recollido no artigo 68.3 do RLSG.
Dado un lixeiro descenso da poboación do municipio e dun alto número de vivendas
baleiras, a necesidade de novos desenvolvementos por necesidades de crecemento da
poboación resulta negativo nuns 200.000 m², destinados á correspondente clase de
solo.
Do que se desprende que a priori, non existe unha necesidade de novos solos
urbanizables residenciais que non sexa para completar a estrutura urbanística.
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1.5. VALORES PATRIMONIAIS DO TERRITORIO


Incidencias sobre o patrimonio cultural

Dando resposta ás determinacións contidas nas Directrices de Ordenación
Territorial (DOT) referidas ao Patrimonio Cultural, concretamente a 9.3
“Calquera actuación sobre o territorio debe atender á súa compatibilidade
cos bens do patrimonio cultural que se vexan afectados, o que require a súa
identificación, o recoñecemento das súas características e das súas
relacións co territorio e a análise das posibilidades de integralos como un
elemento máis da actuación. Os traballos de análise referidos incorporarán
unha prospección, entendida como a exploración e recoñecemento sistemático
do ámbito de estudo, para a detección de elementos do patrimonio cultural
non identificados no Inventario de patrimonio cultural de Galicia, con
especial incidencia sobre o patrimonio etnográfico e arqueolóxico.”
Así como en conformidade coa lei 5/2016 do 4 de maio, do patrimonio cultural de
Galicia, (LPCG de agora en adiante) artigos 34 e 35, levouse a cabo un estudo co
obxecto de incorporar no planeamento os posibles bens do patrimonio cultural
existentes no ámbito de actuación, e establecer as medidas necesarias encamiñadas
a súa protección.
Este estudo constou dunha primeira fase de gabinete consistente na revisión de
diferentes fontes documentais, bibliográficas, fotográficas e cartográficas.
Partiuse do tratamento da información achegada polo concello, nomeadamente do
expediente SPI 2015/868 emitido pola DXPC no que se da resposta á solicitude de
“elementos de carácter arqueolóxico, arquitectónico, etnográfico, cultural,
etc... que estean catalogados e/ou inventariados no termo municipal de Redondela”
co obxecto da redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal; e unha segunda
fase de traballo de campo consistente na prospección directa do ámbito, e a área
que pode verse afectada polo proxecto, co obxecto de comprobar a información
recabada na fase anterior e, de ser o caso, detectar novos elementos non
contemplados nas fontes consultadas.


Ámbito da MP

Finalizados estes traballos nos se constatou a existencia no ámbito da
Modificación Puntual de ningún elemento que polos seus valores patrimoniais sexa
susceptible de incorporarse ao catálogo, porén colindantes ao mesmo detectáronse
dous muíños, (ver epígrafe seguinte: incorporación de novos elementos).


Contorno da MP



Polo

que

se

influencia,

refire

atópanse

á

veciñanza

do

ámbito,

os seguintes elementos

aínda

que

fora

da

súa

catalogados. Analízanse as

posibles afeccións e impactos sobre os mesmos.
Do arquitectónico e etnolóxico:
Coordenadas ETRS89
Fig. de
Elemento
protección
Igrexa parroquial de Chapela Catalogado
Cruceiro da Igrexa
Catalogado
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I09
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X
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Distancia

527198
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237 m
217 m

16

mp NSP no ámbito de Leitón - Cidadelle

BORRADOR DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE NSP REDONDELA

Vista dende o ámbito da MP cara ao poñente coa igrexa (nova) no centro ao fondo

A pesares de emprazarse o ámbito da modificación nunha cota significativamente
máis alta ao do seu contorno e con ampla exposición visual cara o norte e o
poñente, a distancia respecto aos bens patrimoniais xunto cun entorno moi
transformado, interpoñéndose edificacións en altura e a nova igrexa, atenúan ao
posible impacto visual da actuación sobre os bens, sempre e cando se sigan uns
criterios de integración da edificación proxectada na paisaxe
Do patrimonio arqueolóxico:
Non consta a existencia de ningún elemento do patrimonio arqueolóxico


Incorporación de novos elementos

Ademais dos elementos catalogados, durante os traballos de prospección sobre o
terreo detectáronse dous elemento con valores etnolóxicos que os fan susceptible
de seren catalogados:
Coordenadas ETRS89
Código
M01
M02

Elemento
Casa-muíño
Muíño

Fig. de
protección

Plano de
localizaci
O03
O03

X

Y

527405
527701

4579015
4678897

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
No título Catálogo inclúese unha ficha individual de cada un dos elementos onde
se inclúen datos sobre a súa identificación, localización e protección así como
información gráfica e planimétrica.
A delimitación do elemento e do seu ámbito de protección aparece grafado no plano
de ordenación ORD O03
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1.6. PLANEAMENTO VIXENTE


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 elabórase 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.
Axúntase ficha no anexo II
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.
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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
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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II. MEMORIA XUSTIFICATIVA

2.1. XUSTIFICACIÓN LEGAL DO PROCEDEMENTO
De conformidade có artigo 82.1 da Lei 2/2016 do solo de Galicia, en adiante LSG,
os Plans de ordenación terán vixencia indefinida, sen prexuízo da súa
modificación e revisión.
Segundo os artigo 83.3 e 83.4, considéranse modificacións dos Plans aquelas
alteracións das determinacións que non se inclúan no punto 2 do mesmo artigo:
“Enténdese por revisión do planeamento xeral a adopción de novos criterios
respecto da estrutura xeral e orgánica do territorio ou da clasificación do
solo, motivada pola elección dun modelo territorial distinto, pola aparición
de circunstancias sobrevidas, de carácter demográfico ou económico, que
incidan substancialmente sobre a ordenación, ou polo esgotamento da súa
capacidade.”
“Nos demais supostos, a alteración das determinacións do plan considerarase
como modificación deste, aínda cando a dita alteración implique cambios na
clasificación, na cualificación do solo ou na delimitación do ámbito dos
polígonos.”
Así mesmo, segundo o punto 5 do mesmo artigo, as modificacións de calquera dos
elementos dos plans, suxeitaranse ás mesmas disposicións enunciadas para a súa
tramitación e aprobación.
Tal e como consta no artigo 83.1 da LSG,
urbanístico deberán fundamentarse en razóns
xustificado.

as
de

modificacións do
interese público

planeamento
debidamente

No caso concreto da presente modificación puntual de Normas, baséase na orde do
Consello da Xunta do 05.10.2017 de alteración do planeamento para adaptalo ao
proxecto público xa executivo aprobado ao amparo da Lei 3/2016, do 1 de marzo, de
medidas en materia de proxectos públicos.

2.2. OBXECTIVOS DA MODIFICACIÓN
Tal e como se expresou na memoria de información 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.
Polo que 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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2.3. PROPOSTA DE ORDENACIÓN E ANÁLISE DE ALTERNATIVAS

2.3.1. DESCRIPCIÓN DAS ALTERNATIVAS
Dado o encadre da presente modificación dentro da orde do Consello da Xunta para
dar cobertura ao proxecto público educativo citado non se contempla a análise de
alternativas, recolléndose a alternativa 0, estado actual, e a alternativa 1 que
da resposta ao proxecto aprobado e xa executivo.
Porén no Documento Ambiental Estratéxica, explícase sucintamente a alternativa 0
e a alternativa 2.

2.3.2. XUSTIFICACIÓN DO MODELO DE DESENVOLVEMENTO
A consolidación da alternativa 0, manter as condicións dun solo urbanizable
residencial, alén de constituír unha implantación cun maior impacto ambiental e
paisaxístico, non responde ás necesidades de contención dos solos urbanizables
residenciais. Non sendo así mesmo axeitados para soportar un novo crecemento coa
intensidade establecida.
Porén a proposta de realización de varios equipamentos públicos educativos e
dotacional múltiple reduce enormemente o impacto na zona, tanto pola superficie
de terreo liberada, como polas alturas establecidas para a súa execución.
A reserva de zonas verdes e espazos libres, axuda a manter as visuais propias do
ámbito e a reforzar os usos da Senda da Auga.
A totalidade dos solos que pasan a formar parte do solo urbano, son de propiedade
municipal e serán destinados a dotacións públicas.
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2.4. COHERENCIA COAS DETERMINACIÓNS DO PLANEAMENTO TERRITORIAL
Tal e como se expón no punto VII. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE PLANS TERRITORIAIS E
SECTORIAIS CONCORRENTES, no DAE, a presente modificación elabórase en coherencia
coas determinacións establecidas nas DOT.
Así mesmo o planeamento que
sectoriais correspondentes.

o

desenvolva

dará

cumprimento

ás

normativas

Como se ten citado no punto 1.2. PLANEAMENTO TERRITORIAL E SECTORIAL; o concello
de Redondela intégrase no sistema intermedio de centralidades urbanas no ámbito
da Rexión urbana das Rías baixas
En canto ás determinacións que establecen as DOT, a modificación encádrase
naquelas que corresponde segundo a súa escala de actuación como centralidade
urbana e agregado urbano no ámbito da rexión urbana das Rías Baixas:


OBXECTIVOS XERAIS E ESTRUTURA BÁSICA DO MODELO TERRITORIAL: Afecta a unha
pequena superficie do ámbito municipal. Non ten incidencia.



SISTEMA DE ASENTAMENTOS: Mellora a cohesión social da contorna ao
consolidarse como espazo de referencia en canto a equipamentos educativos
e a zonas verdes, completando á Senda da Auga como espazo de lecer.



DESENVOLVEMENTO E ORDENACIÓN DE ASENTAMENTOS, DAS ÁREAS EMPRESARIAIS E DAS
ACTIVIDADES PRODUTIVAS: Non incide, porén hai que ter en conta a
incidencia que terá a seu desenvolvemento a nivel densificación de tráfico
nos horarios de entrada e saída dos centros educativos.



INFRAESTRUTURAS E VECTORES AMBIENTAIS: Posibilita a articulación interior
dos vectores ambientais e de infraestruturas de entidade menor.



EQUIPAMENTOS SUPRAMUNICIPAIS: Os equipamentos contidos no ámbito, son de
escala municipal.



O LITORAL: non incide directamente, porén ten a vocación de formar parte
dunha rede de conectores transversais e zonas verdes que ligan a zona alta
de Chapela coa zona litoral, dotándoas de continuidade a nivel de
mobilidade branda e de conectividade ambiental a escala urbana.



O PATRIMONIO NATURAL: Non se integra
protexida, mais mellora a conectividade.



A PAISAXE: A integración paisaxística dos proxectos dotacionais
incluída nas determinacións do proxecto público educativo.



O PATRIMONIO CULTURAL, estúdanse os elementos do patrimonio cultural que
están próximos aos ámbito da modificación propoñendo novos elementos a
catalogar e subliñando medidas de minoración de impacto visual.

en

ningún

área

especialmente
está

2.5. A ORDENACIÓN PROPOSTA

2.5.1. MOBILIDADE
A execución da proposta intensificará notablemente a densidade de tráfico no
ámbito da modificación, en xeral será un tráfico asociado ao uso dos equipamentos
educativos, e en menor medida á nova zona verde.
Nese eido será prioritario ao acondicionamento efectivo dos percorridos a pé e en
bicicleta, que deben estar asociados a accións de mellora da calidade das
comunicacións brandas fora do ámbito.
Destínase unha superficie de 0,52 Ha a sistema viario dentro do ámbito.
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Mobilidade branda

Si ben os terreos onde se sitúan os equipamentos teñen unha gran pendente, e
semella difícil a incorporación ou potenciación da mobilidade ciclista , hai que
ter en conta que a Senda da Auga é un referente supramunicipal en canto a vías de
uso ciclable, polo que será a través dela que deberán reforzarse as conexións e a
interelación con distintos puntos da parroquia.
A Senda da Auga reforzarase tamén 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.
Na mesma liña de mellora da calidade da mobilidade branda, debe reservarse unha
sección importante para usos brandos na urbanización da ampliación da subida a
Maceira.


Mobilidade rodada

Acollerá a incorporación do transporte público ligado aos equipamentos, que
constitúe unha oportunidade de mellora do transporte pública no ámbito
parroquial.
Para soportar o novo uso refórzase a subida a Maceira, ampliando a sección do
viario existente, e salvagardando parte da sección para a mobilidade peonil.
Así como a realización dunha rotonda que facilite o cambio de sentido e o cambio
de trazado da subida a Maceira no interior do ámbito, aproveitando os dous
viarios existentes, e a dotación de prazas de aparcamento para autocares.

2.5.3. ESPAZOS LIBRES
Resérvase unha superficie total de 1,13 Ha como sistema xeral de zonas verdes e
espazos libres que se corresponde en xeral coas zonas con vexetación mais
interesante, que acompaña ás ribeiras dos regos.
Como se ten explicitado, esta zona deberá albergar as sendas necesarias para a
conectividade peonil e ciclista.
Debe respectar na súa urbanización a vexetación autóctono existente, e de
realizarse movementos de terras para o acondicionamento dos terreos para usos de
lecer e deportivos, deberá realizarse cuns ambiciosos requirimentos de
integración paisaxística.

2.5.4. EQUIPAMENTOS
A superficie de terreos reservada para equipamentos públicos é de 1,37 Ha, das
cales 1,1 Ha forman parte do equipamento educativo aprobado polo Consello da
Xunta e no que se construirá o novo CEIP de Chapela.
As restantes 0,27 Ha formarán parte do sistema xeral de equipamentos públicos,
como dotacional múltiple.
As condicións serán as establecidas no Proxecto Público Educativo.

2.5.5. SOLO DE NÚCLEO RURAL
Unha pequena parte do ámbito na zona sur, 0,05 Ha existe unha parcela edificada,
en continuidade co núcleo rural existente, polo que se inclúe no mesmo sen variar
o grado de consolidación.
Alén da continuidade coas parcelas edificadas do núcleo rural existente, no
Borrador de Plan, os terreos nos que se integra proponse a clasificación como
solo urbano, dado o grado de urbanización e consolidación alcanzado na contorna.
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2.5.7. SERVIZOS URBANOS
As redes dos servizos proxectaranse subterráneas e efectuaranse as conexións
dende o camiño da Buraca.
Recóllense as necesidades do Proxecto Público Educativo, xa que os terreos
propostos como solo de núcleo rural, xa contan cos servizos urbanos necesarios.


Rede de saneamento:

Conectarase co colector da N - 550.


Rede de abastecemento de auga:

A conexión realizarase pola rede existente no camiño da Buraca por onde discorre
a tubaxe de 100mm.


Rede de enerxía eléctrica:

O camiño da Buraca, conta con rede eléctrica e alumeado, eliminarase o exisitente
e repoñerase, no ámbito a rede discorrerá pola rede viaria interior.


Alumeado público:

Así mesmo ao alumeado existente deberá desmantelarse de cara a realizar a nova
urbanización e situarase un novo, axeitado para o uso


Rede de telecomunicacións:

Procederase a conexión coas empresas suministradoras na contorna (R.cable
telecomunicacións e Moviestar), no cruce do camiño da Buraca co Leitón.

e

2.5.7. ESTRUTURA DA PROPIEDADE E OBTENCIÓN DOS TERREOS.
O ámbito da modificación está formado por unha totalidade de 13 parcelas, das
cales a parcela principal cunha dimensión de 2,8 Ha é de propiedade municipal.
O resto das parcelas de titularidade privade, serán adquiridas polo consistorio,
de cara adscribirse ao sistema xeral de zonas verdes e espazos libres.
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III. AS PROTECCIÓNS PATRIMONIAIS. O CATÁLOGO
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MO1

Muíño

Etnolóxico

PARROQUIA

LUGAR

RÍO

Chapela (San
Fausto)

Cidadelle

Maceira

TITULARIDADE
Privada

COORD. (ETRS89)
527405 X
4579015 Y

REF. CATASTRAL
36045A05300357

!
PLANO ORD

CLASIF. SOLO

O03

SRPAU

DESCRICIÓN
Casa
muíño situado na marxe esquerda do rego Maceira nun entorno
unifamiliares e edificacións de recente construción
Conxunto formado por casa
por muro de cachotería.

con numerosas vivendas

muíño e alpendres exentos situados nunha parcela parcialmente pechada

Muíño de cubo de planta rectangular acaroada á casa, muros de cachotería, parcialmente revocada, con
esquinais, porta e ocos en perpiaño, e cuberta a unha auga de tella do pais. Porta en carpintería de
madeira. Cubo cilíndrico elevado formado por pezas en cantería. A entrada da auga faise por unha canle
de pedra elevada apoiada en muro e acueduto de cachotería.
OBSERVACIÓNS
A data de construción segundo catastro é de 1885
ESTADO DE CONSERVACIÓN

USO ACTUAL

Regular
FIG. DE PROTECCIÓN

Sen uso
TIPOLOXÍA XURÍDICA
-

COMPATIBLE
NORMA
-

NIVEL DE PROTECCIÓN
Estructural

OBSERVACIÓNS
-

Rabicho
M01

M01

Ambito MP
Vivenda
Construcción adxectiva

!

Ben Catalogado
Ben Catalogado
Ámbito Catalogado

!

Xac. Arqueolóxico
Protección GI; GII.1
Protección GII.2

Contorno Protección

PLANO DE SITUACIÓN

1:2.000

MO2

Muíño

Etnolóxico

PARROQUIA

LUGAR

RÍO

Chapela (San
Fausto)

Cidadelle

Maceira

TITULARIDADE

COORD. (ETRS89)
527701 X
4678897 Y

REF. CATASTRAL

Privada

-

!
PLANO ORD

CLASIF. SOLO

O03

SRPAU

DESCRICIÓN
Muíño situado na marxe dereita do rego Maceira
Muíño de canle de planta rectangular, muros de cachotería, sen cuberta.
A entrada da auga faise por unha canle de pedra cuberta no seu último tramo (arruinada)

OBSERVACIÓNS
Apenas consérvase da estructura do muíño o inferno, a parede posterior do tremiñado e o tramo final da
canel de acceso. A vexetación prolifera no interior dos restos
ESTADO DE CONSERVACIÓN

Malo. Ruína
FIG. DE PROTECCIÓN

USO ACTUAL

Abandonado
TIPOLOXÍA XURÍDICA
-

COMPATIBLE

NORMA
-

NIVEL DE PROTECCIÓN
Ambiental

OBSERVACIÓNS
-

Ambito MP
Vivenda
Construcción adxectiva

!

Ben Catalogado

!

Xac. Arqueolóxico

Ben Catalogado

Protección GI; GII.1

Ámbito Catalogado

Protección GII.2

Contorno Protección

PLANO DE SITUACIÓN

1:2.000
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IV. ANEXOS
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ANEXO I. TRASLADO CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA
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ANEXO II. FICHA SECTOR URBANIZABLE 1-3 NORMAS SUBSIDIARIAS
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CREDITOS

V. CREDITOS

mRc
María Ríos Carballeira
arquitecta COAC 53014-1
Rúa Poboadores 35 baixo
Vigo 36202
630 76 28 01
mrioscarballeira@gmail.com

A dirección xeral de dos traballos para a Modificación Puntual das Normas
Subsidiarias de Ordenación Municipal do Concello de Redondela, foi efectuada polo
despacho de arquitectura e urbanismo de María Ríos Carballeira, coa colaboración
de Daniel Vázquez Añel.

E para que así conste ós efectos oportunos, asino a presente:
En Vigo a 28 de marzo do 2018

RIOS
CARBALLEI
RA MARIA 32681390T
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María Ríos Carballeira, arquitecta
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