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ANEXO I. TRASLADO
UNIVERSITARIA

mRc

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 conexión viaria coa N-552 de cara a recoñecer a ampliación do seu trazado.
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Namentres o Plan Xeral non estea aprobado definitivamente terán vixencia as
Normas Subsidiarias de Planeamento do Concello de Redondela e de xeito complementario o Plan Básico Autonómico, aprobado definitivamente en decreto
83/2018, do 26 de xullo.

mRc
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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 do mesmo.

mRc

1.2. DESCRIPCIÓN DO ÁMBITO E ESTUDO DO MEDIO
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 da Buraca, 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 Maceiras.
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.
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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.

mRc
Estrutura xeral


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.


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.



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 Maceiras, 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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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.

mRc

Estrutura da propiedade
Os terreo ámbito da modificación están formados por un total de de 13 parcelas
detalladas no plano de información I18. Estrutura da propiedade; das cales a
parcela central (parcela 1) cunha superficie de 2,80 Ha (segundo cartografía e
3,40 Ha segundo as escrituras da propiedade), é de titularidade pública, do
Concello de Redondela.

PARCELA Nº CLASIFICACIÓN SOLO ACTUAL
1
Solo Urbanizable Residencial
2
Solo Urbanizable Residencial
3
Solo Urbanizable Residencial
4
Solo Urbanizable Residencial
5
Solo Urbanizable Residencial
6
Solo Urbanizable Residencial
7
Solo Urbanizable Residencial
8
Solo Urbanizable Residencial
9
Solo Urbanizable Residencial
10
Solo Urbanizable Residencial
11
Solo Urbanizable Residencial
12
Solo Urbanizable Residencial
13
Solo Urbanizable Residencial

CLASIFICACIÓN SOLO PROPOSTA SUPERFICIE (m2)
Solo Urbano Residencial
28.402,69
Solo Núcleo Rural
495,08
Solo Urbano Residencial
1.100,12
Solo Urbano Residencial
384,53
Solo Urbano Residencial
1.240,70
Solo Urbano Residencial
83,39
Solo Urbano Residencial
303,96
Solo Urbano Residencial
144,48
Solo Urbano Residencial
412,89
Solo Urbano Residencial
244,57
Solo Urbano Residencial
332,85
Solo Urbano Residencial
387,72
Solo Urbano Residencial
1.278,87

O treito da subida a Maceiras incluída no ámbito, correspóndese con terreos
públicos pertencentes ao sistema viario.
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O resto das restantes 12 parcelas son de titularidade privada.

mRc
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.

Riscos


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).
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Doutra banda, é numeroso o mato con algunhas árbores dispersas con piñeiro e
eucalipto principalmente, sen esquecer algún castiñeiro.

mRc


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.


Risco de inundacións

Para a delimitación das áreas de risco de inundacións, tómase de referencia
zona de fluxo preferente, no ámbito de actuación existe unha pequena zona
coincidente no lindeiro norte, co regato principal e no camiño de Buraca e
subida a Maceira.


Zonas protexidas

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
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Próximo ao ámbito da Mp, atópase a zonas protexida PHG, captación para abastecemento humano Cidadelle (ES014ZCCM000002153)

mRc
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.

•

Afeccións infraestruturas: O ámbito está atravesado por unha liña de media tensión, en sentido norte-sur.

Patrimonio

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 Maceiras, con
tubería de fibrocemento de 300 mm., non ten continuidade co colector que
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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.

mRc
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 Maceiras.

Rede de gas:
Existe unha conexión na subida a Maceiras.

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

1.3. PLANEAMENTO TERRITORIAL E SECTORIAL

1.3.1. 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
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Telecomunicacións:

mRc
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
• 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.
• 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
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• Os espazos naturais

mRc
obxecto da presente modificación.
No eido das especificacións dos Plans Xerais (e polo tanto das súas modificacións), o Plan de Ordenación do Litoral dita no Art. 60.- Desenvolvementos
urbanísticos:
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.

MPNNSSPP REDONDELA_LEITON-CIDADELLE
MEMORIA DE INFORMACIÓN
María Ríos Carballeira

Concello de Redondela
Aprobación provisional. Novembro 2020
15 de 135

Cod. Validación: 3PZF7TX57NK9ANC9PKNSEWZ4D | Corrección: https://redondela.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 15 a 133

O ámbito da modificación sitúase na área continua de ordenación e dentro da
unidade de paisaxe 06-07-396 Chapela e nela non se establecen obxectivos específicos de calidade paisaxística, acción nin ámbitos de recualificación, deixando estes a completar durante a elaboración dos catálogos e directrices da
paisaxe litoral.

mRc



O Plan Básico Autonómico (PBA)

É un instrumento de planeamento urbanístico que ten por obxecto delimitar, no
territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, as afeccións derivadas da normativa sectorial e identificar os asentamentos de poboación existentes; asemade,
establece unha regulación de carácter xeral dos diferentes usos do solo e da
edificación.
Foi aprobado definitivamente polo decreto 83/2018, do 26 de xullo, e terá carácter complementario naqueles Concellos con planeamento non adaptado, como é
o caso concreto de Redondela.

“A tal efecto, o Plan básico autonómico reflicte os ámbitos de afección
que, sobre o territorio, establece a normativa sectorial de aplicación,
tanto autonómica como estatal. Así, desde a perspectiva da normativa
sectorial, o Plan básico autonómico constitúe un documento de referencia
en canto reflicte as afeccións e zonas de protección reguladas pola respectiva normativa sectorial vixente, nun único conxunto de planos sobre
a totalidade do territorio da Comunidade Autónoma.
En todo caso, as afeccións sectoriais que se reflicten no Plan básico
autonómico teñen carácter declarativo, sen eficacia normativa, prevalecendo, en caso de discrepancia, as disposicións e afeccións derivadas da
respectiva lexislación sectorial, estatal ou autonómica, sobre a información reflectida na cartografía do Plan básico autonómico, polo que nin
clasifica nin categoriza o solo aos efectos urbanísticos.”
No ámbito da modificación puntual, recóllense as afeccións sectoriais compiladas no PBA, facendo referencia á súa normativa específica.


A estratexia da paisaxe

O concello da 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 carac-
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Tal e como se expresa no

mRc
terizada 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.

1.3.2. 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.

1.4. POBOACIÓN E ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

Pronogse
Para o cálculo das proxeccións de poboación realizado tivéronse en conta as
análises feitas polo IGE para a comarca da Vigo, con dous horizontes temporais
a curto prazo: o 1 de xaneiro do 2027, o 1 de xaneiro do 2032 proxectando un
escenario medio 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
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No eido da mobilidade salientar O Proxecto de Ampliación da Capacidade da AP9 e o seu anexo de obra singular da ampliación da Ponte de Rande, de febreiro
do 2010, motivo da motivación da presente modificación puntal.

mRc
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.

Vivendas
poboación

baixo

29.392

2 vivendas mil hab/ año

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

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

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.
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1

mRc
Do que se desprende que a priori, non existe unha necesidade de novos solos
urbanizables residenciais que non sexa para completar a estrutura urbanística.

1.5. VALORES PATRIMONIAIS DO TERRITORIO


Incidencias sobre o patrimonio cultural

“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 in-
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Dando resposta ás determinacións contidas nas Directrices de Ordenación Territorial (DOT) referidas ao Patrimonio Cultural, concretamente a 9.3

mRc
formación 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 refire á veciñanza do ámbito, aínda que fora da súa influencia,
atópanse os seguintes elementos 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

Plano de
localización
I09
I09

X

Y

Distancia

527198
527248

4679186
4679175

237 m
217 m

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

mRc
Coordenadas ETRS89
Elemento

Código
M01
M02

Fig. de
protección

Plano de
localizaci
O03
O03

Casa-muíño
Muíño

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, os muros de peche/contención tradicionais da parcela fronte en caso de ampliación do vial
deberían ser reconstruídos empregando
os materiais orixinais que aínda se
conservan. Así mesmo onde non fose posible, usar materiais e sistemas construtivos similares aos existentes
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
Así mesmo o Plan Básico Autonómico (PBA) recolle entre os bens do patrimonio
cultural do concello de Redondela a ruta do Camiño Portugués da Costa
Coordenadas ETRS89
Inicio (oeste)
Fin (leste)
Código
CA01

Elemento

Fig. de
Plano de
protección localización

Camiño portugués da Costa

O03

X

Y

X

527382 4678795 527744

Y
4678933

A traza do camiño discorre bordeando o límite sur da modificación puntual. Co
obxecto de acadar a súa efectiva protección e limitar as posibles afeccións
catalógase o tramo do camiño colindante co ámbito da modificación puntual
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.

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
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A delimitación de cada un dos elementos e dos seus ámbitos de protección aparecen grafados no plano de ordenación ORD O05. Ordenación do solo urbano consolidado I

mRc
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.
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.
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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.
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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
rase
bios
bito

demais supostos, a alteración das determinacións do plan consideracomo modificación deste, aínda cando a dita alteración implique camna clasificación, na cualificación do solo ou na delimitación do ámdos 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, as modificacións do planeamento urbanístico deberán fundamentarse en razóns de interese público debidamente xustificado.
presente modificación puntual de Normas, baséase na orde
do 05.10.2017 de alteración do planeamento para adaptalo
xa executivo aprobado ao amparo da Lei 3/2016, do 1 de
materia de proxectos públicos.

Por mor do parágrafo anterior, o detalle e establecemento de directrices e
normativa concretas en canto ao deseño e integración na paisaxe que estas normas poidan establecer, queda suxeito á integración do antedito proxecto público, que no momento de redacción está en fase de construción.

2.2. TRAMITACIÓN E CONTIDO

2.2.1. TRAMITACIÓN DA MODIFICACIÓN
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
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No caso concreto da
do Consello da Xunta
ao proxecto público
marzo, de medidas en

mRc
de Plan, segundo o disposto no artigo 29 da Lei 21/2013, de avaliación ambiental.
Unha vez admitido a trámite, o órgano ambiental consultou ás administracións
afectadas e ás persoas interesadas, e publicou o DAE e o Borrador do Plan na
sede electrónica da CMAOT para que poidan achegar as súas observacións e suxestións.
A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático formulou o informe
ambiental estratéxico sobre esta modificación mediante resolución do día
29.06.2018 (Diario Oficial de Galicia do día 24.07.2018), resolvendo non someter esta modificación puntual ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria, polo que conforme ao art. 60.7 da LSG non procede efectuar
consultas ambientais.
Emítense os informes previos á aprobación inicial, cos que se realizan pequenos cambios no documento que posteriormente se aproba inicialmente.
A documentación completa da Modificación Puntual aprobouse inicialmente polo
órgano municipal en sesión de pleno o 28.02.2019 e foi trasladada ao órgano
competente en materia de urbanismo para ser sometida ao trámite de información
pública, segundo o citado no artigo 60.7 da LSG.
Trala aprobación inicial no pleno municipal, o documento completo da Modificación Puntual foi posto a disposición e consulta durante o período de dous meses nas oficinas de urbanismo da Casa do Concello de Redondela e na sede electrónica do mesmo, así mesmo o acordo foi publicado no xornal Faro de Vigo e no
Diario Oficial de Galicia.
Como resultado do trámite de información pública e consultas, recíbense diferentes informes sectoriais que se recollen no punto VIII Informes e alegacións. O informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, do Concello de
Vigo e de Augas de Galicia, introducen pequenos cambios no documento con respecto ao aprobado inicialmente, estes recóllense no documento de informes e
alegacións e na presente versión do plan.
O concello, si é o caso, aprobará provisionalmente o contido da Modificación
Puntual coas modificacións que sexan pertinentes. O expediente completo será
remitido á consellería competente en materia de urbanismo.

2.2.2. CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN
O contido da presente Modificación Puntual será o que se establece no artigo
58 da Lei 2/2016 do solo de Galicia e do establecido no 131 e seguintes do seu
regulamento, exceptuando aqueles que segundo o exposto a continuación a tenor
do artigo 83 do RLSG, non deberán de formar parte da Modificación:
I.

MEMORIA DE INFORMACIÓN

II.

MEMORIA XUSTIFICATIVA

III.

NORMAS URBANÍSTICAS

IV.

ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDO ECONÓMICO

V.

CATÁLOGO

VI.

ANEXOS

VII.

CRÉDITOS
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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.
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VIII.

PLANOS DE INFORMACIÓN

IX.

PLANOS DE ORDENACIÓN

No artigo 83 do RLSG, Sinxeleza e proporcionalidade na documentación, establécese
“O contido dos instrumentos de planeamento urbanístico deberá desenvolverse
conforme os principios de máxima sinxeleza, lexibilidade e proporcionalidade
en relación coas características do ámbito.
o caso da redacción de plans xerais de ordenación municipal, aplicaranse estes principios en función das características do concello pola súa poboación
e dinámica de crecemento, pola súa pertenza a ámbitos territoriais con relacións supramunicipais significativas ou por contar con valores singulares relativos á paisaxe ou ao patrimonio cultural ou natural.”
Atendendo ao anterior, na documentación da presente modificación puntual non
se recolle a seguinte documentación, xa que non ten incidencia nos mesmos:
−

Estudo do medio rural e análise do modelo de asentamento poboacional e
da mobilidade.

−

Planos de información

−

Planos de ordenación urbanística

−

Informe xustificativo do cumprimento da normativa sectorial aplicable.

2.3. 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.

•

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 Maceiras
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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:

mRc
2.4. PROPOSTA DE ORDENACIÓN E ANÁLISE DE ALTERNATIVAS

2.4.1. 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.
ALTERNATIVA 0


Descrición:



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:
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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

mRc
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:
Estrutúranse a través da subida a Maceiras.

•

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.



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

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
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 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.
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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.

mRc
2.4.2. XUSTIFICACIÓN DO MODELO DE DESENVOLVEMENTO
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.
A consolidación da alternativa 0 implica 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.

2.5. 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 o desenvolva dará cumprimento ás normativas sectoriais correspondentes.
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
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A totalidade dos solos que pasan a formar parte do solo urbano, pasarán a ser
de propiedade municipal e serán destinados a dotacións públicas.

mRc
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 en ningún área especialmente protexida, mais mellora a conectividade.

•

A PAISAXE: A integración paisaxística dos proxectos dotacionais está 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.

2.6. A ORDENACIÓN PROPOSTA

A presente modificación de Normas, propón un cambio de clasificación de solo,
no que os terreos insertos no ámbito da mesma do seguinte xeito:
O total do ámbito atopábase nun sector de solo urbanizable e a modificación
das normas inclúe unha superficie de solo de núcleo rural de 0,05 Ha e as restantes 3,59 Ha de solo urbano, no cal 1,1 Ha destínanse a sistema xeral de
equipamentos educativos existentes (aprobado proxecto público xa executivo),
unhas reservas de 0,27 Ha de sistema xeral de equipamentos dotacional múltiple
e 1,7 Ha de sistema xeral de zonas verdes e espazos libres, e sistema viario
0,54

2.6.2. 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.
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2.6.1. A CLASIFICACIÓN DO SOLO

mRc
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.


Mobilidade saudable

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 coincidente nun tramo coa traza do Camiño
de Santiago (Camiño Portugués pola Costa), 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 saudable, debe reservarse
unha sección importante para usos brandos na urbanización da ampliación da
subida a Maceiras.
Así mesmo en canto ás
do Camiño de Santiago
resolución “sobre unha
Patrimonio Cultural en


posibles obras de urbanización que se realicen na traza
e no seu contorno de protección, estarán ao exposto na
actuación no Camiño de Santiago”, da Dirección Xeral de
data 15.01.2019, que se axunta no ANEXO VI.

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 Maceiras, ampliando a sección do
viario existente, e salvagardando parte da sección para a mobilidade peonil.

Todas estas melloras están integradas nos distintos proxectos en execución no
ámbito para dar cumprimento á orde do Consello da Xunta citada, polo que a
presente modificación, non variará as súas determinacións, non se contempla a
realización doutros viarios rodados no ámbito da modificación, polo que non se
establecerá normativa específica ao respecto, sendo de aplicación aquela vixente nas Normas Subsidiarias e na normativas sectoriais correspondentes.

2.6.3. ESPAZOS LIBRES
Resérvase unha superficie total de 1,7 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 autóctona 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, tendo en conta para elo as estruturas de socalcos que
aínda se manteñen na contorna.
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Así como a realización dunha rotonda que facilite o cambio de sentido e o cambio de trazado da subida a Maceiras no interior do ámbito, aproveitando os
dous viarios existentes, e a dotación de prazas de aparcamento para autocares.

mRc
En canto á súa regulación estará ao abeiro do disposto no artigo 94 das NSP
coas coas incorporacións propostas na memoria en canto ás recomendacións de
uso da Guía de Cor e Materiais para as edificacións, a conservación das especies arbóreas existentes e á integración de sendas e camiños e nas especificacións da edificación.

2.6.4. 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 e naqueles
casos que non se estableza o disposto no artigo 67.4 das NSP, Zona de equipamiento escolar y socio-cultural. Neste aspecto a presente modificación propón axustes no ámbito da modificación sobre o artigo 59 das NSP, ao que se
refiren as condicións das edificación, como son a incorporación de usos permitidos engadindo o uso equipamento público, e as determinacións en canto aos
materiais, facendo referencia á actual Guía de Cor e Materiais de Galicia,
catálogo, normativa ou documento de referencia que o substitúa.
Así mesmo as determinacións concretas das edificacións e usos dos equipamentos
virán definidas nas normativas específicas.

2.6.5. SOLO DE NÚCLEO RURAL
Clasifícase como tal unha pequena parte do ámbito na zona sur con 0,05 Ha.
Correspóndese cunha única parcela, que se atopa en continuidade co núcleo actual e ten unha vivenda edificada, polo que se inclúe na mesma clase de solo
sen variar o grado de consolidación do núcleo actual.
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.

2.6.7. 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. Asemade o proxecto de urbanización do Colexio Público Cidadelle, aprobadas definitivamente por acordo da Xunta de Goberno Local na sesión extraordinaria urxente celebrada o día 29 de decembro do 2017, define completamente os
servizos urbanos necesarios, incorpórase como anexo 4 deste documento a cartografía e o acordo de aprobación definitiva do mesmo.


Rede de saneamento:

Conectarase co colector da N - 552, que segundo o informe de AQUALIA, é axei-
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A normativa de aplicación será a mesma que no resto do Concello no solo de
núcleo rural.

mRc
tado para a recepción das augas residuais que se poidan xerar da execución e
desenvolvemento deste planeamento. O destino final é a EDAR de Teis (Vigo),
onde será tratada antes das súa vertedura. Recollido no Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e Redondela, depuración de augas residuais EDAR
Teis en data 1 xullo do 2008, tal e como se recolle no ANEXO V. Informe AQUALIA.


Rede de abastecemento de auga:

A conexión realizarase pola rede existente no camiño da Buraca por onde discorre a tubaxe de 100mm, esta tubaxe abastécese da conexión co depósito de abastecemento de auga de Candeán. Recollida no contrato de subministro de auga da
empresa municipal de abastecemento e saneamento de augas de Vigo (EMAVISA)co
Concello de Redondela en data 13 de xulio de 1989, como se amosa no ANEXO V.
Informe AQUALIA.
O Plan Hidrolóxico da demarcación hidrográfica de Galicia-Costa, non especifica a dotación para un equipamento como o do obxecto do proxecto público que
motiva esta MP, polo que o cálculo baséase nas Instrucións técnicas para obras
hidráulicas en Galicia. No proxecto de urbanización do Colexio Público Cidadelle concrétase o seguinte cálculo:
“...según lo establecido en las Instrucciones técnicas para obras hidráulicas en Galicia, para el equipamiento educativo se tiene una demanda de
0,875 l/s·ha, que, multiplicado por la superficie dotacional, daría un
caudal de 0,92 l/s.”


Rede de enerxía eléctrica:

O camiño da Buraca, conta con rede eléctrica e alumeado, eliminarase o existente 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:
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Procederase a conexión coas empresas suministradoras na contorna (R.cable e
telecomunicacións e Moviestar), no cruce do camiño da Buraca co Leitón.

mRc
2.6.7. 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 privada, serán adquiridas polo consistorio, de cara adscribirse ao sistema xeral de zonas verdes e espazos libres.
En canto ao camiño de subida a Maceiras, estase a ampliar por medio do proxecto de mellora do viario “Subida a Maceiras”, as obras de mellora xa están a
ser executadas no momento de redacción da mp, polo que a totalidade dos terreos se presupoñen de carácter público.

2.6.7. OS VALORES PATRIMONIAIS
Na memoria de información sinálanse os bens que polos seus valores patrimoniais faise necesario protexer, estes bens aparecen recollidos no Catálogo de
patrimonio da Modificación Puntual.
Redáctase unha normativa específica para garantir a preservación dos mesmos na
que se regulan as posibles intervencións, no bens e no seu contorno, en función do nivel de protección asignado, e o réxime de autorizacións ao que deben
someterse.
Así mesmo a ordenación proposta busca, de xeito xeral, integrar os valores
patrimoniais presentes no ámbito da modificación ou da súa veciñanza; e de
xeito concreto ser acorde coas necesidades de protección dos bens catalogados.
Porén a propia ordenación vese condicionada pola aprobación por parte do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día 5 de Outubro do 2017, do proxecto público educativo para un novo CEIP en Cidadelle-.Chapela (Redondela),
como proxecto público de urxencia ou excepcional interese, así como polo proxecto de urbanización e mellora do viario subida a Maceiras. As determinacións
da presente modificación puntual son coherentes e compatibles coas dos proxectos anteriormente citados, en concreto o proxecto de urbanización modificado
conta coa resolución “sobre unha actuación no Camiño de Santiago”, da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural en data 15.01.2019, que se axunta no ANEXO
VI, que recolle as determinacións sobre as obras de urbanización no trazado do
Camiño de Santiago e no seu ámbito de protección.

Si ben as principais transformacións topográficas, físicas e paisaxísticas, xa
se están a realizar coa construción do Centro Educativo e as correspondentes
obras de urbanización, proponse nesta modificación a incorporación de criterios de integración paisaxística e ambiental en canto á futura transformación
de zonas verdes e do resto de equipamentos integrándoas na redacción da memoria de ordenación e da normativa en cada unha das determinacións para as condicións dos sistemas propostos dentro do ámbito da modificación.
Deberase ter en conta a presenza da captación para abastecemento humano Cidadelle (ES014ZCCM000002153, próxima ao ámbito de incidencia da presente mp,
polo que o planeamento de desenvolvemento deberá reflectilo na súa documentación gráfica á escala necesaria, mesmo si non se atopa no ámbito da mesma,
segundo dita o informe de Augas de Galicia no requirimento de documentación
adicional o 09.09.2019.
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2.6.8. A INTEGRACIÓN DE CRITERIOS AMBIENTAIS

mRc
2.7. MODIFICACIÓNS DA DOCUMENTACIÓN DAS NSP VIXENTES

Na memoria de ordenación:
1.Na páxina 73 da memoria xustificativa defínense os sistemas xerais do seguinte xeito:
9. SISTEMAS GENERALES,” Han de entenderse como tales las infraestruturas
y los equipamientos tal como lo contempla el arti. 93.f y de acuerdo con
la lectura del art. 4 de la Ley 11/85 de 22 de agosto y por referencia
al art.3 de la misma Ley que establece que en los Planes Generales :”se
definirán los sistemas generales de estructura general del territorio”
en consideración de las Normas Subsidiairas como documento de ordenación
integral del territorio en ausencia de Plan General.
Si bien en el caso de Redondela salvo alguna excepción no deberán considerarse como tales, al no existir ningún elemento en el municipio que
haya de obtenerse a través del planeamiento y su gestión al ser todos
existentes.
Se consideran:
Sistema general de espacios libres: Se considera como tal el conjunto de
los montes en mano común que se clasifica como suelo no urbanizable especialmente protegido.
Sistema general de infraestruturas del transporte: Se recoge como tal
dentro del sistema viario el formado por la red general de carreteras N120, N-550 y la zona de autopista que lo atraviesa con las protecciones
previstas en la legislación que le es de aplicación en las presentes
Normas.
Existen dos sistemas generales de importancia dentro del municipio en lo
que a transportes se refiere, por una parte el aeropuerto y por otra el
ferrocarril, en ambos casos, y en lo que afecta al planeamiento han de
considerarse conslidadas y por lo tanto no han de obenterse a través del
desarrollo de las Normas, quedando sometidas a ala legislación que le es
propia ya lo previsto en las presentes Normas a efectos de normativa.

Así, de carácter general, aparece el cementerio municipal y la zona de
suelo que para equipamientos se reserva en A Mariña y el equipamiento de
ámbito metropolitano que supone la isla de San Simón. Estos supondrían
el sistema general a considerar.
Si ben o ámbito de aplicación desta Modificación de Normas son os terreos adscritos ao seu ámbito, proponse engadir na memoria xustificativa unha referencia á “lexislación que no seu caso a substitúa” e incluír o seguinte:
Sistema general de espacios libres: (...) e 1,7 Ha os terreos correspondentes á coñecida como Finca da Jinaria en Cidadelle Chapela, e grafados
no plano O.01-O.09 da presente modificación.
Sistema general de equipamientos(...) 1,1 Ha de equipamento educativo e
0,27 Ha de reserva de equipamentos dotacional múltiple nos terreos correspondentes á coñecida como Finca da Jinaria en Cidadelle Chapela, e
grafados no plano O.03-O.09 da presente modificación.
2. Nas páxinas 31, 32 e 33, onde se definen as características do solo urbani-
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Sistema general de equipamientos: Los equipamientos dentro del ayuntamiento de Redondela han de considerarse en casi todos los supuestos como
de carácter local: EGB, Centros Culturales, Campos de Fútbol, Cementerios Parroquiales, etc.

mRc
zable 1-3. Estas páxinas, quedarán derogadas unha vez aprobada definitivamente
a presente modificación puntual de normas.
Nos planos de ordenación:
Modificándose o sector de solo urbanizable residencial 1-3 pola proposta de
solo urbano.
a) Plano de “Clasificación de suelo C-1” Escala 1/5.000
b) Plano “Delimitación de suelo urbano y núcleos existentes. Núcleo de Parada, Parroquia de Chapela. Plano nº1 Escala 1/2.000”
Nas normas urbanísticas:
1. O artigo 67.4. Zona de equipamiento escolar y socio-cultural
Será de aplicación o citado no presente artigo. No caso das condicións de edificacións o artigo 67.4 fai referencia ao artigo 59 das NSP, onde se definen
as condición da edificación para solo no urbanizable de núcleo existente tradicional.
A normativa da mp, modificará para este ámbito os usos permitidos engadindo o
uso equipamento público, e os materiais, facendo referencia á actual Guía de
Cor e Materiais de Galicia, ou catálogo, normativa ou documento de referencia
que o substitúa.
2. O artigo 94 Zonas verdes de uso público, a modificación puntual engádelle a
recomendación de uso da Guía de Cor e Materiais para as edificacións, así como
a conservación das especies arbóreas existentes cando se trate de vexetación
autóctona ou de interese non provinte de explotacións forestais abusivas.
Incorporacións con respecto ás NSP vixentes:
1. Determinación s en canto á integración paisaxística, tal e como se expresa
nas instrucións de uso da Guía de cor e materiais de Galicia, por tratarse dun
equipamento educativo de referencia na contorna e por ser un proxecto aprobado
por tramitación de urxencia (en execución no momento de redacción da presente
modificación) considérase que a definición de materiais e cores é axeitada e
foi tida en conta na avaliación ambiental do proxecto.

Define no proxecto básico e de execución do equipamento educativo define nos
paramentos exteriores un acabado natural con efecto estuco fino mate e con
alturas máximas de dúas plantas na rasante mais baixa do terreo e semisoto na
mais alta; así mesmo na normativa do proxecto público educativo marca como
altura máxima de cornixa 10,5 (tres plantas) sobre a rasante natural do terreo.
No punto 1.3.1. Descrición xeral da edificación da memoria descritiva, defínese:
RELACION CON EL ENTORNO
El proyecto respeta el entorno en que se desarrolla la edificación procurando reducir al mínimo la intervención sobre el terreno y plantear
los movimientos de tierra mínimos para el cumplimiento del programa del
edificio que se adapta, en la medida de lo posible, a los desniveles
existentes en la parcela.
Así mesmo na descrición do sistema envolvente, descríbense a elección do mesmo
en función da zona climática e illamento higrométrico e acústico entre outras,
cumprindo coas normativas de referencia.
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2. As propias do Proxecto Público Educativo:

mRc
2.8. NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE

•

Lei 48/60, de 21 de julio (BOE nº 176, de 23 de jullio) sobre Navegación
Aérea, modificada por la Ley 55/99 sobre Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 29 de diciembre (BOE nº312, de 30 de diciembre).

•

Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea (BOE nº 162, de 8 de
julio).

•

Disposiciones Adicional Tercera y Transitoria Tercera de la Ley 37/2003
de Ruído, de 17 de noviembre (BOE nº276, de 18 de noviembre).

•

Artículo 166 de la LEy 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Admiistrativas y de Orden Social (BOE nº 315, de 31 de diciembre)

•

Decreto 584/72, de 24 de febrero (BOE nº 69, de 21 de marzo) de servidumbres aeronáuticas, modificado por Real Decreto 1189/2011, de 19 de
agosto (BOE Nº204, DE 25 de agosto), y por Real Decreto 297/2013, de 26
de abril (BOE Nº118, DE 17 DE MAYO).

•

Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio (BOE nº292, de 7 de
diciembre) modificado por Real Decreto 297/2013, de 26 de abril (BOE
nº118, de 17 de mayo).

•

Real Decreto 227/1986, de 25 de septiembre, por el que se establecen las
nuevas servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Vigo (BOE nº 261, de
31 de octubre de 1986, con corrección de errores en BOE nº 288, de 2 de
diciembre de 1986).

•

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre (BOE nº 254, de 23 de octubre),
por el que se desarrolla la LEy 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruído,
en lo referente a la zonificación acústica, objectivos de calidad y emisiones acúsiticas.

•

Orden FOM/926/2005, DE 21 DE MARZO (boeNº88, de 13 de abril), por la que
se regula la revisión de las huellas de ruído de los aeropuertos de interés general.

•

Orden FOM/2385/2010 del Ministerio de Fomento de 30 de junio de 2010,
por la que se aprueba el Plan Director del Aeropuerto de Vigo (BOE Nº
223, de 14 de septiembre).

En materia de estradas:
•

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras

•

Real Decreto 1812/1994, del 2 de septiembre, por el que se aprueba el
Reaglamento General de Carreteras

En materia de accesibilidade:
•

A lei 10/2014 do 3 de decembro de accesibilidade

•

no Real Decreto 505/2007 de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos y
edificaciones e Orden VIV 561/2010 que o desenvolve.
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En materia aeroportuaria:

mRc
En materia de infraestruturas gasistas:
•

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, así como su
normativa de desarrollo

•

Real Decreto Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o
Texto Refundido da Lei de Augas.

•

Regulamento do Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real decreto
849/1986, do 11 de abril.

•

Lei 9/2010, do 4 de novembro, de Augas de Galicia.

•

Decreto 1/2015, do 15 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da
planificación en materia de augas de Galicia e regúlanse determinadas
cuestións no desenvolvemento da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas
de Galicia

•

Real decreto 11/2016, do 08 de xaneiro, polo que se aproba o Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica de Galicia Costa.

•

Directiva 2007/60/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de outubro de 2007, relativa á avaliación e xestión dos riscos de inundación.

•

Real Decreto 903/2010, do 9 de xullo, de avaliación e xestión de riscos
de inundación.

•

Real Decreto 19/2016, do 15 de xaneiro, polo que se aproba o Plan de
Xestión do Risco da Inundación da Demarcación Hidrográfica de Galicia –
Costa.

•

Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de outubro de 2000, pola que se establece un marco comunitario de actuación no
ámbito da política de augas.
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En materia hidráurlica

mRc
2.9. ANEXO.FICHA VIXENCIA DO PLANEAMENTO
Anexo 7: Ficha da vixencia do planeamento do Concello tras a aprobación do documento en tramitación
DATOS DO INSTRUMENTO DE PLANEAMENTO EN TRAMITACIÓN
Concel l o

Redondel a

Provi nci a

Pontevedra

Códi go do i ns trumento de pl a nea mento

36045_MPNNSSPP_REDONDELA_LEITON-CIDADELLE

PLANEAMENTO VIXENTE TRAS A APROBACIÓN DO DOCUMENTO

PX

PX

Tipo (TIP)

MPNNSSPP
NNSSPP
MPNNSSPP

PX
PX

MPNNSSPP

Data AD

Data DOG

Data BOP

Causa da
vixencia

14.04.1988

AD

13.01.2004

AD

Norma s s ubs i di a ri a s de pl a nea mento do Concel l o
de Redondel a
Modi fi ca ci ón Puntua l da s NSP, Concel l o de
Redondel a pa ra a crea ci ón de á rea recrea ti va en
Cedei ra
Modi fi ca ci ón Puntua l da s NSP, Concel l o de
Redondel a no á mbi to do Cemi teri o de Ma ño

06.11.1987
11.11.2003

01.12.2003

22.11.2001

21.02.2001

AD

27.02.1997

AD

Modi fi ca ci ón Puntua l da s NSP, Concel l o de
Redondel a no á mbi to da s a nti ga s na ves de Regojo

25.01.1996

MPNNSSPP

Modi fi ca ci ón Puntua l da s NSP, Concel l o de
Redondel a en Pena -Mi l l a ra da - Vi l a r de Infes ta

10.03.1995

MPNNSSPP

Modi fi ca ci ón Puntua l da s NSP, Concel l o de
Redondel a en di s ti ntos a s pectos da s norma ti va e
ordena nza s . Apa rta dos 1,3,4,5,6,7,910,12 e 13

13.10.1997

AD

07.03.1994

13.07.1994

AD

07.03.1995

01.07.1995

AD

12.07.1993

26.07.1996

AD

08.05.1992

01.07.1992

AD

22.04.1994

01/08/1994

13.03.1996

10.05.1996

PX
PX
PX
PX
PD
PD
PD

MPNNSSPP
MPNNSSPP
MPNNSSPP
PP
PERI
PERI
MPPERI

PD
PD
PD
OUTROS

MPPERI
MPPERI

OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS

Modi fi ca ci ón Puntua l da s NSP, Concel l o de
Redondel a en Pous a douro
Modi fi ca ci ón Puntua l da s NSP, Concel l o de
Redondel a en Outi de Vi l a vel l a
Modi fi ca ci ón Puntua l da s NSP, Concel l o de
Redondel a en Pous a douro
Pl a n Pa rci a l na fi nca Pous a douro - Reboreda
Pl a n Es peci a l de Reforma Interi or en Outei ro da s
Pena s - Ces a ntes
Pl a n Es peci a l de Reforma Interi or de Cha pel a
Modi fi ca ci ón Puntua l do PERI de Cha pel a pa ra a
recua l i fi ca ci ón dun s ol o urba no i ndus tri a l en s ol o
urba no de equi pa mento deporti vo e na uti co deporti vo
Modi fi ca ci ón Puntua l do PERI de Cha pel a no Al to
da Enca rna ci ón
Modi fi ca ci ón Puntua l do PERI de Cha pel a no ba rri o
Cubi l l ón -Angorén

21.12.2009

11.05.1995

Es tudo de deta l l e no s ol a r rúa Sa n Xoa n de Arca l

21.02.2002

ED

Es tudo de deta l l e pa ra o rea xus te de a l i ña ci óns ,
ra s a ntes e vol umes na pa rcel a s i ta na rúa Pa i
Cres po no entorno i nmedi a to o vi a ducto

27.05.2020

ED

Es tudo de deta l l e na N-550, fi nca Lei ros

19.12.2002

ED

Es tudo de deta l l e na s a nti ga s na ves de Regojo

25.09.2003

22.12.2003

03.12.2003

ED

Es tudo de deta l l e na rúa Lei tón-Cha pel a

10.11.2004

11.01.2005

13.01.2005

ED

Es tudo de deta l l e na rúa Ei dos , Fi nca do Ca rba l l o

25.11.2004

11.01/.2005

13.01.2005

ED

Es tudo de deta l l e na rúa Sa n Xoa n de Arca l . Couto
Remexi de

25.04.2005

ED

Es tudo de deta l l e en La redo de a ba i xo, Cha pel a

25.04.2005

ED

Es tudo de deta l l e na rúa Ei dos

28.07.2005

ED

Es tudo de deta l l e na rúa Ei dos . Pa ra a xus te de
a l i ña ci óns e ra s a ntes

29.04.2005

ED

Es tudo de deta l l e na rúa Sa n Xoa n de Arca l

12.08.2005

ED

Es tudo de deta l l e na Aveni da de Redondel a ,
Cha pel a

30.03.2006

ED

Es tudo de deta l l e na rúa Lei tón 10

29.09.2009

ED
ED

Es tudo de deta l l e na ca mi ño Lei tón e Aveni da de
Redondel a
Es tudo de deta l l e no terreo s i to á mbi to do pa s eo
da Xunquei ra , 37

BOP 01/07/1994: SUSPENSION DO
APARTADO 11, DENEGACION DO
APARTADO 2 E EXCLUSION DO
APARTADO 8 (NUM 16). BOP
13/10/1997: TEXTO REFUNDIDO COA
INCORPORACION DO APARTADO 11.

09.02.1988

ED

OUTROS

Incidencias xurídicas

Modi fi ca ci ón Puntua l da s NSP, Concel l o de
Redondel a
no á mbi to de Lei tón-Ci da del l e.

MPNNSSPP
PX
PX

Nome do instrumento

30.11.2011

10.01.2012

31.10.2019

29.11.2019
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Clase

mRc

PLANEAMENTO HISTÓRICO TRAS A APROBACIÓN DO DOCUMENTO
Clase
PD
PD

Tipo (TIP)

Nome do instrumento

Data AD

NNSSPP_Fi cha 1-3 NNSSPP_Fi cha 1-3_Ci da del l e_Cha pel a
PP
Pl a n Pa rci a l do Pol ígono de Ci da del l e

06.11.1987
03.05.1979

Data DOG

Data BOP
14.04.1988

Causa da
vixencia
VO
VO

Incidencias xurídicas

Non a proba ci ón do
i ns trumento de
equi di s tri buci ón con da ta
previ a a o 01.01.2006
Non a proba ci ón do
i ns trumento de
equi di s tri buci ón con da ta
previ a a o 01.01.2006

ED

OUTROS

Es tudo de Detal l e en La Pi cota

25.04.2004

ED

OUTROS

Es tudo de Detal l e na Área tra vi es a rúa Pa i Cres po

10.08.2005

PX

NNCCPP

VO

NNSSPP

21.05.1976

VO

PX

MPNNSSPP

08.02.1986

VO

PX
PX
PX

MPNNSSPP
MPNNSSPP
MPNNSSPP

Norma s compl ementari a s pa ra o s ol o urba no
Norma s s ubs i di a ri a s de pl a nea mento do Concel l o
de Redondel a
Modi fi ca ci ón Puntua l na zona da Ma ri s ma de
Sa nta Cri s tina
Modi fi ca ci ón Puntua l na rúa Ca mpo de Redes
Modi fi ca ci ón Puntua l "El Ga l l ei ro"
Modi fi ca ci ón Puntua l da s ordena nza s muni ci pa i s

29.04.1980

PX

18.02.1985
27.04.1983
18.01.1962

VO
VO
VO

Campos da táboa

Dominio dos campos

Cl a s e

PX: pl a nea mento xera l ; PD: pl a nea mento de des envol vemento; OUTRO: outra s fi gura s de pl a nea mento.

Ti po (TIP)

Ca us a da vi xenci a

AD: a proba do defi ni tiva mente; API: á mbi to de pl a nea mento i ncorpora do; SENTENZA: recobra a vi xenci a por mor dunha s entenza xudi ci a l fi rme

Ca us a da perda de vi xenci a

VO: a proba ci ón dun novo i ns trumento que o revi s a , s ubs titúe ou dei xa s en vi xenci a ; SENTENZA: a nul a do por s entenza xudi ci a l fi rme.
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Pa ra o pl a nea mento xera l : PXOM: pl a n xera l de ordena ci ón muni ci pa l ; PBM: pl a n bá s i co muni ci pa l ; NNSSPP: norma s s ubs i di a ri a s de
pl a nea mento; PXOU: pl a n xera l de ordena ci ón urba na ;
POMR: proxecto de ordena ci ón do medi o rura l .
Pa ra o pl a nea mento de des envol vemento: PP: pl a n pa rci a l ; PE: pl a n es peci a l ; PEP: pl a n es peci a l de protecci ón; PERI: pl a n es peci a l de
reforma i nteri or; PEPRI: pl a n es peci a l de protecci ón e reforma i nteri or; PEID: pl a n es peci a l de i nfra es trutura s e dotaci óns ; PS: pl a n de
s ectori za ci ón; PAU: progra ma de a ctua ci ón urba nís tica .
Pa ra outra s fi gura s de pl a nea mento: DNR: del i mi taci ón de s ol o de núcl eo rura l ; ED: es tudos de detal l e; DSU: del i mi taci ón de s ol o urba no.
No ca s o de que s e tra te dunha modi fi ca ci ón dun des tes i ns trumentos , a nomencl a tura do (TIP) es tará precedi da da l etra MP, no ca s o de
que s e tra te dunha correcci ón de erros es tará precedi da da l etra CE e, no ca s o de que s e tra te dun documento refundi do, da s l etra s DR.

mRc

III. NORMAS URBANÍSTICAS

CAPÍTULO PRIMEIRO. DISPOSICIÓNS XERAIS
Artigo 1.

Obxectivos

1. O obxectivo xeral da Modificación Puntual das Normas Subsidiarias de Planeamento do Concello de Redondela no ámbito de Leitón - Cidadelle é dar resposta
á orde do Consello da Xunta do 5 de outubro do 2017, na que 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”.

•

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 Maceiras

Artigo 2.

Ámbito

A presente modificación puntual é de aplicación no ámbito definido nos planos
de ordenación, cunha superficie total de 3,66 Ha conformado polos terreos clasificados como solo urbanizable residencial 1-3 delimitado nas NSP así como
unha parte do camiño da Buraca. Limitan con:
•

Ao norte e ao oeste polo Rego do Maceiras 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 Maceiras.
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2. Os obxectivos específicos para dar resposta á orde do Consello da Xunta e
adaptar a clasificación do solo e a ordenación urbanística para a adaptación
do planeamento responden son os seguintes::

mRc
Artigo 3.

Vixencia

1. A Modificación Puntual entrará en vigor unha vez que téndose
disposto no artigo 82 da Lei 2/2016 do solo de Galicia, transcorra
15 días hábiles a partir da publicación das Normas Urbanísticas
Oficial da Provincia de acordo co estipulado no artigo 65.2 da Lei
guladora das Bases Locais e a Lei 5/1997 da Administración Local de

cumprido o
o prazo de
no Boletín
7/1985 ReGalicia.

2. A súa vixencia será indefinida, mentres non se modifique ao amparo das disposicións da lexislación vixente.
Artigo 4.

Natureza e obrigatoriedade

1. A presente modificación puntual redactouse conforme ao ordenamento legal
vixente. As referencias á LSG deben entenderse feitas á Lei do Solo de Galicia, aprobada pola Lei 2/2016, do 10 de febreiro.
2. A Modificación das Normas Subsidiaria, estará ao abeiro das Directrices de
Ordenación do Territorio. Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, pola que se
aproban definitivamente as directrices de Ordenación do Territorio de Galicia.
3. Os Particulares, ao igual que a Administración, quedarán obrigados ao cumprimento das disposicións contidas na Modificación Puntual e en especial nesta
Normativa, de tal xeito que calquera actuación ou intervención de carácter
provisional ou definitiva sobre o territorio municipal, sexa de iniciativa
pública ou privada, deberá axustarse á mesma.
Artigo 5.

Administración actuante

1. A tramitación do planeamento de desenvolvemento da Modificación Puntual das
NNSS rexerase polo disposto no artigo 60 da LSG.
2. En canto á súa aprobación definitiva, de acordo ao artigo 61 da LSG corresponde á persoa titular da consellaría competente en materia de urbanismo, para
os plans xerais municipais de concellos que conten cunha poboación igual ou
inferior a 50.000 habitantes.
3. De acordo ao artigo 94 da LSG, a execución do planeamento urbanístico correspóndelles aos municipios.
4. Os particulares poderán participar na execución do planeamento a través dos
procedementos previstos pola LSG, segundo o artigo 94.2
Normas directamente aplicables

1. En materia de ruído. Terase en conta o contido dos mapas de ruído que afectan ao Concello de Redondela, accesibles na páxina web SICAWEB do Ministerio
de Medio Ambiente, no seguinte link http:// sicaweb.cedex.é/mapas-consultafase2.php, e os publicados polo Ministerio de Fomento na seguinte dirección :
http:// egra.cedex.é/MER SEGUNDA/ ESTRADAS/ASTURIAS-CANTABRIA-GALICIA, tal e
como se recollen nos planos de información e ordenación.
Para a execución de obras e instalacións, colindantes coas estradas da Deputación provincial, autonómicas, ou do Estado, será requisito previo ao outorgamento da licenza municipal a realización dos estudos necesarios para a determinación dos niveis sonoros, sendo obrigatorio dispoñer dos medios de protección acústica necesarios, en caso de superar os limiares recomendados na normativa estatal básica e ruído ou na normativa autonómica de desenvolvemento,
ou aqueloutra que as substitúa.
2. En materia de estradas: No que afecta ao ámbito da modificación puntual por
mor dos treitos da autoestrada AP-9 e a estrada N-552, estarase ao abeiro do
expresado nas Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras e no Real Decreto 1812/1994, del 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reaglamento General de Carreteras, as diferentes afeccións veñen grafadas nos planos de infor-
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Artigo 6.

mRc
mación; I05b, Mapa de ruídos da AP-9, I08 Afeccións sectoriais e nos planos de
ordenación;O07 Ordenación do solo urbano III, O08 Mapa de ruídos da AP-9.
3. Servidume aeronáuticas: A totalidade do termo municipal de Redondela atópase incluído nas Zonas de Servidumes aeronáuticas establecidas (real Decreto
2278/1986, do 25 de setembro, polo que se establecen as novas servidumes aeronáuticas do aeroporto de Vigo (B.O.E nº261, do 2 de decembro de 1986)), así
como polas determinacións do Plan Director do Aeroporto de Vigo (aprobado por
Orden FOM/2385/2010 do Ministerio de Fomento do 30 de xuño do 2010 (B.O.E
nº223, do 14 de setembro)). Polo tanto terase en conta o contido das limitacións impostas tanto polas Servidumes Aeronáuticas do Aeroporto de Vigo, como
pola Zona de Servizo Aeroportuario e as pegadas de ruído do aeroporto, recollidas para o ámbito da modificación nos planos; I08, Afeccións sectoriais e
O07. Ordenación do solo urbano III, amosándose que o ámbito da modificación
non se atopa dentro da envolvente de afeccións acústicas.
a) En concreto no ámbito da modificación puntual vese afectado polas liñas de
nivel das superficies limitadoras das Servidumes Aeronáuticas que determinan
as alturas (respecto ao nivel do mar) que non debe sobrepasar ningunha construción (incluídos todos os seus elementos como antenas, pararraios, chemineas, equipos de aire acondicionado, caixas de ascensores, carteis, remates decorativos, etc), modificacións do terreo ou obxecto fixo (postes, antenas,
aeroxeradores incluídas as súas palas, carteis etc,) así como o gálibo de viario ou vía férrea , non poden vulnerar as Servidumes Aeronáuticas do Aeroporto
de Vigo que veñen representadas no plano O07. Ordenación do solo urbano III,
salvo que quede acreditado, a xuízo da Axencia Estatal de Seguridade Aérea
(AESA), que non se compromete a seguridade nin queda afectada de modo significativo a regularidad das operacións das aeronaves, de acordo coas excepcións
contempladas no Decreto 584/72, na súa actual redacción.
b) Non se contempla a instalación de aeroxeradores no ámbito da modifiación
c) A execución de calquera construción, instalación (postes, antenas, aeroxeradores -incluídas as palas, medios necesarios para a construción (incluídas
os guindastres de construción e similares)) ou plantación, requirirá acordo
favorable previo da Axencia Estatal de Seguridade Aérea (AESA), conforme aos
artigos 30 e 31 do Decreto 584172modificado por Real *Decreto 29712013

4. En materia de accesibilidade, atenderán ao disposto na lei 10/2014 do 3 de
decembro de accesibilidade, que expón no seu artigo 4 o ámbito de aplicación
da lei:
todas as actuacións levadas a cabo na Comunidade Autónoma de Galicia por
entidades públicas ou privadas, así como polas persoas individuais, en
materia de:
a) Espazos públicos urbanizados, infraestruturas e edificación.
b) Transportes.
c) Telecomunicacións e sociedade da información.
d) Bens e servizos á disposición do público e relacións coas administracións públicas
Nesta liña a presente modificación puntual debe velar que no seu desenvolvemento se posibilite a aplicación desta lei, mais serán os procesos urbanizadores e a execución das edificacións resultantes as que deban garantir as medidas de accesibilidade concretas. De tal xeito, as obras de reparación e urbanización do espazo público que se derivan da aprobación da presente modificación deberán xustificar expresamente as determinacións da lei 10/2014 de accesibilidade e a súa normativa de desenvolvemento.
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d) En caso de contradición na propia normativa urbanística da Modificación
Puntal ou entre a normativa urbanística e os planos recollidos na Modificación
Puntual, prevalecerán as limitacións ou condicións impostas polas servidume
aeronáuticas sobre calquera outra disposición recollida no planeamento urbanístico.

mRc
Serán os edificios de uso público, que nas súas obras de ampliación ou reforma
deberán facelo ao amparo do artigo 16.3 da Lei 10/2014 de accesibilidade.
Así mesmo os proxectos de conservación e reforma dos espazos e edificacións
públicas e privadas deberán cumprir co disposto no Real Decreto 505/2007 de 20
de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización
de los espacios públicos y edificaciones e Orden VIV 561/2010 que o desenvolve.
5. En materia hidrográfica, atenderase ao disposto no Plan Hidrolóxico Galicia-Costa, aprobado por RH 11/2016 do 8 de xaneiro, así como o Catálogo de
Zonas Protexidas do Plan Hidrolóxico Galicia Costa, tendo en conta que na presente Modificación Puntual atópase relativamente próximo ao ámbito unha zona
protexida, polo que deberase ter en conta a presenza de humidais ou outras
zonas húmidas no desenvolvemento da actuación, adoitando as medidas precisas
para a súa preservación e no seu caso, contar coas autorizacións correspondentes. Estes deberanse reflectir, tamén, na documentación gráfica do planeamento
que o desenvolva.
Así mesmo no ámbito hai presenza de zonas inundables e de fluxo preferente,
principalmente sobre o trazado do camiño da Buraca, polo que se estará ao
abeiro das determinacións do PHGC nestes ámbitos
Para as zonas inundables e as zonas de fluxo preferente deberanse de respectar
e recoller expresamente as prescricións recollidas no capítulo VII da Normativa do Plan Hidrolóxico Galicia – Costa (Art. 26 – 41) Protección contra as
inundacións.
Deste xeito, segundo o artigo 30 “Contido dos instrumentos de planificación de
carácter territorial ou urbanístico” deberanse incorporar á documentación do
instrumento de planificación de carácter territorial ou urbanístico naquelas
zonas afectadas por Áreas de Risco Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) a seguinte documentación:
•

Planos onde se reflicta, sobre a ordenación proposta, o dominio público
hidráulico e as súas zonas de servidume e policía.

•

Planos onde se reflicta, sobre a ordenación proposta, as zonas inundables.

•

Planos onde se reflicta, sobre a ordenación proposta, as zonas de fluxo
preferente.
Contido

A Modificación Puntual componse dos seguintes documentos:
I.

MEMORIA DE INFORMACIÓN

II.

MEMORIA DE ORDENACIÓN

III.

NORMATIVA URBANÍSTICA

IV.

ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDO ECONÓMICO

IV.

CATÁLOGO

VI.

ANEXOS:
ANEXO I: Traslado Consellería de cultura, educación e ordenación
universitaria
ANEXO II: Ficha sector urbanizable 1-3 Normas Subsidiarias
ANEXO III: Adopción de acordos sobre reposición do colexio Igrexa-Chapela

VII.

CRÉDITOS
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Artigo 7.

mRc
VIII.

PLANOS DE INFORMACIÓN
I 01.

Situación territorial

I 02.

Situación territorial (ortofotografía)

I 03. Situación no planeamento vixente
I 04.

Usos do solo existentes

I 05a. Mapa de riscos
I 05b. Mapa de ruído AP 9
I 06.

Topografía e rede hídrica

I 07.

Plan de ordenación do litoral

I 08.

Afeccións sectoriais

I 09.

Elementos patrimoniais

I 10.

Evolución urbanística do concello

I 11a. Servizos urbanos. Abastecemento
I 11b. Servizos urbanos. Saneamento
I 11c. Servizos urbanos. Rede eléctricas
I 11d. Servizos urbanos. Luminarias
I 12.

Rede de comunicacións

I 13.

Espazos libres e equipamentos

I 14.

Comparación ortofotografías

I 15a. NNSSPP “Clasifiación de suelo c-1”
I 15b. NNSSPP “Delimitaación de suelo urbano y núcleos existentes
nº1”
I 16.

Transposición NNSSPP

I 17.

Información do solo urbano

I 18.

Estrutura da propiedade

I 19.

Situación no Borrador do PXOM

I 20.

Situación no Plan Básico Autonómico

Artigo 8.

A 00.

Alternativa 0

A 01.

Alternativa 1

O 01.

Modificación plano NSP “Clasifiación de suelo c-1”

O 02.

Modificación plano NSP “Delimitación de suelo urbano y núcleos existentes nº1”

O 03.

Estrutura xeral e orgánica

O 04.

Clasificación e categorías do solo

O 05.

Ordenación do solo urbano consolidado I

O 06.

Ordenación do solo urbano consolidado II

O 07.

Ordenación do solo urbano consolidado III

O 08.

Mapa de ruído AP-9

O 09.

Riscos e areas protexidas PHGC

O 10.

Resumo executivo

Interpretación

1. Os documentos desta Modificación Puntual das Normas Subsidiarias, interpretaranse sempre atendendo ao seu contido, e de acordo cos seus obxectivos e
finalidades expresadas na Memoria de ordenación urbanística.
2. As indicacións da Modificación Puntual que se refiran a espazos situados
fora do seu ámbito, deberán entenderse coma indicativas e non teñen valor normativo.
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X. PLANOS DE ORDENACIÓN

mRc
3. A Memoria da información urbanística e os planos de información urbanística, teñen carácter informativo, explicativo e xustificativo.
4. No caso de imprecisión ou contradición nas determinacións dos documentos
vinculantes, prevalecerán aqueles que se axusten ao seguintes criterios:
•

Na contradición entre documentos escritos e gráficos, prevalecerá o contido da normativa escrita.

•

Si a contradición atende aos documentos gráficos, prevalecerá a grafía
que se concrete nos planos a escala mais detallada.

Artigo 9.

Desenvolvemento e execución da presente Modificación Puntual

1. Os solos incluídos nesta Modificación, están clasificados como solo urbano
consolidado desenvólvense segundo o seguinte:
a. As condicións de ordenación veñen establecidas no tocante ao equipamento
educativo e á súa urbanización no proxecto público educativo para un novo CEIP en Cidadelle- Chapela.
b. A Modificación establece as condicións de ordenación directa en relación
ás NSP vixentes, tanto para o solo de núcleo rural como para os sistemas.
c. Os solos cualificados como sistemas xerais públicos, obteranse por algún
dos medios establecidos no artigo 129 da LSG, para a obtención de sistemas xerais
Artigo 10.

Cualificación do solo

1. As determinacións da presente modificación puntual, veñen grafadas nos planos de ordenación onde se fixan as aliñacións dos espazos públicos e privados,
a delimitación das zonas e sistemas, coa súa clave identificadora e cualificación correspondente, así como aquelas determinacións relativas á súa xestión.

CAPÍTULO SEGUNDO. REGULACIÓN DOS SISTEMAS
Definición e regulación xeral

1. Os sistemas son aquel conxunto de elementos de interese xeral fundamentais
para asegurar o desenvolvemento e funcionamento urbano, dada a súa importancia
e contribución á hora de lograr os obxectivos do planeamento referente ás redes de comunicación, aos espazos libres, aos equipamentos e aos servizos técnicos.
2. Esta modificación puntual, establece as determinacións xerais dos sistemas
incluídos no ámbito da mesma, sen prexuízo de que se establezan de xeito mais
específico pola lexislación vixente en cada unha das respectivas materias que
afectan a cada un dos sistemas.
3. Para aquilo que non estea previsto na presente Modificación puntual, no que
se refire aos sistemas, atenderase, ao especificado nas NSP de planeamento
vixentes.
Artigo 12.

Integración paisaxística do conxunto

1. A urbanización e edificación do novo CEIP e do acondicionamento e mellora
do acceso da Subida a Maceira, quedan determinados nos seus proxectos de execución e por tratarse dun proxecto aprobado por trámite de urxencia e estar en
realización, a presente modificación non contradirá polo tanto as súas determinacións, nin as dos informes ditados a estes documentos.
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Artigo 11.

mRc
2. Para aqueles terreos que non estean incluídos no Proxecto Público Educativo, toda actuación deberá respectar os criterios de integración ambiental e
paisaxística destacando:
a) A integración das edificacións na topografía existente, evitando as dobres fachadas, e tomando a altura máxima de cornixa, dende a rasante
mais baixa da edificación.
b) A preservación da vexetación autóctona e de interese e potenciar accións
de recoñecemento e posta en valor.
c) Integrando as zonas verdes e naturais nos proxectos que definan os equipamentos
d) O respecto polas rasantes naturais e a utilización de materiais que faciliten a drenaxe na definición de sendas e camiños que se realicen nas
zonas verdes e en especial nas ribeiras dos regos.
e) O rexeitamento de materiais de pavimentación, excesivamente impermeables
ou pouco flexibles na urbanización dos espazos exteriores.
Artigo 13.

Sistema de infraestruturas da comunicación

1. Aténdese ao establecido nas NSP vixentes e na normativa sectorial de aplicación, así como no Proxecto público educativo para un novo CEIP en CidadelleChapela e no Proxecto de mellora do viario de Subida a Maceiras. Tendo especial atención ao tramo inundable e que se corresponde con zona de fluxo preferente do Camiño da Buraca, Subida a Maceira e que debe ser compatible coas
determinacións do PHGC.
2. Naqueles viarios, camiños ou sendas que non queden perfectamente definidos
nos proxectos anteriormente citados, deberán terse en conta na súa definición
as seguintes determinacións:

b) A creación de sendas no interior da reserva de espazos libres e zonas
verdes, que poidan establecerse como percorridos alternativos ao viario
existente co gallo de mitigar a pendente. A creación de sendas no interior da reserva de espazos libres e zonas verdes, que poidan establecerse como percorridos alternativos ao viario existente co gallo de mitigar
a pendente.
Artigo 14.

Sistema de zonas verdes e espazos libres

1. No referente aos terreos definidos como sistema xeral de zonas verdes e
espazos libres na presente modificación, estarán ao disposto no artigo 94 das
NSP vixentes, facendo as seguintes puntualizacións:
c) As edificacións previstas terán en conta na definición dos seus paramentos exteriores o establecido na Guía de Cor e Materiais de Galicia.
d) A altura máxima dende o punto mais desfavorable da rasante ate a cornixa
será de 5m de altura, de xeito que esta sexa a altura máxima da edificación en calquera dos seus puntos evitando as dobres fachadas.
e) Deberá respectarse a existencia de vexetación autóctona e de interese
f) No caso de ser necesaria a realización de movementos de terra, estes deberán realizarse cuns ambiciosos requirimentos de integración paisaxística, tendo en conta para elo as estruturas de socalcos que aínda se
manteñen na contorna.
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a) Incorporar as recomendacións establecidas polas guías de referencia para
o trazado de percorridos peonís e ciclables, así como o establecido no
Real Decreto 505/2007 de 20 de abril, por el que se aproban las condiciones básicas de accesibilidade e non discriminación das persoas con
discapacidade para o acceso e utilización dos espazos públicos y edificacións e Orden VIV 561/2010 que o desenvolve.

mRc
g) A urbanización e os usos que se establezan nos terreos incluídos nos
sistema de zonas verdes e espazos libres, identificados como zonas de
fluxo preferente deberán cumprir o citado nos artigos 34 e 37 do PHGC.
2. Os proxectos e obras de acondicionamento deberán ter en conta o establecido
na lei 10/2014 do 3 de decembro de accesibilidade e Decreto 505/2007 de 20 de
abril, polo que se aproban as condiciones básicas de accesibilidade e non discriminación das persoas con discapacidade para o acceso e utilización dos espazos públicos e edificacións e Orden VIV 561/2010 que o desenvolve.
Artigo 15.

Sistema xeral de equipamentos

1. Será de aplicación o establecido no artigo 67 na zona de equipamentos en
solo urbano e urbanizable.
2. En canto ás edificacións de nova planta, o artigo 67.4 fai referencia ao
artigo 59 das NSP, onde se definen as condición da edificación para solo no
urbanizable de núcleo existente tradicional, a presente modificación fará as
seguintes puntualizacións para aquelas que se atopen dentro do ámbito da mesma:
a) Engadir aos usos permitidos uso dotacional múltiple (de xeito que englobe calquera dos equipamentos establecidos no RGLS.
b) En canto ao acabado exterior das edificacións, rexerase polo recomendado
na Guía de Cor e Materiais de Galicia, ou catálogo, normativa ou documento de referencia que o substitúa.
c) Para as alturas máximas de edificación, serán medidas dende o punto mais
desfavorable da rasante ate a cornixa.
d) A altura máxima nos equipamentos educativos será de 10,5 m tal e como
describe Proxecto Público Educativo.
3. No ámbito de aplicación do Proxecto Público Educativo (PPE) aprobado por
trámite de urxencia, en canto ás posibles contradicións entre o establecido no
PPE e nas NSP coas modificacións aquí establecidas, prevalecerán as determinacións do PPE, no resto do ámbito será de aplicación o disposto nas NSP e na
presente modificación puntual.

CAPÍTULO TERCEIRO. REGULACIÓN DE ZONAS
Artigo 16.

Solo de núcleo rural

Serán de aplicación as mesmas determinacións que no resto do Concello no solo
de núcleo rural.

CAPÍTULO CUARTO. PROTECCIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL
Artigo 17.

Marco legal e ámbito de aplicación

A Lei 5/2016 do 4 de maio do Patrimonio Cultural de Galicia (en adiante LPCG)
no seu artigo 1.2 define o patrimonio cultural de Galicia como aquel constituído polos bens mobles, inmobles ou manifestacións inmateriais que, polo seu
valor artístico, histórico, arquitectónico, arqueolóxico, paleontolóxico, etnolóxico, antropolóxico, industrial, científico e técnico, documental ou bibliográfico, deban ser considerados de interese para a permanencia, recoñece-
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4. Para aquelas actuacións e edificacións que se realicen nos terreos reserva
de equipamento, estarán ao disposto nas normativas sectoriais de cada un dos
ámbitos de aplicación.

mRc
mento e identidade da cultura galega a través do tempo. Así mesmo, integran o
patrimonio cultural de Galicia todos aqueles bens ou manifestacións
inmateriais de interese para Galicia nos que concorran algúns dos valores enumerados no parágrafo anterior e que se encontren en Galicia, con independencia do
lugar onde se crearan.
Por outra banda, o artigo 35 da LPCG establece a necesidade de incluír nos
instrumentos de planeamento urbanístico todos os bens inmobles do patrimonio
cultural, tanto os inscritos no Rexistro de Bens de Interese Cultural como no
Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia situados no ámbito territorial,
garantindo a salvagarda dos valores culturais dos bens do patrimonio cultural,
a súa integración coas previsión establecidas nas súas delimitacións, contornos de protección e zonas de amortecemento, de ser o caso, así como a súa función no cumprimento dos obxectivos de desenvolvemento sustentable, e o respecto á toponimia oficialmente aprobada. O planeamento urbanístico establecerá un
réxime específico que garanta a protección dos valores culturais dos bens inmobles incluídos no seu catálogo, cunha información detallada e unhas ordenanzas específicas que regulen as actividades e as intervencións compatibles cos
devanditos valores culturais
É obxecto desta normativa protexer os ben do patrimonio cultural recoñecidos
no ámbito desta Modificación Puntual. A efectos de acadar unha adecuada protección, conservación e posta en valor dos mesmos, estes elementos recóllense
no Catálogo de protección de bens (en adiante Catálogo)

•

Decreto do 22 de abril de 1949 sobre os castelos españois

•

Decreto 571/1963 do 14 de marzo, sobre protección dos escudos, emblemas,
pedras heráldicas, rolo de xustiza, cruces de termo e pezas similares de
interese histórico-artístico

•

Decreto 449/1973, do 22 de febreiro, polo que se colocan baixo a protección do Estado os “hórreos” ou “cabazos” antigos existentes en Galicia e
Asturias

•

Lei 16/1985, do 25 de xuño, do patrimonio histórico español (LPHE)

•

Decreto 199/1997 do 10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia

•

Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia (LPCG)

Constitúe, xunto coa normativa establecida no presente Capítulo IV de Regulación das actuacións no Patrimonio Cultural e as determinacións contidas nas
fichas do Catálogo, o marco normativo específico que rexe a protección dos
elementos do patrimonio cultural no ámbito territorial da presente modificación puntal.
Artigo 18.

O Catálogo

1. O Catálogo constitúe a relación de elementos presente no ámbito territorial
desta Modificación Puntual, ou na súa contorna inmediata, e que son obxecto de
protección polos seus valores tal como sinala a Lei 5/2016 do 4 de maio do
Patrimonio Cultural de Galicia no seu artigo 1.2
2. Cada un dos elementos incluídos no Catálogo consta dunha ficha onde se recolle información escrita, gráfica e planimétrica relacionada co ben, co obxecto de acadar unha correcta identificación e caracterización do mesmo así
como establecer e sinalar os diferentes grados de protección.
3. O catálogo de bens aséntase nun carácter de PROVISIONALIDADE PERMANENTE,
polo que o concello, de oficio ou a instancia de parte, deberá incorporar
obrigatoriamente de maneira inmediata calquera outro elemento que se considere
posúe valores patrimoniais, especificando o seu ámbito de protección, realiza-
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É de aplicación no ámbito territorial da modificación puntual a seguinte lexislación:

mRc
do por un técnico competente na materia. Para a incorporación de novos elementos, seguiranse as pautas establecidas no Título I, Capítulo III da LPCG
4. Así mesmo, os graos de protección e os contornos establecidos poden verse
modificados en función dos resultados aportados por intervencións que lles
afecten ou ben por nova información que poida xurdir sobre os mesmos.
Artigo 19.

Sobre posibles contradicións na normativa e catálogo

No caso de atoparse algún conflito entre o establecido neste Título e o resto
da normativa, así como no caso de existir contradicións na cartografía do planeamento prevalecerá aquela norma ou cartografía que estableza un maior nivel
de protección para o ben

CAPÍTULO QUINTO. O PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ETNOLÓXICO
Artigo 20.

Obxecto e ámbito

A normativa establecida neste capítulo é aplicable a todos os bens recollidos
no Catálogo
Artigo 21.

Protección dos elementos arquitectónicos e etnolóxicos

5.1 Alcance da protección

a)

Ben e Ámbito: corresponde non so á entidade física (ben) senón ao espazo
propio sen o cal o elemento perdería a súa capacidade funcional (ámbito). Cando o obxecto protexido sexa unha edificación e no Catálogo, e na
cartografía, apareza exclusivamente como tal entenderase que a protección afecta á totalidade da parcela na que se sitúa (ámbito); quedando
excluída a posibilidade de segregación excepto por autorización expresa
da Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural. En calquera
caso o ben catalogado está constituído tanto polo propio inmoble como
por aqueles elementos sen os que o ben quedaría descontextualizado,
(fincas e edificacións anexas, muros de peche, conxunto da infraestrutura hidráulica e accesos nos muíños, etc.).

b)

Contorno de protección: cada elemento incluído no catálogo da Modificación Puntual conta cun contorno de protección o cal aparece grafado nas
fichas e na cartografía do planeamento. O contorno gozará dun nivel de
protección ambiental, quedando sometido ás proteccións que a normativa e
a lexislación sectorial establece para o mesmo. Para a delimitación do
contorno de protección empregouse unha franxa de referencia, partindo
dende o vestixio máis exterior do ben, seguindo o disposto no artigo 38
da LPCG. A partires desta referencia o ámbito axústase á realidade do
territorio e do propio ben.

5.2 Nivel de Protección
Para a adecuada conservación dos bens incluídos no Catálogo establécense diferentes niveis de protección, sinalados nas fichas do Catálogo, co obxecto de
regular as intervencións autorizables nos mesmos. Os niveis de protección son
os establecidos no artigo 41 da LPCG:
a) Integral: destinada á conservación integra dos bens e todos os seus elementos e compoñentes tanto interiores como exteriores nun estado o máis próximo
ao orixinal, respectando a súa evolución e transformacións ao longo tempo sempre que sexan acordes cos seus valores culturais.
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O elemento catalogado consta de:

mRc
Gozarán deste réxime de protección todos os bens declarados
Cultural (BIC)

Ben de Interese

b) Estrutural: destinada á conservación dos elementos máis relevantes e significativos dos bens, tanto internos como externos.
c) Ambiental: destinado á conservación dos aspectos máis visibles e evidentes
dos bens, así como a súa configuración básica.
5.3 Réxime de autorizacións das intervencións
Acorde coa LPCG, - artigos 39, 45 e 47 -, calquera intervención que se pretenda realizar nun ben independentemente do nivel de protección asignado, no seu
contorno e, se é o caso, na súa zona de amortecemento, terá que contar con
autorización expresa da Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural con anterioridade á realización de calquera acto ou obra que o afecte.
Será necesario informe nos casos establecidos nos artigos 34 e 52 da LPCG e
autorización nos casos establecidos nos artigos 39, 45, 65 e 96 da LPCG
5.4 Modelos de intervencións autorizables nos bens incluídos no Catálogo
As obras autorizables nos bens recollidos no Catálogo, tal e como se recolle
no artigo 40 da LPCG, serán as seguintes:
a) Mantemento: aquelas obras e accións cotiás, continuas ou periódicas de escasa complexidade técnica sobre o ben encamiñadas a manter as súas características, funcionalidade e lonxevidade sen que supoña a substitución ou incorporación de novos elementos. Así mesmo inclúense as actuacións encamiñadas ao
estudo dos axentes de deterioro do ben dirixidas a desenvolver accións de conservación preventiva.
b) Conservación: aquelas obras destinadas a que os bens manteñan a súas características e elementos en condicións adecuadas, non pudendo afectar a súa funcionalidade, as súas características formais, estrutura e distribución interior. En todo caso permitiranse actuacións co obxecto de evitar o seu deterioro.
c) Consolidación: aquelas obras dirixidas ao afianzamento, reforzo ou substitución de elementos danados ou perdidos para asegurar a estabilidade do ben.
Empregaranse preferentemente materiais e elementos da mesma tipoloxía que os
existentes, respectando as características xerais do ben.
parte do messuficiente. A
ou engadidos
do ben.

e) Rehabilitación: aquelas obras encamiñadas á recuperación do uso orixinal do
ben ou un novo compatible cos valores orixinais do mesmo ou dunha parte do
mesmo, que poden supoñer intervencións sobre os seus elementos característicos, e excepcionalmente e xustificadamente a modificación e/ou introdución de
novos elementos imprescindibles para unha adecuada adaptación dos requirimentos funcionais para o seu uso. Inclúense as accións destinadas á mellora da
habitabilidade e accesibilidade do ben.
f) Reestruturación: aquelas obras e actuacións de renovación ou transformación
de inmobles nos que non se poda garantir o seu mantemento ou uso polas malas
condicións de conservación, e que poden implicar unha modificación da configuración arquitectónica do mesmo e substitución de elementos da súa estrutura,
acabado ou outros determinantes da súa tipoloxía.
g) Ampliación: aquelas obras e accións destinadas a complementar en altura ou
planta o ben seguindo criterios de integración compositiva e coherencia formal, sempre de xeito respectuoso cos valores culturais preexistentes do mesmo
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d) Restauración: aquelas obras dirixidas á restitución do ben ou
mo ao seu estado orixinal sempre que se dispoña da documentación
restauración pode implicar a eliminación de elementos estraños
sen valor cultural ou a recuperación de elementos característicos

mRc
5.5 Intervencións admitidas segundo o nivel de protección
Segundo a o nivel de protección do ben catalogado as obras permitidas serán,
tal e como sinala o artigo 42 da LPCG, as seguintes:
Integral: permitiranse as obras de mantemento, conservación, consolidación e
restauración. As de rehabilitación poderán autorizarse sempre que o proxecto
de intervención garanta a conservación dos valores culturais que motivaron a
súa protección integral e se trate de adaptacións necesarias para adecuar o
uso orixinal do edificio as condicións actuais de habitabilidade e accesibilidade, ou para adecuar o ben a un novo uso que garante a súa conservación e uso
público.
Estrutural: permitiranse obras de mantemento, conservación, consolidación,
restauración e rehabilitación. As de reestruturación permitiranse de xeito
excepcional e xustificado limitándose aos elementos irrecuperables polo seu
estado de conservación, non podendo supoñer risco de perda dos valores culturais que motivaron a protección estrutural.
Ambiental: permitiranse as obras de mantemento, conservación, consolidación,
restauración, rehabilitación e reestruturación. As de ampliación permitiranse
sempre que non supoñan un deterioro dos valores culturais que motivaron a súa
protección ambiental.
Calquera excepción a estas consideracións aparecerá indicada na ficha do ben
recollida no Catálogo
Asemade en cada nivel de protección, de xeito excepcional e motivado, poderá
ser autorizado pola Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural
outro tipo de intervencións distintos ao indicado polo seu nivel sempre e cando garanta a conservación dos valores culturais do ben
5.6 Criterios de intervención nos bens e no seu contorno
Os criterios que rexerán as actuacións sobre os bens incluídos no Catálogo así
como no seus contornos de proteccións serán os sinalados no artigo 44 e 46
respectivamente da LPCG, sempre na procura de evitar xerar impactos e afeccións negativas sobre o propio ben
5.7 Usos autorizados nos inmobles catalogados

b) Así mesmo permítense ou usos que teñan como obxecto manter ou recuperar os
usos orixinais do edificio, aínda que este non se contemple na ordenanza, sempre e cando non resulten incompatibles co entorno no que se inscriben
c) Independentemente do sinalado, calquera cambio de uso será avaliado e sometido á autorización da Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural
Artigo 22.

Documentación necesaria para a solicitude de licenza

Ademais dos documentos esixidos na normativa, a solicitude de licenza dun ben
incluído no Catálogo que exceda as actuacións de mantemento deberá estar acompañada da seguinte documentación:
a) Nos bens con protección integral e estrutural:
-Estudo histórico do ben
-Evolución do ben e do entorno inmediato que poda xustificar as solucións
adoptadas
-Levantamento a escala mínima 1/100 do edificio na súa situación actual e das
edificacións auxiliares, así como das ampliacións de escala necesaria de deta-
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a) Nos elementos catalogados son admisibles aqueles usos autorizados, ou compatibles, pola ordenanza de aplicación, sempre que non supoña un menoscabo dos
seus valores patrimoniais ou resulten incompatibles coa súa adecuada conservación e protección

mRc
lles característicos. Levantamento da parcela onde se sitúa, a e escala non
menor de 1/500 indicando a situación de todos os elementos
-Descrición fotográfica do ben e o seu entorno
-Relación pormenorizada das obras a executar especificando con claridade as
zonas afectadas e o impacto sobre o obxecto de protección
b) Nos bens con protección ambiental
-Relación pormenorizada das obras a executar especificando con claridade as
zonas afectadas e o impacto sobre o obxecto de protección
-Alzado fotográfico do tramo da rúa ou do enclave onde se sitúa o ben
-Descrición fotográfica pormenorizada do estado actual do ben e dos seus elementos máis característicos
En todos os casos o Concello, coa documentación presentada, solicitará, como
requisito previo á concesión da licenza, o informe preceptivo e vinculante da
Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural

CAPÍTULO SEXTO. O CAMIÑO PORTUGUÉS DE SANTIAGO
Artigo 23.

Obxecto e ámbito

A normativa incluída neste capítulo aplícase exclusivamente ao Camiño de Santiago
O Camiño de Santiago constitúe un ben de dominio público, como tal lle será de
aplicación a lexislación xeral autonómica nesta materia
Inclúese o tramo do denominado Camiño Portugués pola Costa afectado polo ámbito territorial da modificación puntual no Catálogo. A delimitación proposta,
tanto da traza como do seu territorio histórico, ten carácter provisional en
tanto non se delimite definitivamente pola Consellería competente en materia
de patrimonio cultural. A aprobación definitiva da delimitación da traza e o
territorio histórico obrigará ao concello a incorporala aos seus instrumentos
de planeamento urbanístico.
Artigo 24.

Alcance da protección

a. Traza: constituída pola vía de dominio público e os seus elementos funcionais, entendéndose por estes os elementos que forman parte da súa fisionomía como peches, muros, cómaros, pasos, pontellas, pontes, fontes,
lavadoiros e espazos similares, así como os destinados a súa conservación e servizo e os que sexan necesarios para o seu uso.
b. Territorio histórico: constituído polo ámbito xeográfico de implantación
do camiño. Para a súa delimitación provisional pártese das referencias
establecidas na LPCG adaptándose a realidade física do territorio
Artigo 25.

Determinacións para a protección do Camiño de Santiago

Para garantir a conservación do camiño respecto ao seu uso e ocupación seguirase o establecido nos artigos 77, 78 e 79 da LPCG
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A delimitación do Camiño de Santiago consta de:
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IV. ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDO ECONÓMICO

4.1. ESTRATEXIA DE ACTUACIÓNS
Segundo o artigo 59 da LSG, a estratexia de actuación e estudo económico forman parte da documentación do planeamento urbanístico xeral.
A estratexia de actuación fará a previsión para o desenvolvemento coherente da
actuación, determinando a execución dos sistemas xerais que deban crearse necesariamente.
Neste caso trátase dun cambio de clasificación de solo, no que o destino urbanístico do ámbito é na súa práctica totalidade de solo urbano, e unha pequena
parte a solo de núcleo rural. No que respecta ao solo urbano ten como obxectivo dotar ao municipio de novas reservas de sistemas xerais (equipamentos, viario e espazos libres e zonas verdes), polo que non hai incremento lucrativo no
ámbito, a obtención destas reservas fundaméntanse principalmente en 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. Así como
na necesidade expresa de dotar ao Concello dunha maior reserva dotacional,
especialmente de espazos libres e zonas verdes, de cara a alcanzar os estándares legais.
Seguindo os principios de proporcionalidade e concreción na documentación que
esixe a lexislación, non se trasladará na estratexia de actuación e no estudo
económico aqueles datos concretos dos proxectos en execución do Colexio Público Cidadelle, e do Camiño de acceso ao Centro Educativo, ambos aprobados e en
execución, porén farase mención aos mesmos cando sexa necesario para a compresión do alcance da presente modificación puntual.

4.1.1. CALENDARIO DAS ACTUACIÓNS:

Reservas de sistemas xerais

Sup.[ Ha]

Espazo Libre e zona verde

1,70

Viario
Equipamento dotacional múltiple

0,54
0,27

Equipamento en tramitación

1,10

Accións a realizar
Obtención dos terreos
Urbanización
En tramitación
Obtención dos terreos
Realización do proxecto
Urbanización
En obra

Programación temporal
Primeiro e segundo cuadrienio
Segundo cuadrienio
Primeiro cuadrienio
Primeiro cuadrienio
Primeiro cuadrienio
Primeiro cuadrienio
Primeiro cuadrienio

4.1.2. ACTUACIÓNS DE OBTENCIÓN DE TERREOS:
Unha superficie correspondente con case un 82% do ámbito, son terreos de titularidade pública municipal, menos dun 1,5% correspondentes co solo de núcleo
rural, manteranse como solo privado e o restante 17%, correspondente cuns
5.900 m², son terreos privados que deberán ser obtidos polo Concello, de cara
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Os sistemas xerais que se deberán crear necesariamente para o desenvolvemento
da presente modificación son os seguintes:

mRc
pasar a formar parte do sistema dotacional e viario.
As actuacións de obtención dos terreos de titularidade privada poderán realizarse, no segundo cuadrienio e dadas as características dos terreos, en base
ao artigo 117 da LSG e 290 do RLSG establécese como sistema de actuación previsto o de expropiación.

4.1.3. ACTUACIÓNS CONCRETAS
As actuacións previstas para o desenvolvemento da presente modificación poden
dividirse en dous tipos segundo a súa previsión temporal:
Aquelas actuacións inmediatas, nas que se engloban as necesarias para a correcta execución do proxecto público xa executivo aprobado ao amparo da Lei
3/2016, do 1 de marzo, de medidas en materia de proxectos públicos, que están
en fase de execución, así como a mellora do camiño de acceso. (As actuacións
particulares destas actuacións, están definidas en cada un dos seus proxectos).
Aquelas actuacións a medio prazo, que corresponden con:

•

Obtención dunha parte dos terreos destinados a zona verde, realización
do proxecto e urbanización das 1,70 Ha destinadas a espazo libre e zona
verde. Co gallo de favorecer a reflexión sobre as necesidades específicas desta ampla zona libre, que tal e como se concreta no Borrador do
Plan Xeral en redacción, ten unha ampla demanda, establécese a súa execución no segundo cuadrienio, si ben se recomenda comezar os traballos
asociados á definición dos usos e deseño deste espazo no primeiro cuadrienio, unha vez aprobada definitivamente a presente modificación, sendo as accións particulares as seguintes:
o

Proxecto de expropiación

o

Definición do proxecto de urbanización

o

Accións propias da urbanización (desbroce, movemento de terras,
urbanización e plantación)

o

Mantemento das novas infraestruturas.

Realización do proxecto e execución dos equipamentos dotacionais múltiples, ao igual que no caso anterior, compre realizar un proceso de decisión para determinar as actividades concretas deste ámbito, polo que se
establece a súa execución no segundo cuadrienio, aconsellando que dito
proceso comece unha vez aprobada definitivamente a presente modificación
puntual. En todo caso ac actuación particulares serán aquelas propias da
realización do proxecto e das obras, así como o mantemento das novas infraestruturas.

4.2 ESTUDO ECONÓMICO
A finalidade da avaliación económica e financeira na Modificación puntual das
NSP de Redondela no ámbito de Cidadelle, é recoñecer o grado de implicación
económica que se prevé pola administración pública municipal e que poidan ser
asumidas pola mesma.
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•
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4.2.1. SUXEITOS PARTICIPANTES
No alcance da presente modificación diferéncianse dous tipos principais de
actuacións en función dos seus suxeitos executores:
•

As actuacións interadministrativas, correspondéndose a equipamentos escolares e dotacionais nas zonas de reserva de equipamentos.

•

As actuacións propias do Concello de Redondela, que se corresponden coa
urbanización e mantemento de zonas verdes e o viario.

4.2.2. AVALIACIÓN DO CUSTO DE EXECUCIÓN DOS SISTEMAS XERAIS.
Obtención dos terreos.
Os terreo ámbito da modificación están formados por un total de de 13 parcelas
detalladas no plano de información I18. Estrutura da propiedade; das cales a
parcela central (parcela 1) cunha superficie de 2,80 Ha (segundo cartografía e
3,40 Ha segundo as escrituras da propiedade), é de titularidade pública, do
Concello de Redondela, obtida por medio da cesión dos terreos, libres de cargas e gravámenes de Autopistas del Atlántico Concesionaria Española. S.A, unipersoanl, e aceptada polo Concello de Redondela por medio do acordo adoptado
sobre a reposición do colexio público Igrexa - Chapela en Pleno na sesión ordinaria urxente do 31 de marzo do 2015, recóllese o acordo no anexo III.
O treito do Camiño da Buraca incluída no ámbito, correspóndese con terreos
públicos pertencentes ao sistema viario.

PARCELA Nº CLASIFICACIÓN SOLO ACTUAL
CLASIFICACIÓN SOLO PROPOSTA
3
Solo Urbanizable Residencial
Solo Urbano
4
Solo Urbanizable Residencial
Solo Urbano
5
Solo Urbanizable Residencial
Solo Urbano
6
Solo Urbanizable Residencial
Solo Urbano
7
Solo Urbanizable Residencial
Solo Urbano
8
Solo Urbanizable Residencial
Solo Urbano
9
Solo Urbanizable Residencial
Solo Urbano
10
Solo Urbanizable Residencial
Solo Urbano
11
Solo Urbanizable Residencial
Solo Urbano
12
Solo Urbanizable Residencial
Solo Urbano
13
Solo Urbanizable Residencial
Solo Urbano
14
Solo Urbanizable Residencial
Solo Urbano

SUP.(m2)
1.100,12
384,53
1.240,70
83,39
303,96
144,48
412,89
244,57
332,85
387,72
1.278,87
733,15

Recadación do IBI.
A recadación do IBI non variaría coa cualificación como SNR da vivenda existente no ámbito, polo menos ate a seguinte ponencia catastral de valores.
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O resto das restantes doce parcelas son de titularidade privada. Para estas
parcelas de titularidade privada está prevista a súa obtención por parte do
Concello polos medios establecidos no artigo 129 da Lei do Solo de Galicia e
desenvolto no artigo 315 do seu Regulamento, presuponse o sistema de expropiación. Os datos de valoración do prezo do solo que se tiveron en conta para a
realización deste informe proveñen do portal da Axencia Tributaria de Galicia
para a valoración de bens inmobles dispoñible en https://xeito.cixtec.es ao
que se accedeu en xaneiro do 2019. A suma das expropiacións das fincas privadas teñen un custe aproximado total de 68.082,360 € a realizar polo concello.

mRc
As parcelas obxecto de expropiación non pagan IBI na actualidade, polo que a
súa expropiación non suporía unha perda de ingresos por parte do concello.
Tampouco pagaría IBI o novo equipamento dotacional.
Así mesmo, neste sentido cómpre sinalar que é previsible o incremento do valor
catastral de todas as parcelas e das construcións adxacentes ao ámbito unha
vez se execute totalmente a modificación puntual, porén estes incremento non
serán de aplicación ate a seguinte potencia catastral de valores. Diversos
estudos que utilizan o método dos prezos hedónicos demostraron o incremento do
valor das vivendas próximas a zonas verdes (Bengoechea.A, 2000; Frutos.P &
Esteban.S, 2009), así mesmo acontece con vivendas próximas a espazos escolares
(Black.S & Machin.S, 2001; Mathur. S, 2016)
Execución das obras de urbanización
As fontes de información que se tiveron en conta para a realización deste informe foron na medida do posible os datos reais de orzamentos e mantemento
municipal, en concreto:
• Base de datos Paisajismo dispoñible en da www.basepaisajismo.com
• Datos remitidos pola oficina de urbanismo, intervención municipal e tesourería.



Execución do sistema de espazos libre e zona verde no entorno do rego

Segundo o expresado na estratexia de actuación, para a execución dos sistemas
xerais de espazos libres e zonas verdes, deberán realizarse as seguintes
obras:
• Movemento de terras.
• Apertura de viarios e pavimentación.
• Realización das obras de instalación de servizos urbanos.
o Rede de auga e rego.
o Rede de recollida de augas pluviais.
o Rede eléctrica e de alumeado público.
• Axardinamento do parque.

Para estas obras preveuse un orzamento de execución material de 305.124,500 €
a realizar polo concello.


Execución de equipamento escolar

A execución do proxecto público educativo de Cidadelle xa se atopa en fase de
construción, contando cunha partida orzamentaria propia, polo que queda fora
do ámbito deste estudo económico.


Execución de mellora do viario

A execución do proxecto de acondicionamento e mellora do Camiño de Subida a
Maceira xa se atopa en fase de construción, contando cunha partida orzamentaria propia, polo que queda fora do ámbito deste estudo económico.


Reserva equipamentos

Para a construción dun novo equipamento na zona de reserva dotacional asistencial de 0,27Ha. está previsto a realización dun convenio interadministrativo
para a realización do mesmo , polo que queda fora do ámbito deste estudo económico a súa avaliación.
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• Colocación de equipamento e mobiliario urbano.

mRc
Custes derivados do mantemento das novas infraestruturas
A gran maioría do viario que se está a renovar xa existía antes da nova execución. Unicamente o viario aumenta en 1.608m2 resultado das expropiación previstas no entorno do vial, que son as que aquí se contabilizan. A partir do momento de recepción por parte do Concello non se estima que se deba de acometer
mantemento das mesmas ate pasados uns 10 anos dende a súa execución.


Viario

Tendo en conta a observación anterior, estímase que ate a partires da metade
do terceiro cuadrienio, non se contabilizarán os custes de mantemento do viario. Porén recóllese a estimación de:
• Mantemento de viario. Estímase a partires do terceiro cuadrienio en 320,86
euros/ano.
• Limpeza de viario. Estímase en 160,80 euros/ano.


Recollida de lixo

Actualmente o lixo o cobra o Concello a través do padrón municipal. No que se
refire á parcela que se sitúa en SNR a partida será a mesma que se está a cobrar actualmente.


Iluminación pública

O Importe anual do servizo de iluminación pública para viario e zona verde
estímase en 1.716 euros/ano contabilizando 26 novos puntos de luz de alumeado
público. Durante o primeiro cuadrienio e ate a realización da zona verde o
importe reducirase a 330 euros/ano correspondente á iluminación do viario.
O Mantemento de luminarias realizarase previsiblemente a partires do segundo
cuadrienio. O mantemento dos puntos de luz estímase en 1.835,10 euros/ano.


Abastecemento e saneamento

O custe do servizo e do mantemento está incluído no canon que os particulares
aboan á empresa subministradora, polo que se incrementará unicamente a porcentaxe correspondente ao consumo do novo equipamento público no caso de que o
concello o asumise no convenio a asinar.


Infraestrutura eléctrica.

Os gastos de consumo e mantemento están contabilizados nas facturas aos particulares e nas correspondentes aos equipamentos públicos.

Avalíanse os posibles gastos derivados do mantemento e xestión dos equipamentos unha vez finalizada a súa construción, porén previa recepción dos equipamentos, aconséllase facer un estudo detallado das necesidades de potencia para
os novos equipamentos, de cara a optimización de recursos a nivel ambiental e
económico.
 Colexio público educativo de Cidadelle.
Ao tratarse do traslado a unha nova localización do actual colexio público
Igrexa de Chapela, non se prevé un aumento dos gastos derivados do seu mantemento sendo probable unha diminución dos gastos polos criterios existentes no
código técnico e normativas sectoriais sobre aforro enerxético.
 Reserva de equipamento dotacional asistencial.
Ao tratarse dun equipamento a realizar mediante convenio interadministrativo,
non é posible establecer un gasto derivado do seu mantemento xa que dependerá
do estipulado nas claúsulas do convenio que se asine entre as administracións.
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Custes derivados do mantemento dos novos equipamentos

mRc
Custes derivados do mantemento das novas zonas verdes
O mantemento habitual deste novo parque estímase a partir do terceiro cuadrienio, unha vez rematadas as obras de urbanización durante o segundo cuadrienio.
Segundo datos dos gastos habituais para espazos libres destas características
dentro do Concello estímase o gasto de mantemento en 12.355,84 €/ano.

Custe de mantemento e xestión dos novos sistemas dos que o Concello se fará cargo unha vez aprobada a modificación
SERVIZO

EUROS/ANO

PERÍODO

Iluminación pública 1º cuadrienio

330,00

Iluminación pública 2º cuadrienio

1.716,00

Segundo cuadrienio

160,80

Primer cuadrienio

320,86

Terceiro cuadrienio

Limpeza viaria
Mantemento de viario
Mantemento de iluminación pública
Mantemento de zonas verdes

Primer cuadrienio

1.835,10

Terceiro cuadrienio

12.355,84

Terceiro cuadrienio

Novos gastos correntes a partires do primeiro cuadrienio

490,80 €/ano

Novos gastos correntes a partires do segundo cuadrienio

1.876,80 €/ano

Novos gastos correntes a partires do terceiro cuadrienio

16.388,60 €/ano

4.2.3. FORMA DE FINANCIAMENTO
A forma de financiamento das obras correspondentes aos sistemas xerais previstos que non se atopan actualmente en execución realizaranse mediante convenio
administrativo, no relativo ao equipamento asistencial - dotacional; e con
fondos propios do concello no relativo á execución da zona verde prevista no
ámbito.

4.3 MEMORIA DE VIABILIDADE ECONÓMICA

O beneficio de executar unha nova área verde urbana foi estudada por numerosos
economistas (Sorensen, M, 1998; Ros Orta, 2006), resaltando os beneficios e os
custes evitados que as áreas verdes producen nunha aglomeración urbana, moitos
deles de moi difícil cuantificación económica. Entre eles sinalan:
-

Os beneficios ambientais (mellorar da calidade do aire, mellora climática, mellora na captación e tratamento das augas residuais, control das
inundacións, redución da contaminación por ruído,...)

-

Os beneficios materiais, ligada ao seu aproveitamento.

-

Os beneficios sociais, como a diminución de enfermidades respiratorias,
redución do estres, xeración do emprego, a recreación dos habitantes do
entorno, mellora na educación, a súa función estética.

En definitiva, existen unha ampla variedade de beneficios e de custes evitados
dunha área verde urbana, creando un ambiente mais saudable e desexable para
vivir.
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Ao tratarse na súa totalidade de actuacións de interese público, como son a
mellora e creación do sistema xeral de dotacións públicas, a avaliación da
viabilidade económica en termos de rendibilidade e do equilibrio entre os beneficios e as cargas derivados da ordenación, so terán valor en tanto que se
cuantifique a mellora na calidade de vida e na cohesión social aportadas pola
mesmo.
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Así mesmo a creación de áreas verdes e equipamentos educativos e asistenciais
produce un incremento no valor económico das propiedades do seu entorno.
Non obstante, a viabilidade económica da presente modificación virá determinada pola capacidade da Facenda Municipal a asumir os gastos das actuacións necesarias para a execución e mantemento dos novos sistemas, así como das negociacións e convenios interadministrativos que poida levarse a termo para a
realización dos equipamentos e para o sistema de xestión dos mesmos.

V. INFORME DE SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA

5.1 AVALIACIÓN DO IMPACTO DA ACTUACIÓN URBANIZADORA NA FACENDA
PÚBLICA
No artigo 22.5 do Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que
se aproba o texto refundido da Lei do Solo e Rehabilitación Urbana, recóllese
que a ordenación e execución sobre o medio urbano, sexan ou non de transformación urbanística, requirirán a elaboración dunha memoria que asegura a súa
viabilidade económica, en termos de rendibilidade, de adecuación aos límites
do deber legal de conservación e de un axeitado equilibrio entre os beneficios
e as cargas derivadas da mesma, para os propietarios incluídos no ámbito de
actuación. Definindo así mesmo dos elementos que conterá este estudo.
Tal e como se ten expresado na memoria e no estudo económico, a tramitación e
execución da presente modificación puntual ten por obxecto a obtención de solo
dotacional de titularidade pública (zonas verdes, equipamentos e viario) así
como recoñecer a realidade como SNR dunha pequena peza do mesmo.

O Concello deberá asumir os futuros gastos de mantemento das zonas verdes,
iluminación, limpeza e viario. No tocante á xestión dos equipamentos, o novo
colexio, ao ser un traslado, non suporá un incremento dos mesmos. Unicamente o
novo equipamento dotacional podería supor un maior gasto do mesmo, aínda que
dependerá do convenio interadministrativo que se asine no seu caso e que previsiblemente non debería supoñer un incremento do mesmo.
Estes gastos incrementarán o gasto corrente municipal sen un beneficio lucrativo derivado da ordenación propostas na modificación puntual. Porén dado o
elevado interese público da obtención de equipamentos e zonas verdes, onde se
crea unha importante área verde nun concello que non cumpre os estándares mínimos que fixa a Lei do Solo de Galicia para zona verdes por superficie construída, implica quenon poida valorarse unicamente a rendibilidade da operación
en termos unicamente monetarios de cara a avaliación da súa viabilidade, debendo destacarse a importancia económicos dos custes evitados e dos beneficios
sociais e ambientais de moi difícil cuantificación económica.
Alén do anterior, recóllense a continuación os gastos correntes necesarios
para o mantemento das infraestruturas e equipamentos previstos na ordenación
proposta, así como a estimación dos ingresos públicos que puidesen derivar da
completa execución da modificación do Plan e as posibilidades coas que conta a
facenda municipal para facer fronte a estes novos gastos.
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Neste sentido o Concello, deberá asumir os custes de transformación e urbanización da zona verde. O custe da construción dos equipamentos se están a realizar ou se realizará a través de contratos interadministrativos e correrán a
cargo da administración correspondente, segundo o convenio asinado en cada
caso. A mellora do vial de acceso xa se atopa en execución.

mRc
A modificación puntual de planeamento non vai supoñer modificacións na recadación do IBI no seu ámbito. Non obstante é previsible que todo a zona do entorno da modificación puntual modifique a súa valoración catastral na vindeira
ponencia de valores que se efectúe.
No tocante ás expropiacións, a facenda municipal dispón dos recursos necesarios para realizar as expropiacións necesarias sinaladas nesta modificación xa
que dispón no orzamento de 78.000 euros anuais asignados para dito fin.
Así mesmo dispón dunha partida anual de 800.000 euros de inversións financeiras sostenibles na que pode facer fronte á suma de 305.124,500 € para a realización da urbanización da zona verde.
Por último, os gastos de mantemento serán de 490,80 €/ano durante o primeiro
cuadrienio, de 1.876,80 a partir da segunda metade do segundo cuadrienio e de
16.388,60 a partir do terceiro cuadrienio. A maioría destes gastos apenas son
representativos, xa que supoñen incrementos mínimos en canto a gastos en vías
e obras (0,08%) e alumeado público (0,4%) a partir do terceiro cuadrienio.
Unicamente e significativa a partida referente a xardíns (aumento dun 6,7% a
partir do terceiro cuadrienio).
Non obstante, dada a deficiencia en zonas verdes do concello con respecto aos
estándares actuais que marca a Lei do solo, e que deberán aínda incrementarse
coa futura aprobación do PXOM, a facenda municipal deberá facerse cargo destes
novos gastos anuais, asumibles para as contas do Concello de Redondela. Ao
tratarse de actuacións de interese público, a mellora e creación do sistema
xeral de dotacións públicas e zonas verdes, a avaliación da viabilidade económica debe valorarse tamén en termos de beneficios de difícil cuantificación e
custes evitados en tanto que se está a cuantificar a mellora na calidade de
vida dos seus habitantes e a cohesión social aportadas pola mesmo.
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Porén, as novas dotacións públicas suporán unha previsible maior urbanización
e construción en terreos privados no entorno e a revalorización das viviendas
na vindeira ponencia catastral de valores, o que repercutirá no aumento dos
orzamentos municipais. Así, o incremento dos gastos de mantemento virá acompañado tamén por un aumento de ingresos para a facenda local.
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CA01

Camiño Portugués pola costa

Camiños

IDENTIFICACIÓN
OUTROS NOMES

TITULARIDADE

Senda da auga

1

REF. CATASTRAL

Pública

PARROQUIA

MICROTOPONIMIA

LUGAR

Chapela (San Fausto)

Cidadelle

COORD. (UTM29)

PLANO ORD

CLASIF. SOLO

(O): X 527382 Y 4678795

O05

SNR, SU, SR

2

(L): X 527744 Y 4678933

DESCRICIÓN
CRONOLOXÍA

PERIODO HCO.

TIPOLOXÍA FUNCIONAL

s. XX

Contemporáneo

Camiño

ESTILO

DESCRICIÓN
O Camiño portugués pola costa transita neste tramo pola coñecida como senda da Auga,
vía de servizo do antigo canal, posto en servizo no ano 1972, que dende o encoro de
Eiras no termo municipal de Fornelos do Monte transportaba a auga ata a cidade de Vigo
pasando polos concellos de Pazos de Borbén, Soutomaior e Redondela.

3

Discorre a media ladeira cun amplo dominio visual cara o leste da Ría de Vigo.
O camiño emprégase neste tramo como vía de acceso a numerosas vivendas. Parte da
traza ten o seu pavimento de asfalto e parte en terra apisonada

ELEMENTOS RELACIONADOS

4

Inclúe no seu contorno de protección o muíño M02

OBSERVACIÓNS
A traza e contorno recollido no Catálogo e grafado nos planos limítase ao ámbito do camiño afectado
pola Modificación Puntual das NSP de Redondela - Cidadelle. Fora deste ámbito inclúese a traza
recollida no PBA
A delimitación proposta é provisional en tanto non se delimite definitivamente pola Consellería
competente en materia de patrimonio cultural
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CONSERVACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Regular

USO ACTUAL

COMPATIBLE

Vial de acceso a
vivendas / senda
peonil

Sí

INTERVENCIÓNS

6

PROTECCIÓNS
FIG. DE PROTECCIÓN

CATEG.DE PROTECCIÓN

NORMA

Catalogado

Territorio histórico

LPCG 2016

NIVEL DE PROTECCIÓN

ACTUACIÓNS PERMITIDAS

Ambiental

As permitidas segundo a o grado de
protección e o réxime de protección
dos Camiños de Santiago establecido

7

MELLORAS CONTEMPLADAS
Soterramento do cableado aéreo

MP CIDADELLE
María Ríos Carballeira
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M02
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1

M02

Regato d
Maceira o
s

CA01

Ambito MP

Vivenda

Ben Catalogado

Traza do Camiño de Santiago

Construcción adxectiva

Contorno Protección

Territorio histórico
Traza do Camiño de Santiago
(fora do ámbito da MP)

MP CIDADELLE
María Ríos Carballeira
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M01

Etnolóxico

MO1 Casa-muíño
PARROQUIA
Ch apela(
S an Fausto)

LUGAR

RÍO

Cid ad elle

Reg o d o Mac eiras

OUTROS NOMES

TITULARIDADE

REF. CATASTRAL

Privad a

36045A05300357

PLANO ORD

CLASIF. SOLO

COORD. (ETRS89)

O03

S RPAU

!

527405 X

4579015Y

DESCRICIÓN
Casa – m uí
ño situad o na m arx e esquerd a d o reg o d o Mac eiras nun entorno c on num erosas
vivend as unif
am iliares eed if
ic ac ións d erec entec onstruc ión.
Conx unto f
orm ad o por c asa– m uí
ño ealboios situad os nunh aparc elaparc ialm entepec h ad apor
m uro d ec ac h oterí
a.Vivend ad eplantarec tang ular d ebaix o m áis un and ar eaproveitam ento baix o
c uberta,c on m uí
ño ac aroad o naf
ac h ad alateral oesteealboio nasur;m uros d ec ac h oterí
ad e
g ranito parc ialm enterevoc ad os eperpiaños en oc os eesquinais;c ubertaad úas aug as d etella
plana.Muí
ño d ec ubo d eplantarec tang ular,m uros d ec ac h oterí
aparc ialm enterevoc ad os,c on
esquinais,portaeoc os en perpiaño,ec ubertaaunh aaug ad etellad o pais.Portaen c arpinterí
a
d em ad eira.Cubo c ilí
nd ric o elevad o f
orm ad o por pez as en c anterí
a.Aentrad ad aaug af
aisepor
unh ac anled eped raelevad a apoiad aen m uro d ec ac h oterí
a.Ac arón d avivend aalboio ex ento
d eplantarec tang ular,m uros d ec ac h oterí
aec ubertad etellaplanaad úas aug as.
OBSERVACIÓNS

Ad atad ec onstruc ión seg und o c atastro éd e1885

ESTADO DE CONSERVACIÓN

USO ACTUAL

Reg ular.O alpend reex ento ten a
c ubertac olapsad a
FIG. DE PROTECCIÓN

Casa:resid enc ial
Muí
ño:sen uso

-

NIVEL DE PROTECCIÓN

Sí

TIPOLOXÍA XURÍDICA

Catalog ad o

Casa:
Am biental
Muí
ño:Estruc tural
Alpend re:Am biental

COMPATIBLE

NORMA
LPCG 2016

MELLORAS CONTEMPLADAS

Rec onstruí
r os m uros d epec h e/
c ontenc ión trad ic ionais d a
parc elanasúanovaalineac ión,en c aso d eam pliac ión d o vial,
em preg and o os m aterias orix inais queaí
nd asec onservan.
Ond enon sex aposibleusaransem ateriais esistem as
c onstrutivos sim ilares aos ex istentes.

OBSERVACIÓNS

M01

M01

Am bito MP

MP CIDADELLE
Marí
aRí
os Carballeira

Vivend a

Ben Catalog ad o

Traz ad o Cam iño d eS antiag o

Construc c ión ad x ec tiva

Contorno Protec c ión
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-

Etnolóxico

MO2 Muíño
PARROQUIA

LUGAR

RÍO

Chapela (San Fausto)

Cidadelle

Rego do Maceiras

OUTROS NOMES

TITULARIDADE

REF. CATASTRAL

Privada

-

PLANO ORD

CLASIF. SOLO

COORD. (ETRS89)

O03

SRPAU

!

527701 X
4678897 Y

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

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

USO ACTUAL

COMPATIBLE

Abandonado

-

FIG. DE PROTECCIÓN

TIPOLOXÍA XURÍDICA

NORMA

Catalogado

-

LPCG 2016

Malo. Ruína

NIVEL DE PROTECCIÓN

MELLORAS CONTEMPLADAS

Ambiental

Limpeza da vexetación e consolidación da estrutura

OBSERVACIÓNS

M02

M02

Regato do
Maceiras

CA01

Ambito MP

MP CIDADELLE
María Ríos Carballeira

CA01

Vivenda

Ben Catalogado

Traza do Camiño de Santiago

Construcción adxectiva

Contorno Protección

Territorio histórico
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O contorno de protección do muíño inclúese na delimitación do territorio histórico do Camiño
portugués pola costa CA01
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VII. RESUMO EXECUTIVO

7.1. SITUACIÓN E DELIMITACIÓN DO ÁMBITO DA MODIFICACIÓN
O ámbito do documento confórmanse polos terreos clasificados como solo urbanizable residencial 1-3 recoñecidos nas NSP así como unha parte do camiño da
Buraca, do cal se están solicitadas as obras de mellora, tal e como consta no
BOPPO do 19 de marzo do 2018.

7.2. DELIMITACIÓN DO ÁMBITO NOS QUE A MODIFICACIÓN ALTERA A VIXENTE.
Altérase todo o ámbito da modificación alterando a clasificación de solo urbanizable residencial a solo dotacional; e recoñecendo así mesmo a realidade
como solo de núcleo rural dunha pequena peza do mesmo.
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A súa delimitación concreta sinálase na planimetría O09 da documentación gráfica.

mRc
7.3. SUSPENSIÓN DO OUTORGAMENTO DE LICENZAS, DA TRAMITACIÓN DOUTROS PROCEDEMENTOS E DURACIÓN DA MESMA.
A suspensión do outorgamento de licencias abrangue a totalidade do ámbito obxecto desta modificación puntual.

MPNNSSPP REDONDELA_LEITON-CIDADELLE
RESUMO EXECUTIVO
María Ríos Carballeira

Concello de Redondela
Aprobación provisional. Novembro 2020
74 de 135

Cod. Validación: 3PZF7TX57NK9ANC9PKNSEWZ4D | Corrección: https://redondela.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 73 a 133

A suspensión, segundo o artigo 47.2 LSG, ten unha duración de dous anos, a
contar desde a aprobación inicial, extinguíndose, en calquera caso, coa aprobación definitiva da Modificación (segundo o artigo 47.2 da LSG).

mRc

VIII.INFORMES E ALEGACIÓNS

O presente documento contén unha breve introdución con respecto ao estado da
tramitación da presente modificación puntual de Normas Subsidiarias no ámbito
de Leitón-Cidadelle, e o resumo, valoración e respostas presentadas no trámite
de consultas e exposición pública realizado ao abeiro do artigo 60.7 da LSG.
Contén a documentación relativa aos informes dos organismos afectados por razón da súa competencia sectorial

8.1. ANTECEDENTES DA TRAMITACIÓN
O Concello de Redondela conta cunhas Normas Subsidiarias de Planeamento aprobadas definitivamente o 6.1101987, que foron obxecto de varias Modificacións
Puntuis. Actualmente estase a tramitar o Plan Xeral de Ordenación Municipal,
que no momento de redacción desta modificación atópase na fase de redacción do
documento completo para a súa aprobación incial.
Por Acordo do Consello da Xunta de Galicia, adoptado en sesión celebrada o
05.10.2017, aprobouse o proxecto público educativo para o novo CEIP en Cidadelle – Chapela, como proxecto público de urxencia ou excepcional interese, polo
que se ordena ao Concello de Redondela ao inicio do procedemento de alteración
da ordenación urbanística correspondente, conforme á tramitación establecida
na Lei do Solo.
En resolución de alcaldía do día 12.11.2017, resólvese contratar mediante contrato menor a redacción da Modificación puntual das NSP no ámbito Leitón Cidadelle. Expediente 1954/2018.

O 09.04.2018, a Dirección Xeral iniciou, a través da súa sede electrónica, un
período de consulta pública dos documentos recibidos durante o prazo de dous
meses. Ao mesmo tempo consultouse á Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, entre outras administracións públicas.
Unha vez rematado trámite e en data 29.06.2018 (Diario Oficial de Galicia do
día 24.07.2018 a dirección xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático pola
que se formula o informe ambiental estratéxico da Modificación Puntual das
normas subsidiarias de planeamento no ámbito de Leitón-Cidadelle, Concello de
Redondela. (Expediente 2018AAE2188), coa proposta de: non someter ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria a modificación puntual, ao
considerar que non se producirán efectos significativos no ambiente, establecendo unha serie de determinacións. Polo que conforme ao art. 60.7 da LSG non
procede efectuar consultas ambientais.
O documento completo para a aprobación inicial, entregado ao Concello de Redondela en data 09.11.2019 recolle as observacións dos informes recadado durante o período de consultas, observacións que se tiveron en conta na redac-

MPNNSSPP REDONDELA_LEITON-CIDADELLE
INFORMES E ALEGACIÓNS
María Ríos Carballeira

Concello de Redondela
Aprobación provisional. Novembro 2020
75 de 135

Cod. Validación: 3PZF7TX57NK9ANC9PKNSEWZ4D | Corrección: https://redondela.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 74 a 133

En data 05.04.2018 solicítase o inicio do procedemento de avaliación ambiental
estratéxica simplificada da Modificación Puntual das Normas Subsidiarias de
Planeamento no ámbito de Leitón - Cidadelle, presentando o Borrador de Plan e
o Documento Ambiental Estratéxico na Dirección Xeral de Calidade Ambiental e
Cambio Climático.

mRc
ción do documento para a súa aprobación inicial.
Con carácter previo á súa aprobación inicial solicítanse os informes preceptivos aos seguintes organismos: Ministerio de Fomento (Demarcación de carreteras
de estado en Galicia, dirección xeral de Aviación Civil. Así mesmo realízanse
os informes técnicos e xurídicos municipais previos á aprobación inicial.
A documentación completa da Modificación Puntual aprobouse inicialmente polo
órgano municipal en sesión de pleno o 28.02.2019.
Remítese o expediente completo á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio, solicítanse os informes preceptivos aos organismos afectados por
razón das súas competencias sectoriais e se da audiencia aos Concellos limítrofes.
Trala aprobación inicial no pleno municipal, o documento completo da Modificación Puntual foi posto a disposición e consulta durante o período de dous meses nas oficinas de urbanismo da Casa do Concello de Redondela e na sede electrónica do mesmo, así mesmo o acordo foi publicado no xornal Faro de Vigo e no
Diario Oficial de Galicia.
Rematado o prazo de dous meses os diferentes organismos remiten os preceptivos
informes e a Dirección Xeral de Ordenación do Territorio, remite así mesmo o
informe relativo ao resultado do trámite previsto no artigo 60.7 da LSG.

8.2. IDENTIFICACIÓN DOS ESCRITOS PRESENTADOS E RESUMO DO INFORME
Durante o período de exposición pública do presente documento, non se presentou ao mesmo ningunha alegación de particulares ou entidades.

a) Informe
10.07.2019,

do

Instituto

de

Estudos

b) Informe
22.05.2019.

da

Dirección

Xeral

de

do

Territorio

Emerxencias

e

asinado

Interior

o

día

do

día

c) Informe do Servizo de Enerxía e Minas da Xefatura Territorial de Pontevedra do día 06.05.2019.
d) Informe da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático
do día 17.04.2019.
Así mesmo deuse audiencia aos concellos limítrofes de Mos, Pazos de Borbén,
Soutomaior e Vigo.
Dos cales recibiuse o do Concello de Vigo, mediante acordo do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo na sesión do día 16.05.2019.
Doutra banda foron solicitados os informes sectoriais de competencia estatal,
recibíndose os seguintes informes:
•

Sudelegación do Goberno na Coruña. Área de fomento

•

Dirección Xeral de Emerxencias e Interior. Vicepresidencia e Consellería
de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

•

Servizos centrais Augas de Galicia. Consellería de Infraestruturas e Mo-
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Unha vez publicada a aprobación inicial da MP no DOG do 1 de abril de 2019,
dende a Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio. Servizo de Urbanismo foron solicitados e recibidos os preceptivos
informes sectoriais autonómicos:

mRc
bilidade
•

Secretaría de Estado. Delegación de Infraestructuras. Ministerio de Defensa.

•

Dirección General de Política Energética y Minas. Secretaría de Estado
de Energía. Ministerio para la transición Ecológica.

•

Dirección General
de Telecomunicaciones y tecnologías de la información. Secretaría de Estado para el Avance Digital. Ministerio de Economía y Empresa.

•

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Consellería de Cultura e Turismo.

Con respecto aos 15 informes recibidos, o da dirección xeral de Patrimonio é
favorable condicionado, o Concello de Vigo fai observacións que se deben incluír no documento, e os servizos centrais de Augas de Galicia, solicitan ampliar a documentación presentada.
No seguinte apartado, informes e alegacións recibidas resúmese o contido de
cada un destes escritos e informes e redáctase de que xeito os seus contidos
foron incorporados á modificación puntual.

8.3. INFORMES RECIBIDOS

O-01. Subdelegación do Goberno na Coruña. Área de fomento
Informe emitido o día 10.05.2019, de carácter favorable no que expresa que non
se observa que teña incidencia nas propiedades ou zonas de servidume afectadas
á Defensa Nacional, nin nas propiedades das Entidades xestoras da Seguridade
Social.
Conclusión:
Non é preciso cambiar o contido do documento aprobado inicialmente.

En data 10.09.2019 emite informe no que se exprea que non se observa que teña
incidencia nas infraestruturas ferroviarias da Dirección de Patrimonio e Urbanismo de Adif.
Conclusión:
Non é preciso cambiar o contido do documento aprobado inicialmente.
O-03. Instituto de Estudos do Territorio. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
En data 10.07.2019 expresa que non se formula ningunha obxección para a aprobación da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento no ámbito de Leitón-Cidadelle
Conclusión:
Non é preciso cambiar o contido do documento aprobado inicialmente.
O-04. Dirección Xeral de Emerxencias e Interior. Vicepresidencia e Conselle-
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O-02. Subdelegación do Goberno na Coruña. Área de fomento

mRc
ría de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.
Emitido en data 22.05.2019 resolve que non é necesario sometela ao informe da
Comisión Galega de Protección Civil
Conclusión:
Non é preciso cambiar o contido do documento aprobado inicialmente.
O-05. Xefatura Territorial de Pontevedra. Consellería de Economía, Emprego e
Industria
Emitido en data 06.05.2019 expresa que non consta dato algún polo cal poida
considerarse que dita modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento do concello de Redondela teña, a data actual, incidencia na minaría e,
por ende, sexa necesario a emisión de informe segundo o referido artigo 14 de
Lei 3/2008
Conclusión:
Non é preciso cambiar o contido do documento aprobado inicialmente.

O-06. Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático. Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En data 17.04.2019, resolve que no Concello de Redondela non existe ningún
solo declarado como contaminado. Non existe ningunha información inventariada
no Rexistro da Calidade dos Solos de Galicia sobre afeccións á calidade dos
solos no ámbito da citada modificación puntual.
Conclusión:
Non é preciso cambiar o contido do documento aprobado inicialmente.
O-07. Desenvolvemento urbanístico. Xerencia Municipal de urbanismo Concello
de Vigo.

Conclusión:
Remite aos informes de cartografía e urbanización e infraestruturas.
O-08. Desenvolvemento urbanístico. Xerencia Municipal de urbanismo Concello
de Vigo.
En data 10.05.2019 recolle que non se observa que, dende o punto de vista do
planeamento urbanístico, a ordenación detallada proposta na modificación puntual inicialmente aprobada, incida de forma significativa sobre a ordenación
urbanística do Concello de Vigo. Non obstante, lémbrase que calquera intervención que se plantexase, en calquera momento, sobre o camiño da traída de augas, deberá ser comunicada inmediatamente ao Concello de Vigo
Conclusión:
Non é preciso cambiar o contido do documento aprobado inicialmente.

MPNNSSPP REDONDELA_LEITON-CIDADELLE
INFORMES E ALEGACIÓNS
María Ríos Carballeira

Concello de Redondela
Aprobación provisional. Novembro 2020
78 de 135

Cod. Validación: 3PZF7TX57NK9ANC9PKNSEWZ4D | Corrección: https://redondela.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 77 a 133

O Consello da Xerencia municipal de Urbanismo do Excmo. Concello de Vigo, na
sesión ordinaria do día 16.05.2019, acordou prestar aprobación ao informe de
data do 10.05.2019 emitido pola adxunta ao xefe de Desenvolvemento Urbanístico
e o xefe de Desenvolvemento Urbanístico, co conforme do xerente de Urbanismo.
Da traslado dos mesmos.

mRc
O-09. Cartografía.

Xerencia Municipal de urbanismo Concello de Vigo.

En data 12.04.2019 expresa no informe que todos planos existentes na documentación aportada no expediente da Modificación Puntual están a escala 1/5000 e
teñen mal reflectido o límite do termo municipal de Vigo na zona reflectida no
plano adxunto (zona norte)
Conclusión:
O documento actual recolle a modificación da liña do límite municipal en contacto co Concello de Vigo, nos planos de información e ordenación nos termos
que expresa o informe.
O-10. Urbanización e Infraestruturas. Xerencia Municipal de urbanismo Concello de Vigo
Axunta informe AQUALIA no que recomenda que se estableza unha rede separativa
no núcleo.
Conclusión:
Na memoria de ordenación recóllense as recomendacións de AQUALIA.
O-11. Servizos centrais Augas de Galicia. Consellería de Infraestruturas e
Mobilidade
Os servizos centrais de Augas de Galicia, en data 09.09.2019 presentan unha
solicitude de información na que se recollen os seguintes puntos (para unha
mellor lectura as conclusións recollidas no documento acompañan a cada un dos
comentarios do informe:
En canto á rede fluvial: No plano de información I08 Afeccións sectoriais aparecen representados os cursos de auga que discorren polo ámbito, non obstante
só se recollen as zonas de protección (servidume e policía) do rego principal
e no plano de ordenación O07 Ordenación do solo consolidado III aparecen representados os curso de auga e a zona de servidume pero non a zona de policía.
Conclusión:

En canto a zonas Protexidas. Compre incorporar as Zonas protexidas PHGCA Captación para abastecemento humano Cidadelle (ES014ZCCM000002153). Así mesmo
deberase ter en conta a presenza de humidais ou outras zonas húmidas no desenvolvemento da actuación, adoitando as medidas precisas para a súa preservación
e no seu caso, contar coas autorizacións correspondentes. Estes deberanse reflexar, tamén, na documentación gráfica do Plan parcial.
Conclusión:
Incorpórase na cartografía a zona protexida ES014ZCCM000002153 no plano de
información I05a. Mapa de riscos e no plano de ordenación O.09..
Así mesmo na memoria de ordenación no punto 2.6.8. incorpórase a referencia ao
planeamento de desenvolvemento
Inclúense as referencias ao PHGC no artigo 6.5
En canto ás zonas inundables: O río Chapela discorre ao nordeste do ámbito. O
tramo de río que discorre nesta zona está catalogado como ARPSI, codificado
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Recóllese na totalidade da cartografía do documento (planos de información e
de ordenación) os cursos fluviais coa súa codificación e as zonas de protección (servidume e policía) de todos os regos segundo o recollido no PHGC e
represéntase no plano de ordenación O.07 as zonas de servidume e policía de
todos os cursos de auga recollidos.

mRc
por Augas de Galicia como ES014-PO-01-02-08, e a delimitación do ámbito están
afectadas polas zonas de fluxo preferente e polas zonas inundables que corresponden a un período de retorno de 10, 100 e 500 anos. O artigo 30 da Normativa
do Plan Hidrolóxico Galicia-Costa; “Contido dos instrumentos de planificación
de carácter territorial ou urbanístico” deberanse incorporar á documentación
do instrumento de planificación de carácter territorial ou urbanístico naquelas zonas afectadas por Áreas de Risco Potencial Significativo de Inundación
(ARPSIs) a seguinte documentación:
−

Planos onde se reflicta, sobre a ordenación proposta, o dominio público
hidráulico e as

−

súas zonas de servidume e policía.

−

Planos onde se reflicta, sobre a ordenación proposta, as zonas inundables.

−

Planos onde se reflicta, sobre a ordenación proposta, as zonas de

Conclusión:
Inclúese nos planos de ordenación proposta, o dominio público hidráulico e as
súas zonas de servidume e policía, as zonas inundables e as zonas de fluxo
preferente.
Recóllese na memoria de información no punto 1.2 Descrición do ámbito e estudo
do medio. Riscos
No punto 2.6.8. incorpórase a referencia ao planeamento de desnvolvemento.
No punto 2.8 Normativa sectorial aplicable recóllese o PHGC.
Incorporación das referencias ao PHGC no artigo 13 Sistema de infraestrutas
da comunicación, e no artigo 14.g do sistema de zonas verdes e espazos libres.
Inclúense as referencias ao PHGC no artigo 6.5

Así mesmo inclúe que deberase confirmar que o destino final das augas residuais a EDAR de Redondela e, no caso contrario, aportar documentación relativa
ao destino final das augas residuais e o proceso de depuración antes da súa
vertedura, así como a autorización de vertido do organismo de conca.
Conclusión:
Preséntase o título de concesión que ampara o caudal, e o caudal calculado.
Incorpórase anexo V o informe de AQUALIA, así mesmo recóllense os cambios no
punto 2.6.7. Servizos Urbanos
O-12. Secretaría de Estado. Delegación de Infraestructuras. Ministerio de Defensa.
Emite informe realizado en data 03.04.2019, sendo este favorable.
Conclusión:
Non se precisa realizar modificacións ao documento aprobado inicialmente.
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En canto abastecemento e saneamento: Deberase aportar documentación relativa
ao sistema de abastecemento indicando o caudalpreciso para atender as necesidades da actuación proposta, tendo en conta as dotacións do Plan Hidrolóxico
da demarcación hidrográfica de Galicia-Costa, e título concesional que ampara
dito caudal.

mRc
O-13. Dirección General de Política Energética y Minas. Secretaría de Estado
de Energía. Ministerio para la transición Ecológica.
Emite informe en data 02.05.2019, expresa que non existe en este Ministerio
para la Transición Ecológica registro centralizado y georreferenciado de dichas infraestructuras, por lo tanto, para recabar las afecciones concretas se
debe consultar a las empresas que ejercen las actividades de transporte y distribución en la zona.
Por el término municipal afectado, discurre la siguiente infraestructura
gasista, cuya competencia corresponde a la Administración General del Estado:
Gasoducto Villalba – Tui, cuyo titular es ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. por lo que
debería incluírse dentro do marco legal aplicable, la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, del sector de hidrocarburos, así como su normativa de desarrollo.
Conclusión:
Existe unha liña de media tensión que percorre o ámbito e que está grafada no
plano de información I.11c e no plano de ordenación O.06
O gaseoducto Vilalba-Tui transcorre polo municipio de Redondela, pero sen incidencia no ámbito da modificación puntual. Inclúese a normativa de referencia
no punto da memoria 2.8. Normativa Sectorial aplicable, e se engade un plano
de localización do gaseoducto no documento VIII.Informes e alegacións presentados
O-14. Dirección General

de Telecomunicaciones y tecnologías de la informa-

ción. Secretaría de Estado para el Avance Digital. Ministerio de Economía y
Empresa
Emite informe en data 29.03.2019, favorable.
Conclusión:
Non se precisa realizar modificacións ao documento aprobado inicialmente.
O-15. Dirección General

de Telecomunicaciones y tecnologías de la informa-

ción. Secretaría de Estado para el Avance Digital. Ministerio de Economía y
Empresa

−

Delimitación do contorno de protección da casa-muíño (recollido na ficha
MO1 do catálogo e no plano O05) coincide co da parcela

−

Comprobarase a adaptación da ordenación ás determinacións do proxecto
público aprobado polo Consello da Xunta o 05.10.2017, ao proxecto de urbanización autorizado pola DXPC o 12.11.2018 e do proxecto edificatorio,
ao requirido no informe da DXPC de 26.04.2018.

Conclusión:
Acláranse que os contornos son coincidentes e recóllese na ficha do ben M01.
Recóllese nos puntos2.6.2. Mobilidade (mobilidade saudable) e no 2.6.7 Os valores patrimoniais, a compatibilidade e coherencia co proxecto público aprobado polo Consello da Xunta o 05.10.2017, ao proxecto de urbanización autorizado
pola DXPC o 12.11.2018 e do proxecto edificatorio.
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Emite informe en data 27.09.2019, favorable condicionado recollendo as seguintes observacións:
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ANEXO I.

TRASLADO CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENA-
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CIÓN UNIVERSITARIA
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FICHA SECTOR URBANIZABLE 1-3 NORMAS SUBSIDIARIAS
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ANEXO II.
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ANEXO III. ADOPCIÓN DE ACORDOS SOBRE REPOSICIÓN DO COLEXIO IGRE-
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XA-CHAPELA
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ANEXO IV.

PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO COLÉXIO PÚBLICO CIDADE-
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PLANO
Nº

DESIGNACIÓN

1

SITUACIÓN E INDICE

1

2

PLANTA GENERAL

1

3

RED DE DRENAJE

1

4

RED DE SANEAMIENTO

1

5

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

1

6

RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1

7

RED DE TELECOMUNICACIONES

1

8

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

1

9

RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS

1

10

PLANTA DE SEÑALIZACIÓN

1

interurban
URBANISMO E INGENIERIA
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Edificio Administrativo San Caetano. Bloque 3 -2º
15781-SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono 981 54 54 00

Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

CONCELLO DE REDONDELA
Alfonso XII nº 2
36800 REDONDELA (Pontevedra)

NOTIFICACIÓN
A directora xeral do Patrimonio Cultural ditou a resolución que seguidamente se
transcribe na súa integridade:

***
“RESOLUCIÓN SOBRE UNHA ACTUACIÓN NO CAMIÑO DE SANTIAGO
Expediente:

2017/0773

Interesado:

Concello de Redondela

ANTECEDENTES E CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS:

2 As obras de urbanización solicitadas son necesarias para o desenvolvemento do
proxecto público educativo “Cidadelle” que inclúe a construción dun novo centro de
educación infantil e de primaria (en diante CEIP), aprobado por Acordo do Consello da
Xunta de Galicia adoptado en sesión celebrada o 05.10.2017, segundo o procedemento
excepcional regulado pola Lei 3/2016, do 1 de marzo, de medidas en materia de
proxectos públicos de urxencia ou de excepcional interese. Está prevista para máis
adiante a construción dunha gardaría.

CVE: gqjNP3dAx6
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

3 As obras de urbanización sitúanse na “Finca da Ginaria” en Chapela. O ámbito abarca
parte do Camiño de subida a Maceira, a subida á Buraca e parte do Camiño da Traída
(coincidente coa traza do Camiño Portugués de Santiago e coa Senda da Auga, unha
ruta de sendeirismo que discorre pola antiga canalización da traída da auga dende o
embalse de Eiras até Vigo).
4 A actuación contempla a execución e urbanización das vías incluídas dentro do ámbito
do proxecto, as conexións cos sistemas xerais existentes así como súa ampliación e o
seu reforzo, de ser o caso.
5 O proxecto define a execución das seguintes obras:
- Execución e acondicionamento das vías públicas, beirarrúas, aparcamentos e espazos
libres públicos. A vía 01 adáptase ao trazado existente ampliando a súa sección para
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1 O día 24.10.2018 co núm. 153070/RX 2630467 de entrada no Rexistro Xeral da Xunta
de Galicia en Santiago de Compostela recíbese unha solicitude, remitida polo Concello
de Redondela, para que a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural (en diante DXPC)
autorice as obras definidas no proxecto modificado (de outubro de 2018), de urbanización
dentro do proxecto público educativo “Cidadelle”, en san Fausto de Chapela, no termo
municipal de Redondela.
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permitir a circulación dos autobuses quedando configurada da seguinte maneira: dous
carrís de circulación de 3,5 m con beirarrúa a ambas marxes de 2,20 m. Increméntase
lixeiramente a altura á que ten a semi-glorieta para respectar as alturas previstas no
proxecto do CEIP. En canto á vía 02 non se amplía a sección existente cun ancho de
calzada de 5,00 m, o trazado mantense no treito final no encontro co Camiño e
proxéctanse un novo trazado para o seu inicio. O acabado da calzada é unha mezcla
bituminosa en quente mentres que para o pavimento das beirarrúas propónse unha lousa
hidráulica de cor de 30x30 cm con bordo de formigón. As estruturas de contención
estarán formadas por muros de coieira.
- Rede de abastecemento de auga, incluída a captación así como a instalación de rego e
hidrantes contra incendios.
- Rede de saneamento, que comprende as conducións e os colectores de evacuación, os
sumidoiros para a recollida de augas pluviais e as instalacións de depuración.
- Subministración de enerxía eléctrica, que abarca a condución, a transformación, a
distribución e a iluminación pública.
- Redes de telefonía e de telecomunicacións.
- Canalización e instalación da rede de gas.
- Axardinamento dos espazos públicos que inclúe a plantación de arboredo, a sinalización
e o mobiliario urbano
- Previsión de espazo para a implantación das infraestruturas de transporte público que
se requiran para unha mobilidade sostible.
- Demolición do elementos existentes incompatibles co planeamento.

- Modificación da rede de distribución de enerxía eléctrica. Coincidindo coa traza do
Camiño realizarase un nova liña de media tensión soterrada dende o punto de conexión
localizado no Centro de transformación Pé do Pandeiro (CT 36CEE9) até o novo centro
de transformación soterrado situado dentro do ámbito obxecto do proxecto. Realizarase
unha gabia en toda a lonxitude do novo tramo que albergará a canalización dunha serie
de tubos normalizados e que irán formigonados en todo o percorrido.

CVE: gqjNP3dAx6
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- Substitución dun tramo de tubería de 400 mm de diámetro por outro de 500 mm. Debido
ao aporte extra de caudais de aguas pluviales que proveñen de canalizacións e dos
regueiros que non puideron ser identificados na fase de redacción do proxecto
considérase aconsellable a substitución do último tramo da rede de drenaxe por unha de
maior diámetro (tubería soterrada de PVC de 500 mm)
- Incorporación dun colector de diámetro de 800 mm no cruzamento de calzada.
Localizouse un regueiro na parte oriental do ámbito que non figuraba na cartografía oficial
o que obriga á execución da canalizacións das augas a través dunha cuneta e
posteriormente mediante un colector de formigón de 800 mm de diámetro que atravesa a
vía 02.
- Incorporación de barreiras de seguridade. Dada a altura do terraplén creado na fase de
obra pola vía 02, que non puido ser considerado con tal magnitude pola vexetación
existente, considérase necesaria a instalación dun elemento de contención ante a
posibilidade de que un vehículo poida saír da vía. Os elementos que se propoñen son
unha barreira de seguridade BM SNA4/120b e outra de madeira metal.
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6 As modificacións xorden no transcurso das obras como consecuencia dunha serie de
circunstancias que non puideron preverse durante a fase de redacción do proxecto. Son
concretamente as seguintes:
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7 Un funcionario facultativo da DXPC emite un informe técnico arqueolóxico con data
23.11.2018, relativo ao proxecto, no que indica o seguinte: “ (...) logo de situar o ámbito
onde se proxectan estas obras, no lugar da Buraca, na parroquia de Chapela, no
Concello de Redondela (Pontevedra), non identifico afeccións a xacementos
arqueolóxicos catalogados nin coñecidos nese lugar. Porén cómpre indicar que nesta
zona documentouse o topónimo “Cidadelle” (top36045002), que se ben non ten ningunha
referencia arqueolóxica asociada, podería estar a indicar un ámbito de potencialidade
arqueolóxica.
Tendo en conta a existencia do devandito topónimo, e logo de valorar o alcance das
obras (que suporán movementos de terras xeneralizados para construír varias vías,
beirarrúas, aparcamentos e espazos libres, así como a escavación de gabias para
instalar varios servizos soterrados -rede de abastecemento de auga, saneamento,
subministración de enerxía eléctrica, alumeado público, telefonía, telecomunicacións e
gas), considero oportuno que as obras de remocións de terras se fagan baixo control e
seguimento arqueolóxico.
Esta actividade enténdese, segundo o artigo 95 da LPCG, como a supervisión nun
proceso de obras que afectan ou poden afectar un espazo de posible interese
arqueolóxico, establecendo as medidas oportunas que permitan a conservación ou
documentación, se é o caso, das evidencias ou elementos de interese arqueolóxico que
aparezan no transcurso daquelas. Esta supervisión será presencial, de carácter continuo
e a pé de obra.
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8 Unha funcionaria facultativa, que presta servicios na DXPC, emite un informe técnico
arquitectónico con data 21.11.2018, sobre o proxecto de referencia, que di: “ no enlace
situado ao leste, punto de encontro entre a vía 02 e o Camiño da Traída (traza do Camiño
Portugués de Santiago pola Costa) respéctase a sección existente da calzada, execútase
unha nova cuneta e non se proxectan elementos de contención, mantendo os noiros.
Considero que non haberá afeccións salientables cara o Camiño. Polo que, estudada a
documentación presentada, entendo que as obras solicitadas, sen prexuízo de terceiros
e do cumprimento do resto do ordenamento vixente, poderían ser compatibles coa
protección do patrimonio e conservación dos valores do Camiño co cumprimento das
seguintes condicións:
O Camiño discorre neste punto por núcleos residenciais de recente construción, ámbitos
completamente urbanizados que van xurdindo ladeira arriba na procura das mellores
vistas sobre a ría e que non responden a ningún criterio de ordenación nin sensibilidade
que teña que ver co lugar. Dado que a urbanización do ámbito desvía o tráfico de
vehículos ao trazado do Camiño de Santiago, de cara a posibles actuacións futuras
terase en conta o seu carácter orixinario de sendeiro peonil sen prexuízo da
compatibilidade co uso de vehículos así como a conservación e protección dos seus
valores culturais, polo que deberán manterse as características principais do territorio
que o conforman. Considero entón que resultaría máis axeitado un pavimento de
formigón lavado, por exemplo, en lugar do asfalto e que deberán incluírse os elementos
necesarios para a seguridade dos peregrinos como beiravías, pasos de peóns etc.
Dado o desnivel existente entre a parcela e a traza do Camiño de Santiago dispoñeranse
os elementos de seguridade necesarios (varanda ou peche) para evitar a caída de peóns
e vehículos ao interior da mesma. Terán un deseño sinxelo cun acabado mate e sen
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De apareceren restos arqueolóxicos no transcurso das mesmas, comunicarase
decontado á Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, que indicará as medidas oportunas
en coordinación cos servizos técnicos municipais.”
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brillos. Coidarase ademais que non deturpen nin impidan as vistas sobre a ría que
caracterizan o Camiño neste punto.
Revexetaranse os novos taludes e compensarase a corta de árbores coa plantación de
árbores ou arbustos de especies autóctonas da zona que axuden á estabilidade destes.
Repoñerase o pavimento afectado polas obras da nova liña soterrada de media tensión
que afecta á traza do Camiño.
Durante as obras non se interromperá o paso dos peóns, debendo adoptarse as medidas
precisas para que se transite con seguridade.”
9 O Consello Asesor dos Camiños de Santiago, reunido o 27.11.2018, acolle
integramente o contido dos ditos informes técnicos dos puntos 7 e 8, e emite un ditame
favorable ás obras solicitadas coas condicións neles indicadas.

CONSIDERACIÓNS NORMATIVAS:
A É de aplicación na tramitación e resolución deste expediente o disposto nas seguintes
disposicións normativas:

B A zona de actuación está ao carón da traza do Camiño Portugués de Santiago pola
Costa, segundo o Plan Básico Autonómico, que foi aprobado polo Decreto 83/2018, do 26
de xullo (DOG núm.162, do 27.08.2018).
C O Concello de Redondela conta con Normas Subsidiarias de Planeamento vixentes
aprobadas definitivamente o 06.11.1987, que clasifican o ámbito obxecto da intervención
como solo urbanizable residencial 1.3 (Cidadelle).
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D O Camiño Portugués, Interior e da Costa, conta con recoñecemento legal no artigo
73.2 da LPCG. Esta ruta xacobea ten a consideración de ben catalogado coa categoría
de territorio histórico segundo o artigo 75 da LPCG, se ben aínda non está delimitado.
E Segundo o artigo 66 do Plan Básico Autonómico os territorios históricos dos Camiños
de Santiago que non conten cunha delimitación definitivamente aprobada conforme o
procedemento específico previsto na lexislación vixente en materia de patrimonio cultural
virán definidos, no solo urbano e urbanizable, polo trazado determinado na
documentación gráfica deste plan e polas parcelas e edificacións que constitúen os seus
límites.
F Consecuentemente, segundo o artigo 30.1 da LPCG, os bens inmobles que polo seu
interese cultural se recollan individualmente singularizados nos instrumentos de
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- Lei 5/2016, do 4 de maio, de patrimonio cultural de Galicia. (en diante, LPCG)
- Lei (estatal) 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas.
- Decreto 199/97, do 10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica na
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 150, do 6.8.1997).
- Decreto 93/2017, do 14 de setembro, polo que se regula a composición e
funcionamento dos consellos territoriais de Patrimonio Cultural de Galicia, do Consello
Asesor dos Camiños de Santiago e da Comisión Técnica de Arqueoloxía.
- As demais normas de aplicación, nomeadamente as referentes ao réxime do solo e á
ordenación urbana en relación coa protección e a conservación do patrimonio cultural, e
moi particularmente as Directrices de Ordenación do Territorio, aprobadas polo Decreto
19/2011, do 10 de febreiro.
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planeamento urbanístico e ordenación do territorio, intégranse no Catálogo do Patrimonio
Cultural de Galicia, incluído, de ser o caso, o seu contorno de protección, salvo que teñan
a consideración de bens de interese cultural.
G Segundo o artigo 39, as intervencións que se pretendan realizar en bens de interese
cultural ou catalogados, así como, de ser o caso, no seu contorno de protección ou na
súa zona de amortecemento, terán que ser autorizadas pola consellaría competente en
materia de patrimonio cultural, coas excepcións que se establecen nesta lei.
H A DXPC é competente para resolver este expediente segundo o artigo 30.1.letra f) da
Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración
xeral e do sector público autonómico de Galicia, e o artigo 13.1.f) do Decreto 4/2013, do
10 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria, e tamén o Decreto 106/2018, do 4 de outubro,
polo que se modifica parcialmente o Decreto 177/2016, do 15 de decembro, polo que se
fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia, e o Decreto 196/2012, do
27 de setembro, polo que se crea a Axencia de Turismo de Galicia e se aproban os seus
estatutos.
De acordo co indicado, e de acordo co parecer do Consello Asesor dos Camiños de
Santiago, RESOLVO:
Autorizar as obras proxecto modificado (de outubro de 2018), de urbanización dentro do
proxecto público educativo “Cidadelle” na “Finca da Ginaria”, en san Fausto de Chapela,
no termo municipal de Redondela, coas condicións ás que se refire o punto 9 dos
antecedentes e consideracións técnicas desta resolución, e que se desenvolven
nos seus puntos 7 e 8.
Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2018
A directora xeral do Patrimonio Cultural
Mª Carmen Martínez Insua”

Contra esta resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso
de alzada perante a persoa titular da Dirección Xeral de Políticas Culturais da Consellería
de Cultura e Turismo no prazo dun mes, de conformidade co disposto nos artigos 121 e
122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das
administracións públicas e co artigo 26.3.c da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de
organización e funcionamento da Administración Xeral e do sector público autonómico de
Galicia.
O que se notifica en cumprimento e para os efectos do artigo 40 da citada Lei 39/2015,
do 1 de outubro.
Santiago de Compostela, 14 de xaneiro de 2019
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A subdirectora xeral de Protección do Patrimonio Cultural

Beatriz González Loroño
(Asinado dixitalmente á marxe)
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ANEXO VII. EXTRACTO AMBIENTAL (ANEXO 6)
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ANEXO 6: Modelo de extracto ambiental
DATOS DO INSTRUMENTO DE PLANEAMENTO
Concello

Redondela

Código do instrumento de planeamento

36045_MPNNSSPP_REDONDELA_LEITON‐CIDADELLE

Denominación do instrumento de planeamento

Modificación Puntual das Normas Subsidiarias de Redondela, no ámbito de
Leitón ‐ Cidadelle
Municipal

Competencia para a aprobación definitiva
X

Autonómica

Enderezo electrónico
EXTRACTO AMBIENTAL
I. Xustificación da integración no documento de planeamento dos aspectos ambientais
A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático formulou o informe ambiental estratéxico sobre esta modificación
mediante resolución do día 29.06.2018 (Diario Oficial de Galicia do día 24.07.2018), resolvendo non someter esta modifi‐cación
puntual ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria, polo que conforme ao art. 60.7 da LSG non procede
efectuar consultas ambientais.

II. Xustificación de como se tomaron en consideración no documento de planeamento o estudo ambiental estratéxico, os
resultados da información pública e das consultas e a declaración ambiental estratéxica, así como, de ser o caso, as
discrepancias xurdidas no proceso.

III. Razóns da elección da alternativa seleccionada en relación coas alternativas consideradas.

Núm. Alternativa

Vantaxes

Alternativa 0
Alternativa 1

Inconvenientes
Pouca integración paisaxística e maior
consumo de terreos

Mellor integración paisaxística maiosr
superficie de equipamentos

Alternativa 2
III.2 Xustificación da elección
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.
MEDIDAS ADOPTADAS PARA O SEGUIMENTO DOS EFECTOS DA APLICACIÓN DO PLAN NO AMBIENTE
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III.1 Análise das alternativas
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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, arquitecta colexiada COAC 53014-1, coa colaboración de Daniel Vázquez Añel (arquitecto), Alejandro Fernández Palicio (arquitecto) e Sergio Pereira Ibáñez (antropólogo)

E para que así conste ós efectos oportunos, asino a presente:

María Ríos Carballeira, arquitecta
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En Vigo a 9 de novembro do 2020

