
XESTUR PONTEVEDRA S.A.XESTUR PONTEVEDRA S.A. 

 

Informe de Sustentabilidade Ambiental (ISA) do Proxecto 
Sectorial do Polígono Industrial de A Pasaxe. 

(Concellos de Gondomar e Vigo) 

 

 

 

Maio 2010- NE 14.336- D.E. XBR   1 

 

ÍNDICE 

0  ANTECEDENTES E ÁMBITO DE INFLUENZA DO PROXECTO SECTORIAL..... 3 

0.1  ANTECEDENTES.......................................................................................... 3 

0.2  DETERMINACIÓN DO ÁMBITO DE INFLUENZA......................................................... 5 

1  ANÁLISE OBXECTIVA DO ENTORNO ......................................................... 6 

1.1  ANÁLISE OBXECTIVA DA SITUACIÓN ACTUAL......................................................... 7 

1.2  RELACIÓN CON PLANS, PROGRAMAS E ESTRATEXIAS VIXENTES OU EN PROCESO DE ELABORACIÓN OU 

REVISIÓN......................................................................................................29 

1.3  IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRATÉXICOS ...................................................30 

2  DEFINICIÓN DE OBXECTIVOS ................................................................ 31 

2.1  OBXECTIVOS XERAIS..................................................................................32 

2.2  OBXECTIVOS ESPECÍFICOS ...........................................................................33 

3  ANÁLISE DE ALTERNATIVAS .................................................................. 37 

3.1  NECESIDADE ESTRATÉXICA DE REALIZAR O PROXECTO...........................................37 

3.2  DEFINICIÓN DO ÁMBITO..............................................................................41 

4  IDENTIFICACIÓN E CARACTERIZACIÓN DOS EFECTOS SOBRE O MEDIO 43 

4.1  PAISAXE ................................................................................................44 

4.2  NATUREZA ..............................................................................................46 

4.3  PATRIMONIO ...........................................................................................47 

4.4  SOCIEDADE E A ECONOMÍA...........................................................................49 

4.5  MEDIO INDUSTRIAL ...................................................................................50 

4.6  MOBILIDADE ...........................................................................................52 

4.7  ENERXÍA ................................................................................................55 

4.8  ATMOSFERA ............................................................................................56 

4.9  CICLO HÍDRICO........................................................................................57 

4.10 CICLO DE MATERIAIS ..................................................................................61 

4.11 SOLO....................................................................................................62 



XESTUR PONTEVEDRA S.A.XESTUR PONTEVEDRA S.A. 

 

Informe de Sustentabilidade Ambiental (ISA) do Proxecto 
Sectorial do Polígono Industrial de A Pasaxe. 

(Concellos de Gondomar e Vigo) 

 

 

 

Maio 2010- NE 14.336- D.E. XBR   2 

5  DESEÑO DE MEDIDAS ............................................................................ 65 

5.1  PAISAXE ................................................................................................65 

5.2  NATUREZA ...........................................................................................66 

5.3  PATRIMONIO ...........................................................................................67 

5.4  SOCIEDADE E ECONOMÍA .............................................................................67 

5.5  MEDIO INDUSTRIAL ...................................................................................69 

5.6  MOBILIDADE ...........................................................................................70 

5.7  ENERXÍA ................................................................................................71 

5.8  ATMOSFERA ............................................................................................72 

5.9  CICLO HÍDRICO........................................................................................73 

5.10 CICLOS DE MATERIAIS ................................................................................74 

5.11 SOLO....................................................................................................75 

6  ESTABLECEMENTO DO PLAN DE SEGUIMENTO ....................................... 76 

7  INFORME SOBRE A VIABILIDADE ECONÓMICA ...................................... 85 

8  ANÁLISE DA COHERENCIA ..................................................................... 87 

9  RESUMO NON TÉCNICO.......................................................................... 88 

9.1  ANTECEDENTES E ÁMBITO DE INFLUENZA DO PROXECTO...........................................88 

9.2  ANÁLISE OBXECTIVA DO ENTORNO...................................................................88 

9.3  DEFINICIÓN DE OBXECTIVOS .........................................................................89 

9.4  ANÁLISE DE ALTERNATIVAS ..........................................................................89 

9.5  EFECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE O MEDIO........................................................90 

9.6  DESEÑO DE MEDIDAS .................................................................................91 

9.7  PLAN DE SEGUIMENTO ................................................................................94 

9.8  VIABILIDADE ECONÓMICA DA ACTUACIÓN..........................................................94 

10  DATA E SINATURA ................................................................................. 95 

 

 



XESTUR PONTEVEDRA S.A.XESTUR PONTEVEDRA S.A. 

 

Informe de Sustentabilidade Ambiental (ISA) do Proxecto 
Sectorial do Polígono Industrial de A Pasaxe. 

(Concellos de Gondomar e Vigo) 

 

 

 

Maio 2010- NE 14.336- D.E. XBR   3 

0 ANTECEDENTES E ÁMBITO DE INFLUENZA DO PROXECTO SECTORIAL 

0.1 ANTECEDENTES  

A Consellería de Vivenda e Solo, o Concello de Gondomar, a Xunta de Propietarios dos terreos 

incluídos no ámbito do Plan Especial da Reforma Interior A Pasaxe, e a comunidade de Montes 

veciñais de Man Común de Vincios asinan un Protocolo de Acordo para o desenvolvemento do 

Polígono Industrial de A Pasaxe (de agora en diante PIP), con data 1 de abril de 2008. 

Na actualidade xa existe un polígono industrial dentro do ámbito de actuación, que naceu á 

marxe do planeamento, e carece das infraestruturas básicas para o desenvolvemento das súas 

actividades.  

Fixéronse varios intentos de regularizar esta situación; En maio de 2002 aprobouse 

definitivamente polo pleno do concello o Plan Especial da reforma Interior (PERI) do Polígono 

de A Pasaxe, mediante un proceso de xestión de cooperación. Mais adiante realizouse un 

proxecto de reparcelación aprobado en outubro de 2002, que trala exposición pública foi 

paralizado por falta de acordo entre os afectados. En última instancia , fíxose un cambio de 

sistema actuación de cooperación polo de compensación, que foi aprobado en xullo de 2007. en 

medio de este proceso o PERI foi obxecto de unha pequena modificación puntual en marzo de 

2003. 

Na actualidade, o Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Gondomar de 1997 está 

paralizado, tras unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que o anulou. En 

virtude desta orde xudicial a Consellería de Política Territorial mantén en suspensión este plan 

urbanístico, quedando o concello sen planeamento, e anulando por tanto todos os proxectos 

creados o amparo deste plan.  

Pola súa relevancia para a ordenación, destácase tamén que en este período construíuse unha 

variante de conexión entre as estradas PO-330 e PO-331, que alivia o paso  que atravesa o 

polígono na estrada PO-330. 

A tal efecto e para regularizar a situación das empresas instaladas no devandito Polígono, que 

na actualidade son unhas 80, a Consellería de Vivenda e Solo, a través de Xestur Pontevedra 

S.A., comprométese a impulsar o proxecto, mediante o desenvolvemento e tramitación, para a 

súa aprobación definitiva, dun proxecto sectorial supramunicipal regulado na lei 10/1995, de 

Galicia do 23 de novembro e Decreto 80/2000, do 23 de marzo. 

Con data 5 de decembro de 2008, presentase na anteriormente denominada Consellería de 

Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible o Documento de Comunicación de Inicio do 
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procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica do “Proxecto Sectorial do Polígono Industrial 

de A Pasaxe” (PIP), que promove Xestur Pontevedra. Como parte do procedemento de 

Avaliación Ambiental de Plans e Programas, o Documento de Comunicación de Inicio do 

Proxecto Sectorial, foi exposto desde o 16 de xaneiro ata o 16 de febreiro do 2009 para 

que tanto os cidadáns como os membros do Consello Galego de Medio Ambiente puidesen 

formular criterios de cara á elaboración do Documento de Referencia. 

Revisada a documentación presentada, e en previsión de que o PIP puidese ter efectos 

significativos sobre o medio ambiente, a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 

(SXCAA) como órgano ambiental resolve que o proxecto sectorial de dito Parque debe ser 

sometido ó Procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica previsto no artigo 7 da lei 

9/2006 de 28 de Abril de Avaliación de Plans e Programas. 

Con data de 25 de xaneiro de 2010, ponse a disposición pública na web oficial da Consellería 

de Medio Ambiente o Documento de Referencia para este Proxecto Sectorial. 

A empresa ENXEÑEIROS E ARQUITECTOS CONSULTORES IDOM S.A, será a encargada de 

redactar o Informe de Avaliación Ambiental Estratéxica, que se estruturará do seguinte xeito:  

 En primeiro lugar determinarase o ámbito de influencia do planeamento en función dos 

seus efectos previsibles. 

 A continuación describirase a situación actual do ámbito do Polígono Industrial de A 

Pasaxe, as características ambientais da zona, así como os condicionantes económicos e 

sociais. Tamén se fará referencia a súa relación con outros Plans e Programas e 

identificaranse os elementos estratéxicos do territorio. 

 En terceiro lugar estudaranse os obxectivos xerais do proxecto e os específicos para 

potenciar a funcionalidade dos elementos estratéxicos descritos.  

 Posteriormente xustificaranse e valoraranse as alternativas expostas en base os criterios 

de sustentabilidade establecidos no documento de referencia emitido pola Consellería de 

Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Compararanse as distintas alternativas 

entre si para chegar á idónea. 

 Despois identificaranse os probables efectos significativos causados pola execución do PIP 

coa alternativa seleccionada no apartado anterior. 

 A seguinte fase será o establecemento das medidas previstas  para previr e/ou reducir os 

efectos sobre o medio, establecéndose a relación de medidas previstas para o 

seguimento en función dos indicadores e variables de sustentabilidade recollidas no 

Documento de Referencia. 

 Finalmente realizarase unha análise da Viabilidade Económica da Actuación. 
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0.2 DETERMINACIÓN DO ÁMBITO DE INFLUENZA 

Inicialmente determínase o ámbito de influenza en función dos seus efectos previsibles. Neste 

ámbito de influenza xeral considérase a área de estudo, que poderá variar segundo cada 

variable de sustentabilidade. 

O ámbito de influenza do Proxecto Sectorial do Polígono Industrial da Pasaxe ten un dobre 

alcance. Se ben as medidas desenvolveranse sobre o ámbito territorial do polígono, é un 

obxectivo básico do proxecto contribuír a mellorar toda a área funcional de Vigo, na medida que 

é este o espazo onde se articulan as relacións económicas e de servizos da zona. 

Poderá variar en función dos seus efectos previsibles sobre as variables de sustentabiliade:  

 Paisaxe, Natureza, Atmosfera, Ciclo de Materiais ou Patrimonio: o ámbito de 

influenza con respecto a estas variables será a área de actuación. Considérase que a zona 

de estudo virá determinada polos impactos que o parque xere a nivel local, nos núcleos de 

poboación próximos. 

 Mobilidade, Sociedade e Economía: A poboación da area de influencia de Vigo será a 

beneficiaria da ampliación do Polígono Industrial, excedendo o seu impacto polo tanto o 

ámbito estritamente municipal, xa que a oferta de solo empresarial planificado exerce unha 

influencia destacada na dinámica investidora (atracción e fixación de empresas), na 

localización adecuada dos establecementos produtivos e a consolidación de actividade 

dentro de cada rexión. 

 Solo, Medio Industrial e Ciclo Hídrico:Os efectos con relación ós indicadores estudados, 

daranse principalmente a nivel municipal, xa que a ordenación do territorio nestes aspectos 

corresponde unicamente ó concello no que se está actuando. 

 Enerxía: Non se coñece a procedencia de orixe dos recursos enerxéticos polo que se 

considera que o alcance do proxecto será global. 
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1 ANÁLISE OBXECTIVA DO ENTORNO 

O terreos onde se prevé o futuro Polígono Industrial de A Pasaxe sitúanse no extremo norte do 

termo Municipal de Gondomar na provincia de Pontevedra, na parroquia de Vincios, radicado 

maioritariamente sobre terreos forestais da comunidade de montes e propietarios desta 

parroquia. Esta área está delimitada polo Norte polo termo municipal de Vigo, co núcleo da 

Garrida en primeiro termo, polo Este pola canle do río Zamáns, polo sur pola autopista AG-57 e 

polo oeste por un curso de auga, regato Oeste ou río Calvo. 

A súa situación estratéxica, próxima a Vigo (limítrofe co seu termo municipal) e o seu 

relativamente bo sistema de comunicación favoreceu, ante a ausencia de solo industrial en 

Vigo, o asentamento de un número importante de empresas, sitas o longo dos dous corredores 

principais, a PO-330 e a PO-331, que son os eixes vertebradores do polígono actual. A posta en 

marcha da autopista AG-57, que permite o aceso con toda Galicia e Portugal supuxo unha 

mellora exponencial  como potencial polo de desenvolvemento para toda a área metropolitana 

de Vigo. 

A trama industrial existente creceu a marxe do planeamento, e a súa ocupación desordenada 

impediu ata o momento por en marcha un sistema de explotación racional, o que fai necesario 

o desenvolvemento dun Proxecto Sectorial que regule esta situación.  

O proxecto sectorial  ten a súa base na dotación de abastecemento e saneamento de auga, o 

subministración de enerxía eléctrica, viais de calidade, aptos para vehículos pesados, sistemas 

de xestión de residuos, así como de equipamentos comerciais, sociais, deportivos e zonas 

verdes. 

O entorno onde se vai levar a cabo a actuación urbanística, A Pasaxe, atópase fortemente 

humanizado, tanto pola presenza de numerosas vías  de comunicación como polos seu cambio 

nos usos do solo. O actual polígono de A Pasaxe atópase  consolidado en mais do 60% da súa 

extensión en termos de urbanización, polo que se terá en conta non só o territorio que se 

ocupará por primeira vez, senón que se terá en conta a xestión da superficie consolidada na 

descrición natural do entorno. 

Nesta zona realizouse unha análise do medio e dos distintos aspectos condicionantes como o 

medio físico, o medio natural, a sociedade e a economía etc. así como as comunicacións a 

mesma.  Para caracterizar a zona de actuación procedese ó estudo do entorno a través da 

disociación do mesmo nos diferentes elementos que o caracterizan, definindo, para cada un 

deles e de forma cualitativa, a calidade do mesmo. 
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1.1 ANÁLISE OBXECTIVA DA SITUACIÓN ACTUAL 

MEDIO FÍSICO 

A situación ambiental actual da zona poderíase definir como metropolitana, cun crecemento 

urbano industrial moi importante nos últimos anos, pero, debido á inexistencia de unha 

ferramenta de planeamento adecuada, levouse a cabo dunha maneira desordenada.  

Para caracterizar ambientalmente a zona de actuación procedese ó Estudo do Medio Natural a 

través da disociación do mesmo nos diferentes elementos que o caracterizan, definindo  para 

cada un de eles  e de forma cualitativa a calidade do mesmo. 

CLIMA 

Para a caracterización climática da zona de estudo recorreuse a publicación “Bioclimatología de 

Galicia”, publicado pola  Fundación Pedro Barrié de la Maza. A estación máis próxima ó área de 

estudo é a Estación de Peinador. Os datos derivados desta estación reflicten unha precipitación 

media de 1.904 mm anuais e unha evapotranspiración potencial de 783 mm. Por outra parte, a 

temperatura media anual é de 13,2 ºC (en inverno a media rolda os 9ºC e no verán os 18ºC). 

Todo isto permite defini-lo clima como Tépedo Húmido.  

Existiría déficit hídrico leve nos meses de xullo e agosto. O tipo de clima presente na zona non 

é extremo, aínda que tampouco é especialmente axeitado para o cultivo e/ou outros usos 

debido as condicións de temperatura, humidade e risco de xeadas. 

CALIDADE DO AIRE 

A calidade do aire pódese estudar desde tres  puntos de vista: a emisión (carga contaminante), 

a calidade físico-química do aire (inmisión), e a capacidade de dispersión da contaminación da 

atmosfera nesa zona.  

Para avaliar a calidade  do  aire empréganse os denominados niveis de inmisión, que se definen 

como a concentración media dun contaminante presente no aire durante un período de tempo 

determinado. A unidade  na que se soen expresar estes niveis son en μg/m3N (microgramos 

por metro cúbico de aire en condicións normais).  

Estación Parámetro 
% Datos 
Válidos 

Estatístico 
Valor do 

Estatístico 
Valoración 

VIGO NO2 42 horas con c>200 ug/m3 0 Correcto 

VIGO O3 42 días con c>120 ug/m3 2 Correcto 

VIGO SO2 42 días con c>125 ug/m3 0 Correcto 

VIGO SO2 41 horas con c>350 ug/m3 0 Correcto 

Valores estatísticos de calidade do aire para o municipio de Vigo 

Relacionando os valores de inmisión citados e comparándoos cos valores límite marcados na 

lexislación mencionada,  pódese concluír que ningún dos valores rexistrados superan os 
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máximos legais. Non obstante, non se poden asegurar conclusións definitivas, pois os rexistros 

proporcionados carecen do  detalle suficiente para poder contrastar valores horarios ou diarios 

para os que os RD anteriores tamén marcan restricións específicas. 

TOPOGRAFÍA E XEOLOXÍA 

Xeograficamente, a área estudada sitúase uns 6,5 quilómetros ó sur da cidade de Vigo e 

aproximadamente no seu mesmo meridiano.  

O ámbito de actuación presenta unha altura media entorno a 220-260 metros sobre o nivel do 

mar. O relevo é escaso; Non obstante, tanto o río Zamáns como os seus regueiros, presentan 

un notable encaixonamento. O actual parque empresarial sitúase ó pé do monte Chandebrito, 

recollendo parte das súas augas, o que unido a un clima chuvioso e temperaturas suaves, 

favorece a alteración do substrato rochoso. O perfil de alteración faise máis penetrante cara á 

zona oriental do ámbito de actuación, onde o relevo é practicamente plano e se sitúa o 

contacto entre dúas formacións xeolóxicas diferentes. 

 

Altimetría da zona de estudo 

Maioritariamente trátase dun terreo de relevo suave a moderado, limitado por dúas alturas 

notables: a serra do Galiñeiro con altitudes aproximadas de 704 m ó SE, e o monte 

Chandebrito duns 409 m de altura ó NO. No ámbito territorial do PIP predominan as pendentes 

suaves (0-10%) e moderadas (10-20%). Non atopamos pendentes fortes ou moi fortes que 

podan afectar a área de estudo, que de darse o caso, se darían ó longo das marxes dos ríos 

Zamáns e Calvo, ós que debemos sumar as alteracións producidas pola man do home 

derivadas das obras das redes de saneamento, aterramentos e noiros provocados como 

solución na disposición de maior superficie de solo industrial, non chegando a ser excesivas.  



XESTUR PONTEVEDRA S.A.XESTUR PONTEVEDRA S.A. 

 

Informe de Sustentabilidade Ambiental (ISA) do Proxecto 
Sectorial do Polígono Industrial de A Pasaxe. 

(Concellos de Gondomar e Vigo) 

 

 

 

Maio 2010- NE 14.336- D.E. XBR   9 

 

Pendentes 

O terreo está orientado fundamentalmente cara o este, predominando as orientacións 

nororiental na zona oriental do sector, setentrional na zona central e occidental na zona 

meridional. 

  

Orientación das ladeiras 

Dende o punto de vista tectónico e estrutural, o ámbito de actuación inclúese na "Zona Centro 

Ibérica" definida por Julivert en 1972. Á súa vez inclúese na zona V de Matte, Ph (1968) Galicia 

occidental - NW de Portugal. 
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A zona investigada inclúese no dominio da Foxa Blastomilinitica. Trátase dun Complexo de 

idade prehercínica, caracterizado pola súa disposición N-S e a presenza de series estratigráficas 

altamente deformadas e microfracturadas. 

Dende o punto de vista estratigráfico, e a nivel rexional, están presentes formacións 

cuaternarias e metasedimentos. Resulta notable a presenza de rochas graníticas, intrusións 

emprazadas durante diversos episodios relacionados coas distintas fases da oroxenia hercínica. 

O ámbito de actuación localízase integramente sobre o Complexo Vigo-Tui, os límites do cal son 

análogos aos da Foxa Blastomilonítica, aínda que na superficie investigada é claramente 

maioritaria a presenza de granitos de dúas micas pouco deformados. Atópase completamente 

rodeado de rochas ígneas e cun grao de metamorfismo relativamente alto. As litoloxías 
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predominantes son as paraneises de plaxioclasa e biotita, para-anfibolitas, micaesquistos e 

ortoneises. Non resulta posible definir un relevo específico de formacións de micaesquistos e 

anfibolitas xa que, se ben xeran relevos suaves cubertos de vexetación, os niveis de ortoneis 

existentes no Complexo poden xerar espectaculares relevos, como é o caso da serra do 

Galiñeiro. 

En canto aos granitos, ocupan a maior parte da superficie do ámbito investigado. Trátase de 

granitos de afinidade alcalina, de dúas micas e pouco deformados. A denominación de "pouco 

deformados" parte da necesidade de diferencialos das fácies cataclásticas existentes nas 

proximidades. Non obstante, sempre é posible diferenciar certa orientación mineral acorde coas 

direccións principais de deformación hercínica (Practicamente N-S nesta zona). 

HIDROLOXÍA E CALIDADE DA AUGA 

A zona de estudo presenta unha orografía marcada pola existencia dos cursos de auga  que 

configuran unha topografía composta por vales e depresións moi localizadas ó longo de todo o 

entorno estudado. O seu estado primeiro xa ven alterado no interior do polígono, onde se 

fixeron grandes movementos de terra, noiros e muros, como solución os desniveis existentes, 

potenciando os procesos erosivos, tanto pola alteración do nivel como pola desaparición da 

capa vexetal. 

As principais cuncas hidrográficas do ámbito recóllense no seguinte mapa, no que se recolle, 

como decote se ven facendo, a delimitación do ámbito de estudo. 

 

A cunca fluvial a que pertencen todos os cursos fluviais do ámbito é o sistema do Miñor. Todo o 

territorio corresponde a Demarcación de Augas de Galicia. O mapa de cuncas danos unha 

estima das direccións  e o lugar polo que se evacuaría un verquido realizado no territorio. Neste 
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caso drenaría á rede hidrolóxica do río Zamáns, que é a súa vez a principal vía de subministro 

da auga de abastecemento ó Polígono de A Pasaxe. O abastecemento realízase mediante 

sistemas de pozos para a captación de augas subterráneas. A este río súmaselle o río Calvo, 

que desemboca no Zamáns e pasa pola marxe oeste do ámbito, delimitándoo.  

O curso do río Zamáns atópase moi marcado na súa zona alta pola súa proximidade a zona 

industrial, así como a autopista, sendo o seu estado de abandono patente. A destrución do 

bosque de ribeira e das marxes naturais aumentou a erosión e o arrastre de finos e sólidos. 

  

Río Zamáns 

Os aspectos hidroxeolóxicos dependen tanto do réxime de precipitacións e evapotranspiración 

coma das características xeolóxicas das formacións rochosas presentes no ámbito.  

O macizo rochoso que constitúe o substrato local é impermeable. A infiltración prodúcese a 

través de zonas fracturadas ou moi alteradas, sendo a porosidade de tipo fisural. Naquelas 

zonas onde o macizo rochoso está "san" a drenaxe lévase a cabo por escorrentía superficial, 

mentres que as zonas máis fracturadas favorecen a infiltración, circulación e almacenamento 

de augas subterráneas, conformándose acuíferos subterráneos profundos. 

O horizonte de alteración do macizo rochoso posúe un carácter semipermeable por porosidade 

intergranular. A drenaxe desenvólvese por un mecanismo mixto de infiltración (causante de 

circulación no contacto coa rocha san) e escorrenta superficial. 

Os sedimentos aluvio-coluvial, presentes nalgunhas zonas de pouca pendente e nos fondos dos 

cavorcos, mostran unha permeabilidade media-alta, podendo constituírse nuns moi discretos 

almacéns de auga, irregulares en canto á súa disposición e importancia. Tamén rexistran 

escorrenta superficial, alí onde a pendente mostra un maior desenvolvemento. 
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VEXETACIÓN ACTUAL E USOS DO SOLO 

A vexetación actual está composta por piñeiro marítimo (Pinus pinaster), eucaliptos (Eucalytus 

globulus), carballos (Quercus ssp), castiñeiros (Castanea sativa), carrasca (Quercus ilex ssp 

rotundifolia), toxos (Taxus baccata), fentos, etc.  

A vexetación de ribeira caracterízase pola presenza de ameneiros (Agnus glutinosa), de 

salgueiros (Salix alba), acompañados por abeleiras (Corylus abelá), arracláns e espiños. A 

vexetación de ribeira veuse fortemente afectada pola actuación do home, desaparecendo 

nalgúns tramos ou sendo reducida a un simple cordón ripícola que actúa como demarcación do 

curso fluvial. 

  
Imaxes da vexetación predominante na zona 

Para determinar os usos do solo consultouse o  mapa de coberturas e usos do solo editado pola 

Xunta de Galicia. Os usos do solo existentes son os que se enumeran a continuación:  

• Industrial, comercial e de servizos.  

• Forestal.  

• Prados, Cultivos e especies madeireiras 

As edificacións no entorno do ámbito correspóndense con aproximadamente 80 instalacións 

industriais e empresas, situadas de xeito desordenado no polígono existente. Unha parte do 

solo aproveitase para produción forestal fundamentalmente de eucaliptos e pinos, e unha 

pequena superficie de prados e cultivos 

 

FAUNA 

A presenza de especies faunísticas está fortemente condicionada polo medio circundante, 

especialmente pola cobertura vexetal natural e a presenza humana. Para a realización do 
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estudo da fauna da zona afectada recorreuse ó Atlas de Vertebrados de Galicia (Sociedade 

Galega de Historia Natural).  

Os distintos hábitats presentes na zona (forestal, de ribeira) e unha paisaxe agraria que 

mantén a estrutura tradicional dos seus aproveitamentos dan lugar a unha escasa, aínda que 

variada fauna, con coellos, raposos, teixugos, denociñas, xabarís, entre os mamíferos, e aves 

de presa diúrnas e nocturnas. Tamén podemos atopar en semiliberdade os característicos 

cabalos autóctonos. A fauna piscícola do encoro ten unha clara orientación económica, coa 

troita arcoiris (Salmo gairdneri), o carpín (Casassius auratus), a voga (Chondrostoma 

polylepsis) e o black-bass (Micropterus salmoides). 

A presenza de bosque arborado minimiza o impacto sobre a zona pola ocupación da superficie 

por parte da industria. En todos os casos, caracterízanse pola escasa diversidade biolóxica.  

 

HÁBITATS E ESPAZOS NATURAIS 

HÁBITATS 

A Directiva Hábitats (92/43/CEE) establece unha clasificación dos diferentes tipos de hábitats 

naturais presentes no territorio dos estados membros da Unión Europea. A maior parte destes 

hábitats de interese comunitario presentes no territorio galego correspóndense con hábitats 

costeiros e halófilos, sistemas dunares, formacións de matogueira, pasteiros naturais, 

seminaturais e bosques. A súa presenza ven determinada, en parte, por diversos factores 

ambientais dominantes no noso territorio, como son a influencia oceánica e a variada orografía, 

así como pola intervención humana. 

A zona de estudio conta cos seguintes tipos de hábitats. 

• 1230 Acantilados con vexetación das costas atlánticas e bálticas 

• 1330 Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae). 

• 1420 Matogueira halófila mediterránea e termoatlántica (Sarcocornetea fruticosi). 

• 2110 Vexetación anual sobre desfeitos mariños acumulados. 

• 3110 Augas oligotróficas con un contido de minerais moi baixo das chairas areosas 

(Littorellatalia Uniflorae). 

• 3150 Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamion o Hydrocharition. 

• 4020 Queirogas húmidas atlánticas de zonas mornas de Erica Ciliaris e Erica 

Tetralis. 

• 4030 Queirogas secas europeas 

• 4040 Queirogas secas atlánticas costeiras de Erica vagans. 
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• 4090 Queirogas oromediterráneas endémicos con Aliaga. 

• 8230 Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo 

albi- Veronicion dillenii. 

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

incanae, Salicion albae). 

Cabe resaltar que o ámbito de actuación do proxecto non se atopa sobre ningún destes 

hábitats, sendo o 8230 o mais próximo. 

 

REDE DE ESPAZOS NATURAIS 

 

• A Ramallosa, a uns 12 km. Ademais de LIC e unha Zona de Especial 
Protección de Valores Naturais. 

 
• Baixo Miño, a uns 30 Km. 

 
• Monte Aloia, a uns 29 Km. 

 

• As Illas Cíes, a unha distancia aproximada de 40 Km. Lugar de Importancia 
Comunitaria. É ademais Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), Zona 
de Especial Protección de Valores Naturais (ZEPVN) e Parque Natural. 

 

• As Gándaras de Budiño, a uns 26 Km. É unha Zona de Especial Protección 
de Valores Naturais. 

 

• As Illas Estelas, a uns 15 Km, que ademais é Zona de Especial Protección 
de Valores Naturais. 
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O entorno estudado abarca unha contorna moi ampla, na que se distinguen os distintos 

elementos da rede natura. Os Lugares de Importancia Comunitaria integrados na rede natura 

2000 que se poden observar son: 

 

PAISAXE. 

A paisaxe, pola súa singular natureza, é sen dúbida un dos  aspectos do medio que maiores 

problemas presenta á hora da súa análise e valoración pero, ó mesmo tempo, constitúe un dos 

elementos que máis inflúe e pesa sobre a opinión pública xeral, á hora de valorar a calidade 

ambiental dun determinado territorio. 

Nunha primeira aproximación ó estudo paisaxístico cabería destacar dous grandes aspectos: o 

que se podería denominar paisaxe total, que identificaría á paisaxe có medio, e a paisaxe 

visual, na que a consideración corresponde máis ó  enfoque da estética  ou da percepción.  

Os factores que inflúen na formación da paisaxe son numerosos e interrelacionados entre si; 

entre eles destacan: 

 O relevo e as forzas que o orixinan, constituíndo a estrutura básica da paisaxe, tanto no 

sentido arquitectónico como no funcional. 

 As rochas que constitúen a litosfera, a súa composición e propiedades determinan o seu  

especial comportamento fronte ós procesos formadores do relevo. 

 O auga, nas súas distintas  manifestacións e como axente activo do territorio. 

 Os procesos xeomorfolóxicos e o clima. 

 A vexetación, gran determinante da paisaxe, agrupándose en comunidades vexetais 

 A fauna, altamente relacionada coa vexetación e o solo.  

 A incidencia humana, a través dos asentamentos e as actividades desenvolvidas, 

destacando pola súa capacidade modificadora das prácticas agrícolas, gandeiras e 

forestais, así como de extracción de recursos naturais, producindo distintos graos de 

intervención. 
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O estudo da paisaxe, comporta unha asunción de base: a de que calquera aproximación ó tema 

vai ter  unha importante compoñente subxectiva. 

Os compoñentes da paisaxe son os seguintes: 

 Manchas: Superficies non lineal que se distinguen polo seu aspecto do que as rodea. 

 Corredores: Superficies de terreo estreitas e alongadas que se diferencian polo seu 

aspecto de todo o que as rodea.  

 Matriz: Elemento da paisaxe que ocupa unha maior superficie e presenta unha maior 

conexión, xogando o papel dominante no funcionamento da paisaxe. É o elemento que, 

polo xeral, rodea ás manchas delimitándoas. 

A necesaria  consideración conxunta dos  compoñentes e  procesos que teñen lugar na paisaxe 

conduce a unha visión ecolóxica ou sistémica, na que cobran especial importancia as 

relacionadas con valores ecolóxicos (hábitat, vexetación e tamén a fauna) que lle confiren á 

paisaxe trazos de naturalidade moi apreciados, así como o medio hídrico (cursos de auga 

superficiais, neste caso), presenza  que a nivel de paisaxe  resulta de igual forma moi valorada. 

A xeomorfoloxía (relevo) confírelle escala. Estes aspectos, ademais de proporcionar contido 

desde o punto de vista visual, son os que lle confiren maioritariamente  as súas características 

de textura e cor, que xunto coa forma, a liña, a escala e o espazo constitúen as propiedades 

visuais básicas. A contribución da presenza de valores culturais resulta tamén significativa, 

tanto  os ligados ó patrimonio histórico-artístico como á tradición popular.  

A paisaxe da zona de estudo podería subdividirse en dúas matrices claramente diferenciadas. 

Por un lado unha matriz forestal que aporta cor o conxunto, e serve de refuxio-corredor para a 

fauna, e polo outro as manchas compostas por paisaxe netamente industrial (incluíndo vías de 

comunicación). As unidades de paisaxe valoradas enuméranse como segue:  
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• Unidade de paisaxe I: A vexetación está maioritariamente representada polo tándem 

Pinus pinaster e Eucaliptus globulus.  

  

• Unidade de paisaxe II: Paisaxe Industrial. Na zona conviven dunha maneira 

desordenada vivendas e industrias, apoiados na accesibilidade derivada da construción 

de infraestruturas viarias nesta zona.  

 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

O concello de Gondomar pertence a comarca de Vigo, así como o seu ámbito de influenza, que 

abrangue a área funcional de Vigo. Analizamos a continuación os datos do concello de 

Gondomar coas influencias de Vigo no medio social e económico. 

ANÁLISE DEMOGRÁFICA 
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A Comarca de Vigo, trátase dunha extensa bisbarra moi heteroxénea, conformada polos 

municipios satélites do sur da Ría de Vigo que xiran en torno a esta cidade. É por iso que a 

actual bisbarra oficial de Vigo aglutina dentro do seu seo varias pequenas bisbarras históricas 

con moito carácter propio: Val Miñor (Con cabeceira en Baiona), o Val do Fragoso (con 

cabeceira en Vigo), o Val dá Louriña (con cabeceira en Porriño), a terra de Mañó (con cabeceira 

en Redondela), unha parte da Terra de Entenza (con cabeceira en Salceda de Caselas), e unha 

parte da inmensa bisbarra histórica de Terra de Montes, sen unha cabeceira comarcal 

determinada. Actualmente fórmana os municipios de Porriño, Baiona, Fornelos de Montes, 

Gondomar, Mos, Nigrán, Pazos de Borbén, Redondela, Salceda de Caselas, Soutomaior e Vigo. 

     

Comarcas na Área de influencia (socio-económica) de Vigo 

O municipio de Gondomar está formado por dez parroquias: Borreiros (San Martiño), Chaín 

(Santa María), Couso (San Cristovo), Doas (Santa Baia), Gondomar (San Bieito), Mañufe (San 

Vicente), Morgadáns (Santiago), Peitieiros (San Miguel), Vilaza (Santa María) e Vincios (Santa 

Mariña).  
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INE – 2008 .Evolución da poboación 

O concello de Gondomar ten cunha poboación de 

13.371 habitantes, contando o centro urbano 

con tres mil persoas.  A poboación mostra unha 

tendencia crecente, (entre o ano 2000 e o 2007, 

a poboación do concello creceu un 3%). A 

superficie total do concello é de 74,5 km2 (IGE), 

e, polo tanto, a densidade de habitantes é de 

duns 180 hab./km². 

O crecemento vexetativo non é continuo, e pode 

ser debido a descontinuidade nos nacementos, 

posto que de un ano a outro crece ou descende 

sen unha tendencia clara. A partir do ano 2005 

os nacementos teñen unha tendencia á baixa, 

namentres que as defuncións seguen unha liña 

estable, provocando un descenso do saldo 

vexetativo. 
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INE - 2008. Poboación por sexo e idade. 

Analizando por separado a evolución segundo 

grupos de idade, pode observarse que todos os 

grupos incrementan a súa poboación, a 

excepción do grupo de menor idade. Este 

comportamento é típico na sociedade actual con 

tendencia ao envellecemento da poboación. 

A forma de esta pirámide é similar á do conxunto 

de Galicia ou outras cidades da provincia. 

Os movementos migratorios rexistrados nos 

últimos anos teñen unha tendencia crecente, 

tanto na emigración coma na inmigración. 

Ambos os dous movementos teñen un 

comportamento similar, con valores lixeiramente 

superiores en inmigración, que compensan o 

saldo vexetativo negativo e dan lugar ó 

aumento de poboación dos últimos anos. 
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INE - 2009. Estatística de variacións residenciais. 

 

ANÁLISE DA ESTRUTURA ECONÓMICA 

Desde unha perspectiva territorial, os datos de poboación, emprego e empresas evidencian o 

forte peso e dinamismo das provincias da franxa occidental (A Coruña e Pontevedra) en 

comparación co escaso dinamismo e peso das provincias orientais (Lugo e Ourense). 

Na provincia de Pontevedra, Vigo acolle case o 54% dos traballadores e o 52% das empresas. 

Os maiores crecementos, prodúcense nas comarcas de Pontevedra, O Salnés, O Baixo Miño, 

Caldas e O Condado. 

Como indicadores da situación laboral utilízanse a taxa de actividade e a taxa de paro. Nas 

fichas do anuario estatístico de Caixa España 2008 atopa esta información actualizada. 

 Gondomar Pontevedra España 

 Poboación de 15 a 64    9.878 658.682 31.851.946 

 (Pob. 15-64) / (Pob. total) X 100   72,03% 69,09% 69,01% 

 Afiliados a S. Social  4.307 365.978 18.305.613 

 (Afiliados SS) / (Pob. 15-64) x 100   44,7% 55,56% 57,47% 

 Paro rexistrado 1.244 83.670 3.605.402 

 (Paro rexistrado) / (Pob. 15-64) X 100  12,59% 12,70% 11,32% 
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INEM. Proporción de parados sobre a poboación de 15 a 64 anos (Marzo 2009) 

Nestes datos pode observarse que a porcentaxe de afiliación á seguridade social é un pouco 

mais baixa a do resto da provincia ou o conxunto de España. O paro rexistrado é maior que a 

media de Galicia, e maior á media española. 
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INEM: Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais. Paro rexistrado en Gondomar (31 de Marzo 2009) 

En canto á estrutura produtiva de Gondomar, o comportamento por subsectores da súa 

economía está baseada fundamentalmente no sector servizos (hostalaría, transporte, ocio e 

outros servizos), co 44,3% sendo ademais o que está a crecer máis rapidamente. A industria, 

tanto en valor coma en crecemento, é o segundo sector importante (32,1%) mentres que o 

resto de sectores, construción (21,5%) e agricultura (2,0%) (agricultura, gandaría, silvicultura 

e pesca) teñen un crecemento lento e unha achega menos importante en termos económicos. 

 Número % 

Agricultura e Pesca 87 2,0 
Industria 1.381 32,1 
Construción 928 21,5 
Servizos 1.908 44,3 
Non consta 3 0,07 
Total 4.307 100  
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Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais. Enquisa de Ocupación por Sectores en Galicia (Decembro 2007) 

En canto a distribución empresarial do concello de Gondomar, o Ministerio de Traballo e 

Asuntos Sociais arroxa  os seguintes datos: 

 Número % 

Agricultura e Pesca 16 3 

Industria 89 16,8 

Construción 159 30 

Servizos 266 50,2 

Non consta 0 0 

Total 530 100  
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Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais. Enquisa de Empresas  por Sectores en Galicia (Decembro 2007) 

 

DEMANDA DE SOLO 

As necesidades de solo produtivo veñen determinadas polo ritmo do crecemento económico, a 

composición sectorial e tecnolóxica e por procesos de relocalización de actividades existentes. 

Dependen da dinámica global do seu tecido produtivo, medido aquí a través da variable do 

emprego, pero tamén depende da súa composición e, en particular, da súa estrutura sectorial 

habida conta do diferente dinamismo de cada sector e das diferenzas moi importantes en 

necesidades de solo de cada sector. 

As necesidades previstas de solo produtivo de polígono na próxima década en Galicia segundo 

o estudo realizado para o Instituto Galego de Vivenda e Solo (Consellería de Vivenda e Solo), 

“As necesidades empresariais de solo produtivo en Galicia 2006-2015 e programa de 

actuacións estratéxicas en solos produtivos”, situase nunha forcada entre os 46,4 millóns de 

metros cadrados, no escenario máximo, e os 33,6 millóns de metros cadrados, no escenario 

mínimo. A prolongación dese patrón de concentración pasado tradúcese nunha fortísima 

concentración da demanda de solo nas dúas provincias occidentais da Coruña (17,2 Mm2) e 

Pontevedra (18,8 Mm2). 

Tomando como referencia as Áreas Funcionais configuradas polos mercados de mobilidade 

residencia – traballo, vemos que a demanda de solo concéntrase nas Áreas de Vigo e Coruña 

que absorben o 24% dos preto de 290.000 novos empregos previstos para os próximos anos. 

 
Distribución provincial de necesidades de solo produtivo 

Destaca a influenza da área de Vigo, como principal foco de demanda de novo solo produtivo, 

con 11,4 millóns de m2 de necesidades de solo produtivo (superficie de polígono con folgura do 

30%) respectivamente, o que representa máis do 25% das necesidades totais de Galicia. Esta 

forte concentración das necesidades previstas de superficie está en consonancia coa forte 

concentración da actividade económica e comercial, así como co maior peso demográfico da 

área de Vigo. Coas actuacións previstas na actualidade na área de influencia de Vigo (Comarcas 
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de Vigo, O Condado, Baixo Miño, Paradanta e A Pasaxe) xeraranse do orde 9 millóns de metros 

cadrados de solo produtivo polo que aínda coa realización do Parque de A Pasaxe se estaría por 

debaixo da demanda estimada para a área de Vigo. 
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ANÁLISE DAS INFRAESTRUTURAS  E SERVIZOS 

É importante destacar a influencia que teñen as infraestruturas de comunicación e transportes 

sobre a distribución espacial e o crecemento da poboación, sobre a distribución das actividades 

económicas no territorio e sobre a calidade de vida e o benestar da poboación. Realizase a 

descrición do  estado actual das infraestruturas, que aquí se resumen. 

INFRAESTRUTURAS VIARIAS, PORTOS E AEROPORTOS 

Gondomar conta actualmente cunhas infraestruturas de transporte por estrada de gran 

capacidade, e múltiples posibilidades de conexión. A rede viaria actual está configurada 

principalmente polas seguintes estradas:  

• Autoestrada do Atlántico AP-9: Principal vía de comunicación de Galicia, que une cinco das 

sete cidades galegas.  

• Autoestrada AG-57 (Puxeiros- Valmiñor): Iníciase en Baiona, na estrada PO-552 (Finisterre-

Tui), mediante unha glorieta que canaliza o tráfico entre a mencionada estrada e a 

autoestrada, que permite o acceso desde o norte de Baiona. 

Á altura de do propio parque, a Autoestrada cruza por debaixo da 

estrada PO-331 (Porriño - Gondomar), desenvolvéndose a continuación 

o Enlace de Vincios, que permite todos os movementos posibles da AG-

57 coa citada estrada. 

A autoestrada finaliza nas proximidades de Rebullón, iniciándose o Intercambiador, que 

serve de conexión coa Autoestrada do Atlántico (AP-9). Este intercambiador permite todos 

os movementos posibles entre as dúas autoestradas e a conexión coa Autovía das Rías 

Baixas a través do Enlace de Puxeiros. 

 Estrada PO-330: Conecta á altura do polígono da Pasaxe coa PO-331, e permite enlazar de 

modo directo coa Zona Franca (Balaídos) e o Parque Tecnolóxico (Valadares), ambos os 

dous en Vigo. Forma parte do viario interior do polígono da Pasaxe xa existente, trala 

instalación de varias naves e edificacións o longo dos anos. 

 Estrada PO-331: Esta estrada conecta coas áreas industriais de 

Porriño e Mos. O seu paso polo polígono atópanse numerosas 

edificacións, que fan que pase a formar parte do viario interior deste. 

 Variante que conecta a estrada PO-330 Vigo - Vincios e PO-331 

Gondomar - O Porriño, en Valadares. Esta infraestrutura vén eliminar a importante 

conxestión do tráfico orixinada polos vehículos estacionados na zona e o propio 

funcionamento do polígono, mellorando a comunicación dos vehículos que se dirixen ó sur 
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de Vigo procedentes da AG-57, Gondomar e o norte de O Porriño. Esta conexión intégrase 

na PO-330, estrada que pertence á Rede Primaria complementaria da Xunta de Galicia. 

 

Rede de Estradas da Provincia de Pontevedra 

INFRAESTRUTURAS FERROVIARIAS 

As infraestruturas ferroviarias son, probablemente, o expoñente máis claro da deficiencia 

existente en Galicia en materia de comunicacións. A velocidade media das súas liñas é de 80 

Km. /h, boa parte destas están sen electrificar e dispoñen de vía única. A integración definitiva 

da AVE en Vigo nos próximos anos poden desempeñar un papel clave cando remate a 

construción da rede de alta velocidade. 

AEROPORTOS 

Para as comunicacións aéreas cabe resaltar a proximidade do aeroporto de Peinador, a só 10 

quilómetros do centro de Vigo. Conta cunha ampla oferta de viaxes regulares a Madrid, 

Barcelona, Bilbao, Canarias, Alicante, Sevilla, Valladolid, París, Copenhaguen e Franckfurt, 

ademais dos voos chárter, permitindo todo iso unha conexión con outros aeroportos tanto 

nacionais coma internacionais. 

O aeroporto de Santiago de Compostela está a 108 Km. (50 minutos en coche por autoestrada) 

dende o Porto de Vigo, aeroporto este que está conectado directamente coas Capitais Europeas 

e as Illas Canarias. 
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PORTO 

O Porto de Vigo está situado no noroeste da Península Ibérica e a 45 millas ao sur da liña 

Atlántico Norte, exercendo a súa influencia ademais de nesta zona, no norte de Portugal e 

Castela, cunhas entradas de máis de 2.000 buques ao ano. 

O Porto de Vigo está conectado cos arredores e o interior, cunha ampla rede de estradas, 

autoestradas e vías rápidas, así como por ferrocarril e aeroporto, que supoñen unha gran 

facilidade de servizos para os usuarios. 

Está situado no centro do eixe A Coruña / Porto / Lisboa (Portugal) estando conectado por 

autoestrada con ambas as dúas cidades ademais de Pontevedra, Braga, Barcelos, Maia etc. e 

despois de lograr unha sensible mellora a partir de 1.998 na súa comunicación con Madrid e o 

interior de España unha vez inaugurada a nova autovía das Rías Baixas. O porto de Vigo é un 

dos primeiros portos europeos por tráfico de mercadorías. 

TRANSPORTE E MOBILIDADE 

Os concellos de Vigo e Gondomar están ben comunicados grazas a unha completa rede de 

infraestruturas que os conectan cos principais núcleos urbanos galegos, peninsulares e 

internacionais. 

O seu porto atlántico, o seu aeroporto, a rede de estradas e o ferrocarril permiten a existencia 

dunha ampla oferta de transportes para todos os gustos e todas as posibilidades. 

EN AUTOBÚS: 

As principais conexións enlazan Vigo con Madrid, Barcelona, Asturias, Bilbao, Irún, San 

Sebastián, Zaragoza, Estremadura, Andalucía... Tamén conta con rutas internacionais con 

Portugal (O Porto, Lisboa e Algarve), Francia, Suíza, Bélxica, Holanda, Dinamarca e Alemania. 

O servizo de transporte público metropolitano de viaxeiros en Vigo está cuberto pola empresa 

Vitrasa. A compañía dispón na actualidade dunha flota de 116 autobuses, que permiten a 

comunicación entre os principais barrios e parroquias do Concello. 

Actualmente circula polas proximidades do ámbito de estudo a liña C7 que ofrece servizos 

diarios co centro de Vigo a Zona de Zamáns. 
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O aceso ao aeroporto pode facerse de varias maneiras, en automóbil privado, ou coa liña de 

autobús 9A, que cubre o traxecto aeroporto – Praza de América os días laborables e Aeroporto 

– Colón os sábados e domingos. 

EN TREN: 

Existen conexións diarias entre Vigo e as cidades veciñas: Ourense, Pontevedra, Santiago, A 

Coruña e O Porto. Ademais a oferta inclúe expresos e Talgos cada día cara a Madrid e 

Barcelona, e trens directos a León, Ponferrada, Bilbao e Alacante. 

EN BARCO: 

O porto vigués recibe cada ano miles de pasaxeiros de cruceiros, entre os que destacan o 

“Queen Mary II”, o “Queen Elizabeth”, o “Oriana” ou o “Arcadia”, entre outros.  

Durante todo o ano hai transporte diario ás localidades de Moaña e Cangas do Morrazo. 

Ademais, en Semana Santa e en época estival realízanse rutas diarias ás Illas Cíes e Isla de 

Ons. 

INFRAESTRUTURAS DE SERVIZOS 

ABASTECEMENTO 

O Polígono da Pasaxe carece dunha rede de abastecemento adecuada para o seu 

desenvolvemento en condicións axeitadas. A rede de abastecemento actual consiste nunha 

condución que discorre ó longo da PO-330, instalada unicamente para servizo de edificacións 

de restauración sitas no lugar. Parte das empresas instaladas no entorno conectáronse a ela, 

pero só poden utilizar mínimos caudais de auga para usos domésticos básicos(consumo 

humano). Carecen de abastecemento necesario para a súa actividade. Debido a isto, as 
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instalacións industriais - comerciais, recorren a sistemas de autoabastecemento de auga a 

través de pozos de captación de augas subterráneas nas súas propias parcelas. 

A proximidade entre os pozos de captación de augas de consumo e os sistemas de 

almacenamento de augas residuais provocou a contaminación dos acuíferos 

subterráneos por coliformes fecais, desaconsellando o seu uso mais alá do seu 

consumo no proceso produtivo. 

A rede local de abastecemento mais próxima é a da parroquia de Valadares (Vigo), que 

subministra auga a unha vivenda dentro do polígono. A outra fonte de abastecemento 

canalizada pertence á traída que subministra augas ó núcleo de Vincios. 

SANEAMENTO  

Ó igual que no caso do abastecemento, existe unha liña que discorre ó longo da PO-330. Ó 

carecer dunha rede de saneamento adecuada, as empresas instaladas na súa maioría optaron 

polo sistema de almacenamento, empregando para elo pozos negros e fosas sépticas nas súas 

respectivas propiedades. 

A posta en servizo da EDAR de Gondomar, así coma a existencia de unha rede que discorre 

pola estrada PO-331 Universidade de Vigo - Gondomar, permitiu o vertido de algunhas 

empresas sitas no polígono industrial.  

A inexistencia dunha rede local e unha estación de tratamento de augas industriais imposibilita 

o seu vertido a estas redes. 

ELECTRICIDADE E TELECOMUNICACIÓNS 

No polígono da Pasaxe, derivada da actual actividade industrial, existe un importante consumo 

de enerxía eléctrica, sendo o seu subministro de baixa calidade debido a escasa planificación no 

desenvolvemento de este enclave industrial. 

A subministración eléctrica realízase desde a subestación de Valadares, que distribúe da que 

parten varias liñas de baixa e media tensión. Este subministro é aéreo, cruzando o polígono con 

un número considerable de cables de baixa e media potencia, ós que hai que engadir os cables 

do sistema de telecomunicacións. 
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XESTIÓN DE RESIDUOS 

“Fomento de Construciones y Contratas, S.A”. é a empresa encargada dos traballos de limpeza 

de rúas, camiños e viarios, realízanos os propios operarios do servizo de limpeza, organizados 

en brigadas de limpeza. Estas tarefas realízanse ao longo de todo o ano, en función das 

necesidades de cada estación, e das necesidades municipais específicas determinadas por 

eventos deportivos, culturais ou sociais. O resto dos servizos de limpeza, realízanos diferentes 

empresas concesionarias. 

A empresa “Vigo recicla UTE” é empresa que se encarga da contenerización, recollida e 

transporte a recicladores autorizados, dos residuos urbanos reciclables: envases de plásticos, 

bricks e latas, papel e cartón, vidro e pilas usadas.  

A empresa “UTE Contenur – OTTO” é a adxudicataria dos seguintes servizos: 

• Implantación, mantemento e reposición dos colectores para os residuos urbanos - 

fracción húmida (os de cor verde) e das papeleiras.  

• Lavado mecánico e intensivo dos colectores e das papeleiras.  

• Recollida dos excrementos caninos (Sistema Sanecán).  

1.2 RELACIÓN CON PLANS, PROGRAMAS E ESTRATEXIAS VIXENTES OU EN PROCESO DE 

ELABORACIÓN OU REVISIÓN 

Segundo se recolle no artigo 24 na lei 10/1995 de Ordenación do Territorio de Galicia, as 

determinacións contidas nos plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal 

vincularán a planeamento do ente ou entes locais en que se asenten devanditos plans ou 

proxectos, que haberán de adaptarse a elas dentro dos prazos que para ese efecto determinen. 

Así mesmo, cabe sinalar que o presente Proxecto Sectorial non deriva de ningún Plan Sectorial 

previo. 

Outros plans cos que tería interacción o presente Proxecto Sectorial sería o conxunto de 

Proxectos para a implantación de Solos Industriais no entorno de Vigo. Podemos mencionar os 

seguintes, que se están a desenvolver na actualidade. 

• Parque Empresarial de Mos 

• Parque Empresarial de Mos - Redondela 

• Parque Empresarial de Ameal 

• Parque Empresarial de Ponteareas 

• Parque Empresarial de A Garda – Rosal 

• Parque Empresarial de Tomiño 
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1.3 IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRATÉXICOS 

O PIP sitúase no límite co termo municipal de Vigo. Esta situación estratéxica favoreceu, ante a 

ausencia de solo industrial en Vigo, o asentamento de un número importante de empresas de 

maneira aleatoria.  

Preténdese a ordenación destes asentamentos de maneira racional e ordenada, que permita un 

sistema de explotación das potencialidades existentes da zona, como xacemento de emprego, 

xerador de riqueza ou zona de ocio e recreo, ó aproveitar os recursos paisaxísticos e da zona. 

As infraestruturas de transporte e de comunicacións desempeñan un papel clave para facer 

máis accesibles os mercados de factores (bens, servizos, capital, recursos humanos) e os 

mercados finais (usuarios, consumidores, demandantes).  

Os eixes vertebradores do polígono actual son as estradas PO-330 e PO-331. A autoestrada 

AG-57 (Puxeiros - Baiona), permite o acceso directo coa meseta e co resto de Galicia e 

Portugal, o que supón unha mellora exponencial como potencial polo de desenvolvemento de 

toda a área metropolitana de Vigo. 

As boas comunicacións por medio de vías terrestres, marítimas e aéreas que resultan da 

combinación de infraestruturas e servizos, favorecen a competitividade do parque reducindo os 

custos operativos e de transacción. 

Existe un gran déficit de solo industrial na comarca, onde só existen pequenos parques 

empresariais nos que xa non queda solo. Pódese considerar esta carencia de solo fronte á 

demanda existente como un elemento estratéxico do territorio. 

A realización do Proxecto Sectorial trata de aproveitar as oportunidades do territorio, a mellora 

das comunicacións e as infraestruturas, ó obxecto de mellorar a calidade de vida dos habitantes 

do municipio, ordenar os asentamentos existentes e atraer actividades de forma sostible e 

razoada, como forma de xerar un crecemento endóxeno vinculado ó crecemento derivado da 

mellora da explotación do parque existente. 
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2 DEFINICIÓN DE OBXECTIVOS 

A realización do Proxecto Sectorial obedece á regularización e ordenación  de 80 empresas xa 

implantadas con situacións urbanísticas nacidas á marxe do planeamento, ós efectos de dotalas 

de condicións de sostibilidade urbanística e ambiental compatibles cunha xestión adecuada dos 

recursos públicos e coa necesaria rendibilidade económica. A estratexia de regularización e 

ordenación empresarial, co fin de normalizar a situación actual, pasa por dotar ó polígono 

dunha rede de infraestruturas industriais que produzan un efecto vertebrador, garantindo o 

desenvolvemento harmónico da rexión. 

O Proxecto permitirá integrar todos aqueles elementos ou Sistemas Xerais exteriores ó propio 

ámbito da actuación, que sirvan para a súa conexión exterior, tanto de accesos como todo o 

referente a redes de subministración (auga, saneamento, gas, telefonía, enerxía eléctrica etc.). 

Así mesmo, reservaranse espazos dotacionais públicos con criterios de óptima accesibilidade 

para a área próxima ó Parque, co obxectivo de dotar da necesaria sustentabilidade ó 

desenvolvemento económico.  

A implantación destas infraestruturas contribuirá ó desenvolvemento económico e industrial de 

Vigo e Gondomar das seguintes maneiras: 

• Permitirá a creación espazos adecuados cun nivel de servizos óptimos para o 

desenvolvemento tanto das industrias xa implantadas como de novas empresas. 

• Impedirá a fuga das numerosas industrias actualmente implantadas a outros territorios. 

• Permitirá un maior desenvolvemento económico e empresarial aproveitando as sinerxías 

de toda a actividade xa implantada na actualidade. 

O principal obxectivo que se persegue coa redacción do presente informe de sustentabilidade 

ambiental é integrar ambientalmente a actuación, identificando os elementos e/ou procesos 

obxecto de especial protección, establecendo as medidas necesarias para a protección, 

corrección e compensación dos impactos orixinados durante a execución, e tamén durante o 

período de vida útil da Ampliación do PIP. A incorporación dos criterios ambientais é levada a 

cabo, polo tanto, desde as primeiras fases; trátase por tanto de expor un deseño que 

contemple a actuación a desenvolver dentro do medio no que se localiza, e que non se 

simplifique nunha mera transformación do mesmo. O deseño das medidas de integración debe 

perseguir a adaptación ó medio, sen perder de vista a realidade técnica e socioeconómica da 

zona de estudo.  
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2.1 OBXECTIVOS XERAIS 

Os obxectivos xerais principais deste proxecto serían os que se citan a continuación: 

• Ordenar todos aqueles elementos ou Sistemas Xerais do ámbito de actuación que sirvan 

para a súa conexión, tanto de accesos como todo o referente a redes de subministración 

(auga, saneamento, gas, telefonía, enerxía eléctrica etc.), independentemente de quen 

a execute e asuma o seu financiamento. 

• Configurar unha rede de espazos libres que articule internamente as diferentes áreas 

edificables do Proxecto Sectorial, coordinándoos cos espazos destinados a edificacións 

de uso dotacional. 

• Conformar a rede viaria considerando as vías de comunicación exteriores, de tal forma 

que se faciliten os accesos e os fluxos de circulación que xeren as actividades que se 

desenvolvan no polígono. 

• Elixir a localización do equipamento necesario seguindo criterios de óptima 

accesibilidade, non só por parte das empresas e traballadores do Polígono, senón tamén 

nas súas relacións exteriores. 

• Dar acceso ó mercado laboral a colectivos vulnerables que na actualidade non teñen 

esta posibilidade. 

• Dota-lo ámbito dun carácter cívico e urbano e unha ordenación da edificación que se 

adapte e afronte a  súa relación co terreo, de modo que se xeren composicións 

volumétricas que xeren un espazo urbano de calidade. Proporcionar un deseño urbano 

capaz de racionalizar o tráfico inducido pola propia operación a través dunha 

maximización de zonas servidas, tanto públicas (zonas verdes) como privadas (zonas 

lucrativas) e unha minimización de zonas servidoras (viarios). 

• Manter o máximo respecto polas condicións ambientais así como dos elementos de 

maior valor ou sensibilidade ecolóxica, e ó tempo propoñer medidas correctoras do 

impacto ambiental que se podan xerar. 

• Redución dos efectos sobre o medio físico e as infraestruturas existentes dos residuos 

xerados pola actividade industrial, protección do medio ambiente, ordenando, na 

medida do posible, os elementos valiosos da paisaxe e a vexetación. 
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2.2 OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

Unha vez establecidos os obxectivos de orde xeral, establécense uns obxectivos específicos de 

protección ambiental, en consonancia cos criterios de sustentabilidade establecidos pola 

Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, que, dentro do proceso de 

Avaliación Ambiental Estratéxica, recolle no “Documento de Referencia para a “Avaliación 

Ambiental Estratéxica do Proxecto sectorial do polígono Industrial de A Pasaxe”. 

Tendo en conta o ámbito de actuación do Proxecto Sectorial e as atribucións que na lexislación 

vixente se lle confiren, se decide dividir estes obxectivos en básicos e desexables, no grado en 

que o Proxecto Sectorial terá potestade para determinar e influír en estas variables. 

BÁSICOS 

PAISAXE 

• Favorecer a integridade paisaxística. 

• Integrar as actuacións e estruturas que propoña o planeamento na paisaxe existente. 

NATUREZA 

• Preservar a integridade funcional dos sistemas naturais. 

• Xestionar a súa funcionalidade propia. 

PATRIMONIO 

• Preservar e valorizar os elementos patrimoniais. 

SOCIEDADE E ECONOMÍA 

• Conservar a estrutura demográfica, socioeconómica do ámbito e da área de influencia. 

• Garantir a non exclusión da sociedade. 

MEDIO INDUSTRIAL 

• Contribuír á creación dun entorno de traballo de calidade. 

• Pular pola eficiencia no aproveitamento das infraestruturas empresariais, na edificación 

das mesmas e no consumo de recursos e na prevención da contaminación. 

MOBILIDADE 

• Reducir as necesidades de mobilidade. 

• Facilitar unha conectividade eficiente cara os principais destinos. 
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ATMOSFERA 

• Reducir ó máximo posible de todo tipo de emisión contaminante ou nociva para o 

entorno, a saúde das persoas e o hábitat. 

CICLO HÍDRICO 

• Garantir o funcionamento do ciclo hídrico en todas as súas fases e procesos. 

• Garantir a viabilidade dos seus sistemas, tanto de abastecemento como de saneamento 

en función das demandas estimadas. 

CICLO DE MATERIAIS 

• Promover a xestión eficientemente dos fluxos de materiais e residuos. 

CONSUMO DE SOLO 

• Axustar os usos ó entorno e ós obxectivos propios do planeamento. 

• Pular por un desenvolvemento ordenado e eficiente. 

 

DESEXABLES 

MEDIO INDUSTRIAL 

• Optimizar a eficiencia das actividades económicas. 

SOCIEDADE E ECONOMÍA 

• Favorecer un entorno de traballo seguro e saudable. 

ENERXÍA. 

• Promover o aforro enerxético 

• Introducir o uso de enerxías renovables. 

CICLO HÍDRICO 

• Promover o aforro no consumo dos recursos hídricos 
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A normativa legal que dá amparo ó Proxecto Sectorial cítase nos seguintes puntos: 

Normativa comunitaria 

 Directiva 75/442/CEE, relativa aos residuos 

 Directiva Aves 79/409/CEE 

 Directiva Avaliación do Impacto Ambiental 85/337/CEE, modificada pola 97/11/CEE 

 Directiva Hábitat 92/43/CEE 

 Directiva 96/61/CEE, relativa á Prevención e Control Integrados da Contaminación 

 Directiva Marco da Auga 2000/60/CE 

 Directiva 2001/42/CE de 27 de Xuño, relativa á avaliación dos efectos de determinados 

plans e programas no medio ambiente 

Normativa estatal 

 Lei 8/2007, de 28 de maio, de solo 

 Regulamento de Planeamento (R.P.) R.D. 2159/78 de 23 de xuño. 

 Lei 16/85 de Patrimonio Histórico Español (LPHE). 

 Decreto 571/63 sobre Cruceiros e 449/73 sobre Protección de Hórreos e Cabazos de 

Galicia.  

 Lei 4/1989 sobre Conservación de Espazos naturais, fauna e flora silvestres. 

 Lei 6/1998 sobre réxime de solo Real Decreto - Lei 9/2000, de 6 de outubro, de 

modificación do Real Decreto Lexislativo 1302/1986, de 28 de xuño de Avaliación de 

Impacto Ambiental (BOE Nº 241, de 7 de Outubro de 2000) 

 Lei 10/1998, de 21 de abril, básica de residuos. 

 Lei 6/2001, de 8 de maio, de modificación del Real Decreto Lexislativo 1302/1986, de 28 

de xuño, de Avaliación de Impacto Ambiental. 

 Real Decreto Lexislativo 1/2001, polo que se aproba o texto refundido da Lei de augas. 

 Lei 16/2002 de Prevención e Control Integrados da Contaminación. 

 Lei 9/2006, de 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e 

programas no medio ambiente. 

 Lei 43/2003 de Montes, modificada pola Lei 10/2006. 

 Lei 37/2003, do 17 de novembro de ruído. 

 Regulamento Xeral de Policía de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas. 

 Decreto 2414/1961 de 30 de novembro “Reglamento de Actividades Molestas Nocivas, 

Insalubres y Peligrosas” e Instrución para o seu desenvolvemento 15 marzo de 1963. 

 Norma Básica de Protección contra Incendios NBE-CPI-96. 

 Lei 7/1997 de 11 de agosto de Protección contra a Contaminación Acústica. 

 “Ley 25/1988 de Carreteras” e o seu Regulamento (R.D. 1812/1994) e a súa Modificación 

(R.D. 597/1999). 
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 Decreto 3151/1968, de Regulamento Técnico de Liñas Aéreas de Alta Tensión. 

 Lei 16/1987 de 30 de xullo de Ordenación dos Transportes terrestres e o seu 

Regulamento (R.D. 1211/1990 de 28 de setembro)”. 

Normativa autonómica 

 Lei 9/2002 do 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de 

Galicia (LOUPMRG) e Lei 15/2004 de 29 de decembro, de Modificación da mesma. 

 Lei 10/1995 de Ordenación do Territorio de Galicia. 

 Lei 8/1997 de Accesibilidade e Supresión de Barreiras Arquitectónicas na Comunidade 

Autónoma de Galicia e Decreto 35/2000, de 28 de xaneiro, de Regulamento de 

Desenvolvemento e Execución da mesma. 

 Lei 8/95 de Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG). 

 Lei 4/94 Lei de Estradas de Galicia. 

 Decreto 442/1990, de 13 de Setembro, de Avaliación de impacto Ambiental para Galicia. 

 Decreto 327/1991 de Avaliación de Efectos Ambientais. 

 Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de Protección Ambiental de Galicia. 

 Lei 10/1997, de 22 de agosto, de residuos sólidos urbanos de Galicia. 

 Lei 9/2001 de Conservación da Natureza de Galicia. 

 Lei 8/2002 de Protección do Ambiente Atmosférico de Galicia. 

 Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados Espazos como Zonas 

de Especial Protección dos Valores Naturais. 

 Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de 

Galicia. 

Normativa Municipal 

 P.X.O.M. do Concello de Vigo 

 Normas complementarias e subsidiarias de Planeamento da provincia de Pontevedra 
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3 ANÁLISE DE ALTERNATIVAS 

Segundo se recolle no Documento de Referencia para o Proxecto Sectorial, é preciso realizar un 

estudo das posibles alternativas previstas para o desenvolvemento do Polígono Industrial, co 

fin de alcanzar aquel criterio que supoña o menor efecto sobre o medio. 

As posibles alternativas que foron estudadas foron, en primeiro lugar, a posibilidade de 

execución do Proxecto Sectorial (alternativa 1) ou manter a situación tal e como se atopa na 

actualidade (sen Proxecto Sectorial – alternativa 0). 

A alternativa de realizar o proxecto noutro emprazamento non se considera, xa que este 

responde a unha necesidade concreta do territorio, posto que , como xa mencionou 

anteriormente, existen 80 empresas implantadas de maneira irregular e desordenada neste 

ámbito. 

3.1 NECESIDADE ESTRATÉXICA DE REALIZAR O PROXECTO 

A continuación realizarase unha análise sobre a necesidade de realizar o proxecto comparando 

a alternativa 0 (situación sen Proxecto Sectorial) fronte á alternativa 1 (realización do 

Proxecto). 

ALTERNATIVA 0 (NON DESENVOLVER O PROXECTO SECTORIAL) 

No caso de non executarse o Proxecto Sectorial, é probable que na zona se instalen máis 

actividades de carácter industrial de forma caótica ou ben que se produza a ampliación das 

instalacións existentes, xa que a proximidade de outras industrias, unido a alta demanda de 

solo industrial existente na zona na actualidade, podería facer posible estas actuacións, o que 

sen ningunha dúbida leva implícita efectos ambientais adversos de maior importancia que a 

execución do Proxecto sectorial, xa que se convertería nunha zona totalmente desordenada, 

sen servizos básicos e acceso a depuración dos efluentes industriais que convivirían cunha 

urbanización difusa insostible. Deste xeito, e de forma esquemática serían previsibles as 

seguintes situacións non desexadas:  

 Debido á demanda de solo industrial insatisfeita, as empresas tenderon a asentarse de 

maneira irregular no Concello de Gondomar, o que implica un deterioro da paisaxe que 

queda patente nas instalacións industriais instaladas sen ningún tipo de ordenación. 

Ademais, estas instalacións edificáronse sobre terreos inapropiados e cunha tipoloxía 

construtiva que non resposta a uns mínimos e desexables criterios de común 

ordenación e de urbanización axeitada (inexistencia de espazos peonís, baixa calidade 
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de materiais,…) e cuns servizos normalmente deficientes (alumado público inexistente, 

vertidos incontrolados….).  

 A non realización do proxecto na zona impedirá o desenvolvemento do tecido industrial 

existente na zona e por tanto das conseguintes melloras económicas e sociais para a 

área de Vigo. 

 A non realización do proxecto impedirá o desenvolvemento de novas actividades 

industriais e comerciais entorno ás existentes. Impedirá aproveitar sinerxías. 

 Empeoramento da rede de conexións e nodos comunicación viarias por falta de 

previsión e deseño axeitado ó tráfico xerado. 

 Insuficiencia na oferta de solo industrial planificado. 

 Déficit de equipamentos socio-culturais que dean resposta á malla difusa xerada 

 Déficit na rede de sumidoiros e tratamento das augas residuais. 

 Déficit nas dotacións de zonas verdes comunitarias. 

 Traslado das industrias existentes a outro emprazamento. 

Vantaxes:  

 A non realización do proxecto evitaría unha inversión económica que podería ser 

utilizada noutra actuación.  

ALTERNATIVA 1 (DESENVOLVER O PROXECTO SECTORIAL) 

Desenvolver o proxecto sectorial aportará unha serie de vantaxes e inconvenientes desde o 

punto de vista ambiental e que se citan a continuación: 

Inconvenientes:  

 Afeccións á natureza e á paisaxe como consecuencia da urbanización do medio natural. 

 Aumento do consumo enerxético e das emisións contaminantes á atmosfera fronte á 

alternativa de non realizar o proxecto. 

Vantaxes: 

 A realización do proxecto será unha oportunidade para regularizar a situación 

urbanística na que se atopan os asentamentos industriais xa asentadas do actual 

polígono industrial de A Pasaxe, e dotaraos dunhas infraestruturas axeitadas ás súas 

necesidades acordes coas súas expectativas de crecemento e implantación.  

 Suporá a creación de espazos axeitados para a correcta implantación tanto das  

industrias existentes como de futuras industrias cun nivel de sistemas xerais exteriores 

ó ámbito da actuación, que sirvan para a súa conexión exterior, tanto a nivel de accesos 
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como todo o referente a redes de subministración (auga, saneamento, electricidade, 

telecomunicacións, etc.) e de calidade na urbanización, independentemente de quen 

execute e asuma o seu financiamento. 

 Permitirá para novas empresas o aproveitamento de sinerxías en torno ás actividades 

existentes. 

 Incentivará o desenvolvemento económico e o fomento do emprego en A Pasaxe, co 

conseguinte aumento na produtividade, así como nas relacións comerciais entre 

empresas. 

A continuación procedeuse á comparación de alternativas para decidir sobre a necesidade ou 

non do Proxecto Sectorial. Neste caso elaborouse unha matriz na que para cada criterio de 

sustentabilidade marcado polo Documento de Referencia analízase a alternativa que máis 

interactúa, é dicir, a alternativa cun maior cumprimento dos obxectivos presenta valorándose 

con 2 puntos e a alternativa con menor interacción obterá o valor de 1. 
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A interacción total será a suma das interaccións parciais de cada alternativa fronte a cada 

obxectivo.  

OBXECTIVOS AMBIENTAIS 

VARIABLE CRITERIO 

A
L
T
. 0

 

A
L
T
. 1

 

Paisaxe 
• Integridade Paisaxística. Considerarase a fraxilidade paisaxística como un factor limítante 

para admitir actuacións con impacto significativo. 
2 1 

• Preservar a integridade funcional dos sistemas naturais.  2 1 

Natureza • Xestionar a funcionalidade propia dos recursos naturais: Pular pola repoboación con 
especies arbóreas autóctonas, Garantir acceso a espazos naturais e posta en valor de 
elementos naturais, patrimoniais, etc. 

1 2 

Patrimonio • Preservar e valorizar os elementos patrimoniais 1 1 

• Considerar a estrutura demográfica e socioeconómica do ámbito e da área de influencia 
(Coherencia do parque coas condicións demográficas e socioeconómicas do concello; 
Oportunidade económica; Favorecer a ocupación de postos de traballo no ámbito de 
influencia; garantir dotación de equipamentos, etc.) 

1 2 

• Favorecer entorno de Traballo saudable e seguro 1 2 

Sociedade e 
Economía 

• Garantir a non exclusión (considerar perspectiva de colectivos vulnerables; facilitar acceso 
á formación de distintos colectivos). Favorecer a cohesión social 1 2 

• Contribución a creación de entorno de traballo de calidade. 1 2 Medio 
Industrial 

• Optimización de eficiencia de actividades económicas. 1 2 

• Pular por reducir as necesidades de mobilidade 1 2 
Mobilidade 

• Eficiencia na Conectividade 1 2 

Enerxía • Aforro de consumo enerxético 2 1 

Atmosfera • Redución de emisións contaminantes 2 1 

• Garantir funcionamento de ciclo hídrico en tódalas súas fases e procesos 1 2 

• Garantir viabilidade de sistemas de abastecemento e saneamento 1 2 Ciclo Hídrico 

• Pular polo aforro no consumo de recursos hídricos 1 2 

Ciclo 
Materiais • Xestión eficaz de fluxos de materiais e residuos 1 2 

• Axustar usos ó entorno e a obxectivos propios do planeamento 1 2 
Solo 

• Pular por un desenvolvemento ordenado e eficiente 1 2 

VALORACIÓN GLOBAL DAS ALTERNATIVAS 23 33 

Análise de comparación  da alternativa 0 e a alternativa  1. 

A realización do Proxecto Sectorial (alternativa 1) é a mais beneficiosa, xa que tras valorar 

todos as variables sobre as que afectará o proxecto, a valoración desta alternativa é superior á 

da alternativa 0 (non realización). 
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3.2 DEFINICIÓN DO ÁMBITO 

Este ámbito presenta unha superficie total de 63 Ha. Está delimitado polo Norte polo núcleo da 

Garrida, polo Este pola canle do río Zamáns, polo sur pola autopista AG-57 e polo oeste polo río 

Calvo. 

 
Imaxe área coa localización  

Á hora de analizar a localización xeral do polígono industrial de A Pasaxe, obsérvanse os 

condicionantes que xustifican a idoneidade da localización escollida para o desenvolvemento do 

proxecto: 

• A existencia de industrias implantadas na actualidade na zona, que se pretenden 

ordenar e racionalizar. 

• Ocupa unha superficie de terreo que presenta un valor ambiental deteriorado pola 

presenza do actual polígono, e polas vías que o cruzan. 

• Non se detectan espazos de especial protección paisaxística na zona. A afección sobre 

outros usos produtivos será mínima, xa que os usos do solo na zona correspóndense 

fundamentalmente co industrial e só unha reducida superficie a forestal. 
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• A topografía da zona presenta unhas pendentes moderadas de maneira que se poderán 

conseguir superficies aptas para a implantación industrial sen levar a cabo movementos 

de terras excesivos e evitar así un gran impacto sobre a paisaxe. 

• A zona presenta comunicacións viarias adecuadas ó estar delimitada polas estradas PO-

330 e PO-331 e ó sur pola autoestrada AG-57. Así mesmo, hai que resaltar a 

proximidade á autoestrada AP-9.  

• Tamén é relevante a proximidade do Aeroporto de Peinador, a cidade de Vigo e a Zona 

Franca, que lle confiren á zona un maior interese desde o punto de vista loxístico.  
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4 IDENTIFICACIÓN E CARACTERIZACIÓN DOS EFECTOS SOBRE O MEDIO 

Unha vez coñecida a situación na que se atopa o entorno no seu estado preoperacional, 

poremos en funcionamento o sistema de predición das posibles alteracións  que sobre este 

poderían ter as accións do polígono que se pretende executar.  

Á hora valorar os efectos que terá a execución do Proxecto Sectorial sobre cada unhas das 

variables que se establece no Documento de Referencia, este sinala que os efectos ou impactos 

se analizarán tendo en conta diversos criterios. Neste documento, establécense as seguintes 

categorías de impactos: 

Desde o punto de vista temporal: 

- Impacto a Curto, Medio e Longo Prazo (Cp, Mp, Lp): Aquel cuxa incidencia pode 

manifestarse respectivamente dentro do tempo comprendido nun ciclo anual, antes de 

dous anos, ou en período superior.  

Desde o punto de vista da incidencia: 

- Impacto Directo (D): Aquel que ten unha incidencia inmediata nalgún aspecto ambiental. 

- Impacto Indirecto (I): Aquel que supón incidencia inmediata respecto da 

interdependencia, ou, en xeral, respecto da relación dun sector ambiental con outro. 

Desde o punto de vista da reversibilidade: 

- Impacto Permanente (P): Aquel que supón unha alteración indefinida no tempo de 

factores de acción predominante na estrutura ou na función dos sistemas de relacións 

ecolóxicas ou ambientais presentes no lugar.  

- Impacto Temporal (T): Aquel que supón alteración non permanente no tempo, cun prazo 

temporal de manifestación que pode estimarse ou determinarse.  

Desde o punto de vista da interactividade: 

- Efecto acumulativo: Aquel que ó prolongarse no tempo a acción do axente indutor, 

incrementa progresivamente a súa gravidade, ó carecer de mecanismos de eliminación 

con efectividade temporal similar á do incremento do axente causante do dano. 

- Efecto sinérxico: Aquel que se produce cando o efecto conxunto da presenza simultánea 

de varios axentes supón unha incidencia ambiental maior que o efecto suma das 

incidencias individuais contempladas illadamente. Así mesmo, inclúese neste tipo aquel 

efecto cuxo modo de acción induce no tempo a aparición doutros novos. 
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Ademais, valorarase o seu efecto sobre os seguintes conceptos: 

- Sobre a saúde humana 

-  Sobre o desenvolvemento das áreas limítrofes Finalmente, cada un dos efectos se 

caracterizará en dúas categorías: 

- Impacto Positivo (P):Aquel admitido como tal, tanto pola comunidade técnica e científica 

como pola poboación en xeral. , no contexto dunha análise completa dos custos e 

beneficios xenéricos e das externalidades da actuación contemplada. 

- Impacto Negativo (N): Aquel que se traduce en perda de valor naturístico, estético - 

cultural, paisaxístico, de produtividade ecolóxica, ou en aumento dos prexuízos 

derivados da contaminación, da erosión ou colmatación e demais riscos ambientais en 

discordancia coa estrutura ecolóxico - xeográfica, o carácter e a personalidade dunha 

localidade determinada. 

Unha vez analizados os efectos ou impactos que a realización do Proxecto Sectorial produciría 

en cada unhas das variables analizadas, proporanse unha serie de indicadores para o seu 

seguimento. 

Defínese a continuación os efectos da execución do PIP sobre o medio. Para elo, se analiza para 

cada unha das variables consideradas o efecto que terá sobre cada un dos obxectivos 

ambientais específicos, para, finalmente, caracterizar o impacto segundo os criterios xa 

establecidos. 

4.1 PAISAXE 

INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA 

Un dos principais obxectivos ambientais previstos polo Proxecto Sectorial é favorecer a 

integridade paisaxística, poñendo en valor as súas compoñentes e favorecer a súa calidade. A 

paisaxe, e máis en concreto o impacto visual causado pola realización do Proxecto Sectorial do 

Parque Empresarial foi un dos factores que mais pesou na ordenación prevista, polo que a 

fraxilidade paisaxística da actuación,  foi un dos factores fundamentais tidos en conta. 

É fundamental no efecto sobre a paisaxe actual a súa capacidade de intrusión visual. De 

maneira xeral, todo o Parque e a súa actividade significará a introdución na compoñente 

paisaxística do territorio dunha serie de elementos esóxenos de carácter antrópico 

impactantes; como son as edificacións, viarias, fumes, obras de fábrica, depósitos de residuos, 

etc., o que significará, tanto a alteración da paisaxe sonora como dos compoñentes da paisaxe 
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visual á vez que a introdución de liñas rectas, contraste cromático, contraste de formas, 

texturas, sensación de sucidade e artificialidade, etc.  

A alteración producida neste caso considérase reducida polo feito de tratarse dunha paisaxe 

fortemente humanizada por edificacións industriais e os viarios correspondentes. Entorno a 

2/3 do ámbito seleccionado atópase ocupado por superficie industrial (20 Ha ) e viario. 

A posta en marcha do proxecto de ordenación non suporá cambios significativos na paisaxe 

intrínseca, sendo impactos positivos os derivados da mellora no funcionamento do Polígono de 

A Pasaxe, baseados na regularización do tráfico de vehículos, residuos, desaparición de 

verteduras e vertedoiros, así como a mellora das condicións naturais do río e o seu ámbito. 

Nas seguintes imaxes pódese ver a distribución das empresas existentes e algunhas 

infraestruturas que as conectan co medio, podendo cualificar este ámbito de altamente 

degradado pola man do home. 

 
Glorieta de acceso ao Norte do ámbito 

 
Aceso polo sur desde a autoestrada AG-57 

Non obstante, é posible minimizar os efectos visuais de moitos dos compoñentes do Parque 

antes citados (banda perimetral verde, tratamento e revexetación de noiros, limitación en 

altura para as edificacións). 

VALORACIÓN DO EFECTO 

En relación ó efecto causado considerase que o efecto é negativo, dado que representa un 

cambio na textura e nos atributos da paisaxe da parte do ámbito non antropizada actualmente, 

fundamentalmente polo aumento da superficie edificada e pavimentada. De todas maneiras, 

este efecto poderíase considerar positivo xa que provoca efectos evidentemente positivos na 

paisaxe urbana actual, ordenando os espazos públicos e a superficie industrial de maneira 

adecuada e non caótica como actualmente. 

Non se producen efectos de interactividade sobre a saúde humana e o desenvolvemento das 

áreas limítrofes. 
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4.2 NATUREZA 

INTEGRIDADE FUNCIONAL DOS SISTEMAS NATURAIS 

O proxecto do Polígono Industrial de A Pasaxe é susceptible de xerar unha serie de alteracións 

sobre a compoñente vexetal e animal do medio. 

As formacións vexetais afectadas en conxunto son fundamentalmente masas de eucalipto, de 

escaso valor florístico. Non se identifican elementos de especial protección. 

A presenza de numerosas actividades antrópicas (uso industrial na superficie do parque xa 

existente, etc.) e de zonas residenciais, así como o gran número de infraestruturas que 

recorren a zona (estradas, pistas asfaltadas, camiños), fan que se considere que a nova 

actividade non terá un efecto apreciable sobre a presenza e dispersión da fauna da zona. 

A destrución da superficie forestal suxeita a urbanización non debe impactar significativamente 

a fauna existente. As comunidades cuxo hábitat resulta afectado, non presentan valores 

especialmente relevantes. Producirase unha translación desde a zona do polígono cara ó 

exterior, manténdose igualmente dentro dun hábitat similar, marcado pola presenza 

predominante de eucalipto e piñeiro, polo que non parece que a afección poida resultar grave, 

senón máis ben asumible e perfectamente minimizable. 

XESTIÓN DA FUNCIONALIDADE PROPIA DOS RECURSOS NATURAIS 

A presenza de especies alóctonas de rápido crecemento e forte colonización, ameaza a 

integridade natural e paisaxística dos cordóns e bosques ripícolas de alto valor de conservación. 

Estas actuacións teñen unha clara orixe antrópica derivada das plantacións realizadas na zona 

media do río Zamáns. 

Potenciase a relación humana cos elementos patrimoniais, ó localizar estes en zonas verdes 

accesibles. A revexetación das zonas verdes de nova creación realizarase con especies arbóreas 

autóctonas. 

VALORACIÓN DO EFECTO 

Deste xeito e en base ó exposto, pode cualificarse a este como a un impacto de carácter 

negativo aínda que se considera leve e en certos aspectos positivo. Os efectos se producirán 

xa a curto prazo, e a súa incidencia será directa, de duración temporal, xa que se habilitan 

mecanismos para paliar parte dos efectos. È un efecto sinérxico, aínda que reversible. Non se 

producen efectos sobre a saúde humana e o desenvolvemento das áreas limítrofes. 
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4.3 PATRIMONIO 

PRESERVAR E VALORIZAR OS ELEMENTOS PATRIMONIAIS 

Levouse a cabo un estudo de impacto sobre o Patrimonio Cultural en maio de 2009 (ver anexo 

II), no que se identificaron os elementos patrimoniais  e culturais que se describen a 

continuación e que se observan no plano ISA-08–Patrimonio do presente informe. 

A posta en marcha do proxecto permite afrontar un plan de mellora  e conservación do 

patrimonio cultural existente na ribeira do río Zamáns e do patrimonio arqueolóxico dentro do 

perímetro do parque e dos seu arredores. 

A continuación descríbense os xacementos arqueolóxicos atopados dentro do ámbito do PEIM a 

partir do citado estudo: 

Código Nome  Localización 

GA 36057072 Petróglifos de Gándara  Vincios, Gondomar 

GA 36057073 Mámoa de Gándara Vincios, Gondomar 

XA-3 Petróglifos de A Fervenza Vincios, Gondomar 

 

• Petróglifos de A Gándara (GA 36057072): Trátase dun conxunto de rochas (algúns 

autores citan 9 grupos) localizados no cumio dun outeiro, nas que poden observarse os 

seguintes motivos: coviñas de distintos tamaños, figuras cuadrangulares de esquinas 

redondeadas (nalgúns casos con coviñas no seu interior), círculos simples e combinacións 

de círculos concéntricos con coviña central, cruciformes e diversos motivos de complicada 

lectura. O seu estado de conservación é regular, causando a súa afección o camiño do 

norte. A distancia ó elemento é de 30 m. 

Considérase un impacto compatible dado que se atopa fora do  perímetro do parque e 

tódalas obras deseñadas en relación ó polígono serán efectuadas fora do seu ámbito de 

protección establecido no PXOM do concello de Vigo. 

• Mámoa de Gándara (GA 36057073): Segundo figura na ficha do devandito inventario, 

trátase dun túmulo bastante alterado debido as actividades de repoboación, sobre todo no 

sector leste. Presenta unhas dimensións de: eixe N-S: 18 m.; E-W: 18 m. Altura: 0,8 m. 

Burato de violación central de 5 m de diámetro. A súa situación atópase na chaira sobre o 

río Zamáns e o seu estado de conservación é malo. A distancia ó elemento é duns 25 m.  

O impacto considérase moderado, xa que o túmulo se atopa nun entorno totalmente 

urbanizado, entre un cruce de estradas, discorrendo a 12 m ó oeste de unha delas e a 19 m 
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polo norte de outra. Tamén está delimitado por unha rotonda de nova construción ó norte a 

19 m. 

• Petróglifos de A fervenza (XA-03): nun afloramento granítico de 2 x 1,60 m e un alto 

de 0,70 m, aparecen a lo menos 8 surcos en U con diferentes orientacións. A distancia ó 

elemento é de 53 m, e a súa adscrición cultural é indeterminada,  con un estado de 

conservación regular. 

Considérase un impacto moderado ó atoparse o petróglifo fora do perímetro do parque, xa 

que entre o ben e as naves mais próximas a diferenza de cota é de + 45 m. Así mesmo, a 

parcela mais próxima ó mesmo é unha parcela existente  con unha nave en 

explotación, onde non está previsto ningún movemento de terras. 

Con respecto dos elementos de patrimonio cultural próximos o ámbito de actuación, 

expoñemos na seguinte táboa a relación de elementos catalogados:  

Código Nome  Localización 

M1 Muíño da Fervenza 1 Vincios, Gondomar 

M2 Muíño da Fervenza 2 Vincios, Gondomar 

M3 Muíño da Fervenza 3 Vincios, Gondomar 

P1 Pontella da Fervenza Vincios, Gondomar 

 

• Muíño da Fervenza 1 (M1): Muíño de planta rectangular con muros formados 

principalmente por cachote granítico de bo tamaño. Tellado a unha auga sen cuberta. A 

distancia ó elemento é de 42 m, con un estado de conservación malo. 

• Muíño da Fervenza 2 (M2): Muíño de planta rectangular con muros formados 

principalmente por cachote granítico de bo tamaño. Tellado a dúas augas sen cuberta. A 

distancia ó elemento é de 42 m, con un estado de conservación malo. 

• Muíño da Fervenza 3 (M3): Muíño de planta rectangular con muros formados 

principalmente por cachote granítico de bo tamaño. Tellado a unha auga sen cuberta. A 

distancia ó elemento é de 33 m, con un estado de conservación malo. 

Aínda que o ámbito de protección dos muíños (50 m) crúzase cos límites do parque nunha 

parcela existente (que neste sector non será ampliada), estes muíños localizaranse nun espazo 

dedicado a zona verde do parque empresarial 
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• Pontella da Fervenza (P1): Pontella formada por bloques de granito de fractura 

rectangular con unhas dimensións de 5 x 2 m. A distancia ó elemento é de 28 m, e a súa 

adscrición cultural é indeterminada. Mantén un bo estado de conservación. 

Aínda que a distancia entre a parcela  e o elemento é moi pequena, considérase un impacto 

moderado, xa que xa se atopa nun entorno urbanizado e bastante degradado. 

VALORACIÓN DO EFECTO 

O polígono atópase na actualidade en gran parte urbanizado, existindo parcelas espalladas 

dentro do seu perímetro baleiras en estado de seme abandono, cubertas por unha densa 

vexetación e monte baixo. O efecto considerase en termos xerais positivo, xa que se 

contribuirá a preservar e dar valor aos elementos patrimoniais existentes na zona. Os efectos 

produciranse xa a curto prazo, e a súa incidencia será indirecta, xa que non se actúa sobre os 

elementos patrimoniais propiamente ditos, e de duración permanente. Considérase un efecto 

reversible. Non se producen efectos de interactividade nin sobre a saúde humana e o 

desenvolvemento das áreas limítrofes. 

4.4 SOCIEDADE E A ECONOMÍA 

ESTRUTURA DEMOGRÁFICA E SOCIOECONÓMICA DO ÁMBITO 

O entorno de Vigo é na actualidade o principal polo de desenvolvemento empresarial galego, 

asociado sobre todo á industria automobilística. Polo tanto, aínda que o parque empresarial se 

sitúa en Gondomar, a súa área de influencia será a área metropolitana de Vigo.  

A economía de Vigo e a súa área ten unha concentración industrial superior á do resto da 

provincia, o que a converte nunha área de forte industrialización, e na cal as tres actividades 

máis importantes da área: automoción, sector naval e outras industrias; representan o 28,4% 

do valor engadido bruto de todo o sector privado. Actualmente a economía de Vigo e a súa 

área esta inmersa nunha forte fase de expansión económica. Así, nos últimos anos o valor 

engadido bruto do sector privado mostrou elevadas taxas de crecemento. 

Con todo, o maior impacto sobre os modos de vida prodúcese sobre o sistema de relacións 

territoriais; é dicir, os puntos de influencia de diferentes axentes altéranse podendo igualmente 

alterarse a estrutura do mercado de traballo da área.  

Producirase unha ordenación do solo industrial local, cunha área concreta para o 

desenvolvemento das actividades industriais. Así mesmo, ó actuar de dinamizador da 

actividade económica repercutirá, de modo indirecto, sobre sectores alleos ó propiamente 

industrial, tales como servizos, comercio, etc. 



XESTUR PONTEVEDRA S.A.XESTUR PONTEVEDRA S.A. 
 

Informe de Sustentabilidade Ambiental (ISA) do Proxecto 
Sectorial do Polígono Industrial de A Pasaxe. 

(Concellos de Gondomar e Vigo) 

 

 

 

Maio  2010- NE 13.223- D.E. XBR                50  

Tamén favorece a creación de áreas comerciais, máis especializadas e diversificadas que 

permitirán un desenvolvemento da actividade comercial local, así como unha maior atracción 

de compra en municipios próximos, ademais dun apoio e un fortalecemento das industrias e 

dos servizos municipais. Isto permite que se amplíen e melloren os fluxos socioeconómicos 

municipais co exterior, resultando unha remodelación xeral do sistema territorial, ante un novo 

foco de atracción. 

A construción dun viario que permite a accesibilidade transversal entre ambas marxes do 

polígono, así como a existencia, no propio polígono, de zonas verdes e servizos de interese 

público e social e o desenvolvemento das actividades económicas, suporá un enriquecemento 

social e económico baseado no incremento das relacións sociais e na dinamización dos sectores 

de produción. 

ENTORNO DE TRABALLO SAUDABLE E SEGURO 

O impacto xerado sobre a Saúde e a Seguridade, derívase dunhas boas condicións de 

circulación de vehículos, tanto no interior como nos accesos, así pois, unha boa distribución de 

viarios, dun ou varios carrís, con beirarrúas e aparcadoiros; viarios de desaceleración que 

faciliten a incorporación do tráfico ó polígono; a existencia dun centro distribuidor de tráfico a 

modo de glorieta; unha boa sinalización e iluminación, zonas verdes e xardíns, con factores que 

minimizan a intensidade do impacto. 

NON EXCLUSIÓN E COHESIÓN SOCIAL 

Ó ampliar espazos para implantación de industrias na zona de A Pasaxe, xera unha necesidade 

de traballadores de diversa formación e cualificación, o que permitirá a incorporación ó 

mercado de traballo a persoas con baixo nivel formativo e xoves sen experiencia laboral previa. 

VALORACIÓN DO EFECTO 

Por todo o exposto, considérase en xeral un impacto de carácter positivo. Os efectos se 

producirán a medio prazo, e a súa incidencia será indirecta, polo menos o que se refire a 

obxectivos de cohesión social. A súa duración será temporal, asociado sempre á duración da 

actividade industrial. É un efecto reversible, pola mesma razón anterior. Trátase de un efecto 

acumulativo e sinérxico, ó sumarse aos efectos sobre o medio industrial. Os efectos que se 

produzan sobre a saúde humana serán positivos, o habilitar espazos de traballo saudable. 

4.5 MEDIO INDUSTRIAL 

CREACIÓN DUN ENTORNO DE TRABALLO DE CALIDADE 
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A evolución do polígono de A Pasaxe vén marcada pola nula ordenación do territorio e a escasa 

planificación urbanística por parte dos seus promotores. Iso reflíctese na existencia de usos do 

territorio non compatibles coa súa capacidade de acollida, así como á inexistencia de dotacións 

infraestruturais básicas. O Proxecto Sectorial servirá para dar resposta, en parte, as 

necesidades existentes na zona, creando espazos cun nivel de servizos óptimos e contribuíndo 

ó desenvolvemento económico e á creación de emprego en A Pasaxe.  

EFICIENCIA DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

A ausencia de un correcto subministro eléctrico e de comunicacións así como a ausencia de 

viario e sinalización, reduce en parte o potencial de crecemento do polígono coa súa 

conseguinte capacidade para xerar emprego.  

Atopámonos nunha das zonas de maior dinamismo de Galicia (eixe Atlántico), na cal existe 

unha forte demanda de solo industrial. Esta supón unha grande oportunidade de dinamización 

económica. Se lle engadimos o efecto de sinerxía que ten a concentración empresarial, 

podemos afirmar que economicamente terá unha repercusión moi positiva. 

EFICIENCIA NO APROVEITAMENTO DAS INFRAESTRUTURAS EMPRESARIAIS 

O desenvolvemento do polígono suporá unha mellora na accesibilidade e daralle continuidade á 

armazón industrial existente.  

O proxecto non vai alterar o carácter dos terreos tan só vai posibilitar urbanísticamente a 

implantación de novos usos dotacionais. A implantación destas novas dotacións responde a 

criterios de desenvolvemento sostible como son a centralidade e accesibilidade. 

Conquírese unha economía de desprazamentos reforzando a posibilidade de acceso peonil e por 

transporte público, así como a inmediata conexión coas redes de servizos. 

EFICIENCIA NA EDIFICACIÓN NO CONSUMO DE RECURSOS E NA PREVENCIÓN DA CONTAMINACIÓN 

Os terreos sobre os que se intervén xa foron alterados na súa gran maioría, tendo na 

actualidade un aspecto marxinal e de abandono. A posta en uso deste ámbito, que xa perdeu 

os seus valores naturais, ó tempo que se mellora a súa imaxe é unha intervención sostible. 

VALORACIÓN DO EFECTO 

Por todo o mencionado, o efecto sobre o medio industrial considerase positivo. 
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Os efectos produciranse a medio prazo, e a súa incidencia será directa. A súa duración será 

permanente, asociado á duración da actividade industrial. É un efecto irreversible, pola mesma 

razón anterior. Trátase de un efecto acumulativo e sinérxico, ó sumarse aos efectos sobre a 

sociedade e a economía. 

Os efectos que se produzan sobre a saúde humana serán positivos, ó habilitar espazos de 

traballo en condicións óptimas, e de igual maneira sobre o desenvolvemento sobre as áreas 

limítrofes, ó posibilitar o seu ordenamento en paralelo co ordenamento do medio industrial. 

4.6 MOBILIDADE 

A consideración de criterios relativos á mobilidade ten dous obxectivos prioritarios: 

REDUCIR AS NECESIDADES DE MOBILIDADE. 

Polo que se refire á configuración do viario interior, o deseño das propostas de ordenación 

realizouse para primar a redución da lonxitude dos desprazamentos do tráfico no interior do 

ámbito. Así, a distribución interior do viario baseada en aneis logra que o número de vehículos 

diminúa segundo aumenta a distancia ó acceso e se minimicen as distancias dentro do ámbito. 

A existencia de varias glorietas nas interseccións principais permite efectuar cambios de 

sentido e, polo tanto, diminuír os desprazamentos innecesarios. 

O deseño do viario interior fíxose de tal maneira que se minimice a superficie de este, 

maximizando o servizo ás parcelas. Os criterios de deseño das vías (ancho de carril, radios de 

xiro, radios das glorietas e carril lento en pendentes ascendentes) teñen en conta a presenza 

de vehículos pesados facilitando ó máximo as súas manobras e evitando a formación de colas 

derivadas da súa circulación. 

Na seguinte imaxe pode verse esquematizado o volume de vehículos en cada viario segundo o 

grosor da liña. 

GLORIETA

EXISTENTE

SEÑALIZACION

EXIS
TENTE

PO
-3

30

PO-331

AG-57

 



XESTUR PONTEVEDRA S.A.XESTUR PONTEVEDRA S.A. 
 

Informe de Sustentabilidade Ambiental (ISA) do Proxecto 
Sectorial do Polígono Industrial de A Pasaxe. 

(Concellos de Gondomar e Vigo) 

 

 

 

Maio  2010- NE 13.223- D.E. XBR                53  

Obsérvase na imaxe que a entrada ou saída de vehículos faise a través dos accesos desde a PO-330 

e PO-331. O enlace coa vía de Conexión da rede arterial de Vigo coa A-57. A distribución sería aínda 

máis favorable, ó repartirse o tráfico desde o propio punto de acceso. Ademais as distancias de 

recorrido internos tamén se reducirían. 

Polo que se refire a emisión de Gases de Efecto Invernadoiro (GEI), a circulación de 

automóbiles que se produce no Polígono Industrial de A Pasaxe, ten como efecto a elevación 

dos niveis de partículas en suspensión na atmosfera cun maior predominio das sustancias 

contaminantes producidas na combustión dos combustibles: monóxido de carbono (CO), 

hidrocarburos inqueimados (HC), óxidos de nitróxeno (NOx), dióxidos de xofre (XO2), partículas 

(inqueimados e metálicas), compostos de chumbo (partículas e vapor) e outros.  

 

 
Emisióna Industriais de gases precursores do ozono troposférico para Galicia 

A continuación efectuamos unha estimación da emisión dos Gases de Efecto Invernadoiro (GEI) 

xerados pola mobilidade no Parque, utilizando o ratio publicado pola EPA (Enviromental 

Protection Agency) segundo o número de vehículos ó ano. Este ratio está baseado en vehículos 

de pasaxeiros e furgonetas, non incluíndo os vehículos pesados. 

A fórmula proposta pola EPA é a seguinte: 
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  Polo tanto, 

por cada coche ó ano xéranse lo/anoCO2/vehícudeToneladas5,46 (GEI) 

En ausencia doutros parámetros para estimar a xeración dos GEI, asimilarase a xeración de 

gases dos vehículos pesados como o dobre da xeración dos vehículos lixeiros, é dicir, 10,92 

toneladas de GEI. 
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Na estimación do movemento de vehículos pesados consideráronse unha serie de estándares 

contrastados coa experiencia en instalacións de similares características, determinando o 

número de camións, tráiler e furgonetas de reparto necesarios para o transporte das 

mercadorías en función da superficie de almacenamento e o rendemento de naves e vehículos. 

Na estimación dos lixeiros partiuse do número de prazas de aparcadoiro necesarias para a 

superficie de oficinas e de naves, dándolles un factor de rotación diario. Consideráronse os 

seguintes coeficientes: 

• 1,6 camións/día por cada 1.000 m2 de superficie edificable. 

• 6 turismos/día por cada 1.000 m2 de superficie edificable.  

Co número de vehículos por día, fainos falla coñecer o número de vehículos anual, para o que 

se considerarán 300 días ó ano (días laborais do ano). Polo tanto, o cálculo aproximado de GEI 

sería o seguinte: 

Superficie edificable: 32 Ha 

día
vehículos1.000

41032
1,6pesadosIMD  512=

∗
⋅=  

día
vehículos1.000

6lixeirosIMD
41032

1920=⋅=
∗

 

( ) ( ) anoToneladas/10,923005125,463001920AnualGEI 4.822.272=⋅⋅+⋅⋅=  

FACILITAR UNHA CONECTIVIDADE EFICIENTE CARA ÓS PRINCIPAIS DESTINOS 

Polo que se refire á interconexión con vías de alta capacidade, o PIP terá conexión ó Corredor 

de A Pasaxe (V.G-4.6 e CG-4.1) a través de dous enlaces completos existentes na actualidade. 

Un dos enlaces conectaría coa parte Este do polígono e o outro enlace (que sería a glorieta final 

da V.G-4.6) conectaría a parte Oeste do PIP.  

Polo tanto, existe unha excelente conectividade coa vía principal de comunicación de A Pasaxe. 

A través da mesma, o parque comunícase coa AP-9 e polo tanto con Vigo e todo o eixo 

Atlántico. Así mesmo, o Corredor de A Pasaxe presenta enlaces coas estradas PO-315, PO-551 

e PO-313 cos que se conseguirá acceso eficaz aos núcleos principais da Comarca (Cangas, 

Bueu e Moaña) 
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VALORACIÓN DO EFECTO 

Por todos estes motivos considérase que os efecto globalmente é positivo xa que se garante 

unha conectividade eficiente e co viario interior proposto minimízanse os desprazamentos no 

parque. Os efectos se producirán a medio prazo, e a súa incidencia será indirecta. A súa 

duración será permanente. É un efecto irreversible. Trátase de un efecto sinérxico, ó sumarse 

aos efectos sobre a sociedade e a economía. Non terá efecto acumulativo. 

Os efectos que se produzan sobre a saúde humana serán negativos, pola parte que se refire a 

emisión de GEI. Pola contra o efecto sobre o desenvolvemento sobre as áreas limítrofes será 

positivo, ó mellorar a accesibilidade destas áreas aos centros de produción. 

4.7 ENERXÍA  

PROMOCIÓN DO AFORRO NO CONSUMO ENERXÉTICO 

A enerxía é un elemento imprescindible para o noso benestar, pero tamén pode deterioralo si 

se xera e se consume sen prestar atención os seus efectos sobre o medio ambiente. 

 Valor absoluto % 

Carbón 2.498 2,3 

Produtos petrolíferos 61.826 57,1 

Gas 17.779 16,4 

Electricidade 22.122 20,4 

Enerxías renovables 3.972 3,7 

Total 108.197 100  

2%

57%16%

21%
4%
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Produtos petrolíferos

Gas

Electricidade

Enerxías renovables

 

Consumo anual de enerxía final en miles de toneladas equivalentes de petróleo (Ktep) en Galicia (2007) 

O desenvolvemento do proxecto abarca desde a mellora da arquitectura térmica e o 

funcionamento eficiente do parque, que pode partir do albedo básico das súas superficies, ata a 

dinámica de espazos abertos e zonas verdes e sistemas hidráulicos, o uso de enerxías 

estacionarias nos ámbitos comerciais e industriais, a integración da planificación dos usos dos 

seus terreos, a cambiar o perfil da enerxía almacenada en infraestruturas, edificios e servizos.  

O consumo enerxético ocasionado polos novos desenvolvementos, estímase nunha potencia de 

10.364 kVA.  
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Se temos en conta os consumos xerais que se producen en Galicia, o polígono de A Pasaxe 

entra dentro dos estándares establecidos. A promoción e o aforro no consumo enerxético hase 

de realizar de maneira global, coordinando as propostas coas diferentes administracións. 

USO DE RECURSOS ENERXÉTICOS RENOVABLES 

A identificación das capacidades dos recursos e dos temas de preinvestimento e das 

alternativas de fontes hídricas, eólicas e de biomasa así como da creación da capacidade para 

reproducir a análise noutros lugares é imprescindible para poder prever o uso dos recursos. 

Exponse unha reflexión sobre construción dos edificios sostibles, no que se refire á 

conservación da enerxía e dos recursos naturais, a reutilización destes recursos, a xestión do 

ciclo de vida, tanto dos edificios como dos materiais e compoñentes utilizados e as 

consideracións a destacar en canto á calidade das edificacións, tanto no que se refire a 

materiais, edificacións e ambiente urbanizado. As consideracións especificadas refírense tanto a 

aspectos concernentes aos materiais utilizados, tecnoloxías utilizadas para obter unha maior 

eficiencia enerxética dos edificios e as técnicas de construción 

VALORACIÓN DO EFECTO 

O efecto é considerado negativo desde o punto de vista do consumo enerxético, xa que coa 

ampliación do parque xéranse mais consumos, aínda que é minimizado pola adopción de 

medidas encamiñadas ó aforro. Os efectos se producirán a medio prazo, e a súa incidencia será 

directa. A súa duración será permanente. É un efecto irreversible acumulativo, e ademais 

sinérxico. Non se producirán efectos sobre a saúde humana nin sobre o desenvolvemento das 

áreas limítrofes. 

4.8 ATMOSFERA 

A orixe da contaminación é principalmente o uso dos medios de transporte e, en menor medida 

(aínda que localmente con intensidade e efectos importantes) a produción e consumo de 

enerxía eléctrica, o consumo de combustibles fósiles en usos empresariais e domésticos e 

algúns procesos industriais. Un dos principais problemas derivados da contaminación 

atmosférica é o cambio climático, sendo necesario o seguimento e control dos gases con efecto 

invernadoiro. 

REDUCIÓN DE EMISIÓNS CONTAMINANTES 

A construción e mellora das infraestruturas básicas (viais interiores, saneamento, electricidade, 

comunicacións e aparcamentos), de equipamentos socio-deportivos e de novas construcións 
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industriais poden ser susceptibles de provocar algunhas modificacións nas condicións 

atmosféricas existentes na área de estudo debidas á emisión de sustancias (partículas inertes e 

compostos químicos) e formas de enerxía que alteren a calidade do aire. As emisións 

atmosféricas de elementos contaminantes que se van a producir no curso do funcionamento do 

Polígono Industrial son baixas, debido ó medio no que estes efectos teñen lugar.  

As condicións climáticas existentes (ventos dominantes e precipitacións abundantes) potencian 

o carácter autorrexenerador da atmosfera, provocando unha dispersión e lavado dos 

contaminantes; por conseguinte, a acumulación de partículas na atmosfera cesará en canto o 

fagan as emisións, de forma tal que se producirá a normalización dos niveis de partículas en 

suspensión. 

Con carácter xeral, segundo as tipoloxías de actividades industriais, a natureza das emisións 

pode ser potencialmente moi variadas. Aínda que o uso característico do polígono é o uso 

industrial, tamén se dan outros usos afíns ou complementarios a este tales como naves de 

almacenamento, talleres, garaxes, instalacións comerciais, oficinas e similares ligados á 

actividade industrial, quedando excluídas do mesmo as industrias definidas como 

potencialmente insalubres, nocivas e perigosas salvo excepcións convenientemente 

xustificadas. 

VALORACIÓN DO EFECTO 

En consecuencia, existe o risco de que se produza un impacto de carácter negativo.  

Os efectos se producirán de maneira significativa a medio prazo, no inicio da actividade 

industrial, unha vez a urbanización e as edificación sexan executadas, e a súa incidencia será 

directa. A súa duración será temporal, asociado sempre á duración da actividade industrial. É 

un efecto irreversible. Trátase de un efecto acumulativo e sinérxico. 

Os efectos que se produzan sobre a saúde humana serán negativos. No caso dunha diminución 

da calidade do aire, deben executarse as medidas correctoras necesarias para asegura-la 

calidade do aire da contorno.  

4.9 CICLO HÍDRICO 

GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO CICLO HÍDRICO EN TÓDALAS FASES E PROCESOS 

Os cursos de auga están impactados polas accións directamente relacionadas coa explotación 

do parque. A perda da calidade das augas superficiais e subterráneas, débense principalmente 

á ausencia de rede de saneamento para a condución e tratamento dos efluentes empresariais 
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contaminados. O adecuado deseño da drenaxe e canalizacións das obras, poden corrixir os 

impactos sobre o réxime de circulación das augas.  

A creación das redes hídricas leva a alteración do terreo provocando escorrenta, que só se 

manifestará ó longo dos primeiros meses da fase de construción (namentres dure a fase de 

movementos de terras), mentres que a intensidade destas dependerá da pluviometría que se 

produza nese período. Por outra banda, dada a reducida magnitude e a concentración no 

espazo da superficie afectada, este efecto será de escasa notoriedade xeral. 

GARANTIR A VIABILIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN FUNCIÓN DAS DEMANDAS 

ESTIMADAS A TEITO DE PLANEAMENTO 

O Proxecto Sectorial conta cunha regulación específica respecto da produción e xestión de 

augas residuais onde se definen aquelas sustancias que non poden verterse ó sistema de 

saneamento do parque. Por conseguinte, as industrias non poderán verter a colector a menos 

que se cumpran estas condicións. O encargado de vixiar este cumprimento será cada un dos 

concellos implicados, ó ser o titular último das redes de auga. 

Pasando a analizar cada unha das redes implicadas: 

 

ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE 

Coa creación do parque empresarial xerarase unha demanda de caudal de abastecemento que 

se estima en (ver memoria descritiva proxecto sectorial e informe de anexo III): 

• Caudal medio total = 10,23 l/s 

• Caudal punta total = 3,12 Qmedio = 31,92 l/s 

O caudal demandado, a efectos de conexión exterior, será polo tanto de 10,23 l/s (Caudal 

medio total) xa que se propón a construción dun depósito de regulación propio para o parque 

dunhas dimensións tales que permita a regulación dos caudais punta. 

Estes valores resultan de aplicar os criterios establecidos nas Instrucións Técnicas para Obras 

Hidráulicas en Galicia (Augas de Galicia) e de dotacións contrastadas coa realidade nas 

empresas existentes. 

A solución proposta para a conexión exterior de abastecemento parte dunha captación do 

recurso na conca do río Zamáns mediante a conexión a unha condución de auga bruta que 

parte da presa do Zamáns e vai cara a ETAP de Nigrán. Construírase un depósito que se situará 
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nun emprazamento próximo ó ámbito e situado a unha cota elevada para poder garanti-lo 

subministro de auga potable mediante gravidade e que leve a cabo automaticamente a 

regulación necesaria. Deste xeito tan só é preciso deseñar un bombeo que manteña os niveis 

de auga necesarios en dito depósito dende o punto de captación.  

No anexo III- Comunicacións con Augas de Galicia, inclúese un informe enviado a este 

organismo xustificando os caudais requiridos e o informe de contestación de Augas de Galicia 

confirmando a viabilidade do sistema de abastecemento proposto e a existencia de recursos 

hídricos na conca do Zamáns. 

SANEAMENTO DE AUGAS RESIDUAIS 

A presenza de vertedoiros incontrolados de residuos sólidos son potenciais modificadores da 

calidade da auga debido a os posible problemas de lixiviación e escorrenta que puidesen 

conducir aos contaminantes ata a auga. Tamén se detectan a miúdo na canle manchas de 

verteduras incontroladas que reducen a calidade fisico-química da auga. 

Coa nova rede de saneamento que se prevé realizar, quedarán solucionados os problemas que 

ata agora se daban. 

Seguindo os criterios das Instrucións Técnicas para Obras Hidráulicas en Galicia obtense un 

caudal punta de (ver memoria descritiva proxecto sectorial e informe de anexo III): 

QHp,ind,tot = 27,59 l/s. 

Realizarase un sistema de saneamento completamente separativo, cunha EDAR propia para a 

depuración de augas residuais e un vertido posterior das augas tratadas ó río Calvo. En 

calquera caso tal e como se indica no informe emitido por Augas de Galicia o punto de vertido 

resolverase no momento de tramitación do correspondente expediente de vertido. 

No informe III, inclúese o citado informe de Augas de Galicia onde comunica a viabilidade da 

solución proposta. 

HIDROLOXÍA 

Os cursos de auga están impactados polas accións directamente relacionadas coa explotación 

do polígono. A perda da calidade das augas superficiais e subterráneas, débense principalmente 

á ausencia de rede de saneamento para a condución e tratamento dos efluentes industriais 

contaminados. O sistema maioritariamente empregado polas industrias radicadas en A Pasaxe 

limítase a tanques de almacenaxe e foxas sépticas, o que leva a que ocasionalmente se 

rexistren contaminacións das canles por fugas ou desbordamentos puntuais destes equipos. 
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O adecuado deseño da drenaxe e canalizacións das obras, poden corrixir os impactos sobre o 

réxime de circulación das augas.  

A creación da rede de pluviais leva a alteración do terreo provocando escorrenta, que só se 

manifestará ó longo dos primeiros meses da fase de construción (namentres dure a fase de 

movementos de terras), mentres que a intensidade desta dependerá da pluviometría que se 

produza nese período. Por outra banda, dada a reducida magnitude e a concentración no 

espazo da superficie afectada, este efecto será de escasa notoriedade xeral. 

Disponse unha rede separativa para as augas pluviais resultando tres concas e ó final de cada 

unha delas sitúase un tanque de tormentas, que reterá a contaminación da primeira chuvia, e a 

trasladará á EDAR para o seu tratamento, ademais de laminar efecto de impermeabilización da 

superficie do parque, ó ter un volume de retención. 

Dado que existen edificacións na actualidade moi próximas ao río Zamáns, realizouse un estudo 

hidráulico do mesmo cunha modelización mediante o HEC-RAS, para calcular as láminas de 

inundación para a máxima crecida ordinaria e avenidas de periodos de retorno de 100 e 500 

anos. No informe anteriormente mencionado de Augas de Galicia, indican unha serie de 

consideracións a ter en conta no estudio hidráulico realizado: 

• Incluír na modelización as edificacións existentes 

• Considerar a situación previa antes do derribo dunha obra de drenaxe existente 

• Delimitar a zona de Fluxo Preferente 

Todas estas consideracións foron incluídas nun estudo hidráulico posterior que se inclúe no 

anexo III e que foi remitido novamente ao organismo de conca. 

Consecuencia deste estudo e das indicacións do organismo Augas de Galicia, delimítase o 

ámbito do parque e o desenvolvemento de novas actuacións (parcelas industriais) no entorno. 

Delimítase asimesmo unha zona de protección de augas a partir da lámina da avenida de 500 

anos como medida para a correcta preservación dos ríos Zamans e Calvo. 

AFORRO NO CONSUMO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

Pola propia configuración das redes de recollida de augas, poderíase estudar a reutilización das 

augas tanto pluviais como residuais unha vez tratadas, para usos non humanos, como pode ser 

auga de rega e para os procesos industriais como refrixeración. O Proxecto Sectorial non 

establece condicións para esta instalación, e deberase analizar esta posibilidade no seu 

momento. 
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VALORACIÓN DO EFECTO 

No que respecta ó criterio ambiental de aforro de recursos hídricos, de garantir o 

funcionamento do ciclo hídrico e a viabilidade dos sistemas de abastecemento e saneamento 

que se marcan no Documento de Referencia, considerase como un efecto positivo a execución 

do Proxecto Sectorial, ó solucionar no mesmo parque o tratamento das augas residuais e 

garantir o abastecemento creando novas redes. 

Os efectos se producirán de maneira significativa a medio prazo, e a súa incidencia será 

directa. A súa duración será temporal, asociado sempre á duración da actividade industrial. É 

un efecto irreversible.  

Trátase de un efecto acumulativo e non sinérxico. 

Os efectos que se produzan sobre a saúde humana serán en todo caso positivos, ó xustificar a 

existencia de recursos hídricos en calidade e cantidade precisas, e asegurar o tratamento das 

verteduras creadas. Poderá ter efectos no desenvolvemento das áreas limítrofes, ó poder 

beneficiarse estas das infraestruturas creadas para o polígono. 

4.10    CICLO DE MATERIAIS 

XESTIONAR EFICIENTEMENTE OS FLUXOS DE MATERIAIS E RECURSOS 

A execución do Proxecto Sectorial, leva implícito a xeración dunha serie de residuos, que deben 

ser xestionados de forma axeitada. Como obxectivos ambientais do Proxecto temos os 

seguintes: estimar a xeración de recursos e a súa tipoloxía, regular as actividades e procesos 

produtivos para minimizar o impacto do consumo dos materiais, fomentar a utilización da 

reciclaxe, reutilización e valoración dos materiais. 

A xestión de  residuos sólidos no interior do parque realízase de maneira individualizada, 

baseándose en sistemas de almacenamento dos residuos xerados en grandes colectores 

metálicos. A ausencia de sistemas de selección de residuos das industrias de A Pasaxe impide a 

clasificación de residuos Asimilables Urbanos, e con iso a súa adscrición ó servizo municipal de 

recollida de lixos. 

Igualmente sucede co servizo municipal de recollida selectiva, xa que actualmente non están 

situados no interior do polígono ningún Punto Ecolóxico de Recollida. 

A ausencia de limpeza e a presenza de residuos e vertidos nos viarios interiores, potencia o 

efecto estético e paisaxístico negativo. Todo isto leva o visitante a considerar A Pasaxe como 

un enclave necesitado de melloras. 
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Debido a necesidade real, xa exposta, de implantar dun xeito inmediato un sistema de xestión 

de residuos é necesario proceder a elaboración do proxecto sectorial para o mellor 

desenvolvemento do parque. 

A produción, xestión e depósito dos residuos sólidos xerados pola actividade do Polígono 

Industrial de A Pasaxe estará sometida ás regulamentacións vixentes na actualidade, e no 

correspondente proxecto de urbanización contemplarase a reserva de espazos necesarios para 

a situación dos colectores para a recollida dos residuos. Os residuos que se podan depositar 

nestes espazos serán os que sexan asimilables a domésticos.  

VALORACIÓN DO EFECTO 

Por todo isto se considera que o efecto do proxecto sobre o medio é positivo. 

Os efectos se producirán de maneira significativa a medio prazo e a súa incidencia será 

indirecta. O proceso considérase reversible e recuperable, xa que a adopción de medidas 

tendentes a minimizar o impacto, poden paliar o efecto. Trátase de un efecto acumulativo e 

non sinérxico. 

Os efectos que se produzan sobre a saúde humana serán positivos, xa que en condicións de bo 

funcionamento este efectos no deberían producirse. 

4.11    SOLO 

USOS DO SOLO E RELACIÓN COS OBXECTIVOS DO PLANEAMENTO 

A execución do Proxecto Sectorial leva implícito a ocupación do recurso solo e o conseguinte 

cambio nos usos do mesmo respecto á actualidade. As perdas de solo refírense as superficies 

suxeitas a urbanización, onde a  ocupación do solo polas infraestruturas  elimina as condicións 

iniciais do terreo, co conseguinte incremento de superficie impermeable. A destrución da capa 

vexetal nun polígono como A Pasaxe, fortemente consolidado ten unha importancia baixa. 

O Parque Empresarial terá unha función estrutúrante no territorio xa que servirá para ordenar e 

racionalizar os asentamentos industriais, favorecendo ademais ordenación dos asentamentos 

xa existentes máis acordes coas súas expectativas de crecemento e implantación. 

Con respecto a súa xeomorfoloxía, o impacto refírese a alteración artificial do relevo natural do 

terreo, debido os movementos de terras. A presenza de grandes noiros e muros de contención 

no actual polígono permite minimizar estes efectos, non sendo polo tanto, responsable das 

grandes alteracións xeomorfolóxicas, mais alá das existentes. 
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Desde o punto de vista litolóxico, considerase apto para o seu desenvolvemento a superficie 

ocupada polo ámbito. Non existen espazos susceptibles de risco natural nin espazos de especial 

protección paisaxística. O cambio de uso do solo de forestal a industrial podería supoñer un 

gran impacto, pero non é así dado que a Comunidade de Montes Veciñais e Propietarios de 

Vincios, donos do terreo,teñen catalogado no seu Plan de Aproveitamento Forestal este solo 

como solo industrial. Os aproveitamentos forestais existentes atópanse en estado de abandono 

manifesto que descartaría as alteracións sobre o uso real do solo. 

Polo que se refire a espazos ou elementos protexidos, intégranse na ordenación, en zonas 

verdes accesibles, os elementos patrimoniais existentes dentro do ámbito, preservándoos e 

valorizándoos. 

Nas inmediacións do parque non se sitúan asentamentos poboacionais. De todas formas, para 

reducir o impacto sobre o entorno, deséñanse zonas verdes no borde exterior do ámbito, 

actuando a modo de cinto ou filtro verde. 

DESENVOLVEMENTO ORDENADO E EFICIENTE 

Polo exposto ó longo do presente documento, o Proxecto Sectorial obtense como resultado de 

unha análise dunha serie de necesidades e problemas, dándolles unha resposta adecuada en 

tanto en calidade (situación, contido) como en cantidade (superficie desenvolta), incorporando 

como obxectivos non só os propios do desenvolvemento industrial, senón tamén os obxectivos 

ambientais, asumíndoos como propios do planeamento. Estes obxectivos serviron de guía tanto 

para a localización e definición do ámbito, así como do deseño interior do parque, tanto o que 

se refire a viario, zonas verdes, parcelas, etc., senón tamén desde o punto de vista das 

infraestruturas. 

NECESIDADES DE MOBILIDADE 

O desenvolvemento do parque suporá unha mellora na accesibilidade e daralle continuidade á 

armazón empresarial do parque existente. As obras de urbanización executaranse previamente 

ás de edificación das empresas que se implanten no parque. Conquírese unha economía de 

desprazamentos reforzando a posibilidade de acceso peonil e por transporte público, así como a 

inmediata conexión coas redes de servizos. 

VALORACIÓN DO EFECTO 

O Polígono Industrial terá unha función estruturante no territorio xa que servirá para ordenar e 

racionalizar os asentamentos industriais, ampliando a oferta do parque xa construído, 
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conseguindo así emprazamentos máis acordes coas súas expectativas de crecemento e 

implantación, polo que consideramos este efecto como positivo. 

Os efectos se producirán de maneira significativa a curto prazo e a súa incidencia será directa. 

A súa duración será permanente, e tratase dun efecto reversible. Trátase de un efecto 

acumulativo e sinérxico, sumándose aos efectos sobre a sociedade e economía e medio 

industrial. 

Non terá efectos sobre a saúde humana serán negativos. Por outra banda, os efectos no 

desenvolvemento das áreas limítrofes han de ser positivos. 

A continuación indícase, a modo de resumo de todo o anterior,  na correspondente táboa de 

efectos, a identificación e caracterización dos efectos asociados á execución do Proxecto 

Sectorial da Ampliación do Polígono Industrial de A Pasaxe (PIP), cruzándose a información 

relativa ó aspecto ambiental que se pode ver afectado cos diferentes tipos de efectos que 

poden ter lugar sobre o mesmo e que foron definidos no punto 4.1. 

TÁBOA DE EFECTOS. EXECUCIÓN APEP 

MANIFESTACIÓN EFECTO DURACIÓN 
REVERSIBILIDADE 

INTERACTIVIDADE CARACTERIZACIÓN VARIABLE 
AMBIENTAL 

Curto 
Prazo 

Medio 
Prazo 

Longo 
Prazo Directo Indirecto Permanente Temporal Si Non Acumulativo Sinérxico 

SOBRE 
A 

SAÚDE 
HUMANA 

SOBRE O 
DESENVOL
-VEMENTO 

DAS 
ÁREAS 

LMÍTROFES 
Positivo Negativo 

Paisaxe x   x  x  x       x 

Natureza x   x   x x   x    x 

Patrimonio x    x x  x        

Sociedade e 
Economía  x   x  x x  x x x x   

Medio 
Industrial  x  x  x   x x x x x   

Mobilidade  x   x x   x  x x x   

Enerxía  x  x  x   x x x    x 

Atmosfera x   x   x  x x x x x  x 

Ciclo Hídrico  x  x   x  x x  x x   

Ciclo de 
Materiais  x   x x   x x  x    

Solo x   x  x  x  x x  x   

En base ós criterios ambientais marcados no Documento de Referencia, considerase como un 

efecto positivo a execución do Proxecto Sectorial, con respecto á situación actual e a súa 

probable evolución en caso de non levarse a cabo. 
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5 DESEÑO DE MEDIDAS  

De acordo coa filosofía ambiental de minimización, débese intentar minimizar, compensar ou 

cambiar a condición dos impactos ou riscos que o proxecto produza sobre o ámbito, e se estes 

son inevitables, e finalmente se producen, deberían corrixirse mediante a posta en marcha de 

medidas protectoras e correctoras que reduzan ou compensen os efectos adversos sobre o 

medio receptor. 

As medidas preventivas correctoras, aínda cando se deseñan para corrixir un impacto concreto 

(acción - factor), teñen repercusións positivas sobre o conxunto do ámbito, reducindo polo 

tanto o proxecto global de urbanización. 

5.1 PAISAXE 

Os programas de restauración deseñáronse enmarcándoos nun territorio definido por uns 

límites establecidos polos procesos claves que determinan a integridade dos seus ecosistemas. 

Promóvese polo tanto unha xestión integrada e unitaria deste sistema ecolóxico-económico e 

os seus sistemas de referencia. 

 Integración paisaxística do Polígono Industrial de A Pasaxe mediante a planificación do cinto 

de zonas verdes que constitúe o perímetro do parque.  

 Realizarase unha restauración e acondicionamento paisaxístico de tódolos espazos 

afectados polo Proxecto Sectorial. A conservación e tratamento da terra vexetal de aquelas 

zonas que foron escavadas, permitirá a revexetación, recuperación, rexeneración, 

restauración e acondicionamento paisaxístico do proxecto e os seus anexos (zonas verdes, 

espazos socio-recreativos…). 

 Cumprir a normativa ambiental vixente e os compromisos ambientais adquiridos, e 

colaborar cos organismos oficiais encargados da súa supervisión e desenvolvemento, así 

como promover novas iniciativas voluntarias para a mellora ambiental. 

 Esixir ás empresas colaboradoras, filiais, contratistas e provedoras idéntico compromiso no 

cumprimento da normativa ambiental, materializando esta demanda a través das políticas 

de compras de bens e servizos. 

 En canto a alteración da morfoloxía do terreo, proponse como medida preventiva considerar 

a pendente existente para intentar minimizar os movementos de terra, atendendo os 

modelos de adaptación da construción os desniveis das parcelas. 

 O deseño interior do parque adaptarase o seu entorno, é dicir, a ubicación das empresas 

estará condicionada polo seu impacto visual.  



XESTUR PONTEVEDRA S.A.XESTUR PONTEVEDRA S.A. 
 

Informe de Sustentabilidade Ambiental (ISA) do Proxecto 
Sectorial do Polígono Industrial de A Pasaxe. 

(Concellos de Gondomar e Vigo) 

 

 

 

Maio  2010- NE 13.223- D.E. XBR                66  

5.2 NATUREZA 

Hoxe en día non é posible concibir ningún escenario de sostibilidade á marxe da conservación 

da trama biofísica que determina a organización e o funcionamento dos ecosistemas terrestres; 

como tampouco sen ter en conta o uso que o ser humano fixo do sistema natural ao longo da 

Historia. 

Dende a súa perspectiva enténdese que garantir a sostibilidade do medio natural pasa por 

conseguir unha relación harmónica, equilibrada e equitativa entre unha funcionalidade mantida 

dos sistemas naturais e unha explotación racional dos múltiples beneficios que estes xeran. 

Trátase, polo tanto, dunha forma de manexar o territorio a partir da súa consideración en tanto 

que conxunto interdependente e xerarquizado de unidades funcionais (ou sexa, de 

ecosistemas). 

Co obxecto de minimizar os efectos negativos sobre o medio natural lévanse a cabo unha serie 

de medidas que se citan a continuación: 

 Dentro do proxecto conservouse a marxe dos regatos afectados polo ámbito, integrándoos 

nunha zona verde, facendo un acondicionamento axeitado da zona e incluíndo especies 

autóctonas de porte caducifolio de cara a ordenación paisaxística final do ámbito.  

 En canto a alteración da morfoloxía do terreo, proponse como medida preventiva considerar 

a pendente existente para intentar minimizar os movementos de terra, atendendo os 

modelos de adaptación da construción os desniveis das parcelas. 

 Durante a execución das obras adoptaranse as medidas necesarias para a protección, 

fronte a posibles danos, das comunidades vexetais e os seus compoñentes de especial 

interese situadas nas inmediacións da zona de obras. 

 Garántese o acceso para uso e desfrute do medio natural, coa creación de viarios 

integrados, que dan acceso a diferentes elementos patrimoniais, naturais e culturais, 

protexéndoos e preservándoos. Poñeranse en valor os elementos de patrimonio 

arqueolóxico incluíndoos en amplas zonas verdes accesibles. 

 En caso de aparición de exemplares de valor ou de difícil reposición articularanse as 

medidas necesarias para a súa protección durante a fase de obras. 

 Adoptar as medidas necesarias para a protección, fronte a posibles danos, das comunidades 

vexetais e os seus compoñentes de especial interese situadas nas inmediacións da zona de 

obras. Asegurar o aproveitamento sostible das especies cinexéticas na rexión, de tal forma 

que se permita o desenvolvemento da actividade sen poñer en perigo a existencia e 

naturalidade das poboacións, nin o funcionamento normal dos ecosistemas. 
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5.3 PATRIMONIO 

Como Medida Xeral, deberase deseñar un programa específico de actuación arqueolóxica, 

realizado por técnicos que cumpran cos requisitos esixidos no artigo 5 do decreto 199/1997, 

polo que se regula a actividade arqueolóxica na comunidade autónoma de Galicia, previa 

presentación e aprobación do proxecto pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. 

Segundo a proposta de medidas correctoras determinado polo estudo de Impacto sobre o 

Patrimonio cultural, o proxecto contemplará as seguintes actuacións para todos os elementos 

documentados no ámbito do parque empresarial: 

 Os elementos arqueolóxicos e do patrimonio cultural deberán ser recollidos no plano de 

obra 

 Previamente ó inicio das obras, e sempre que sexa posible, se sinalizarán e balizarán os 

elementos, de tal xeito que as súas estruturas aparezan delimitadas con suficiente claridade 

co obxecto de impedir a súa destrución por un movemento incontrolado da maquinaria. No 

caso de que por calquera motivo a baliza non estivese permanentemente fixada, deberá ser 

restituída mentres duren as obras no seu contorno.  Esta sinalización supón a prohibición 

de realizar na superficie acoutada ningunha actividade relacionada coa obra (instalacións de 

calquera tipo, acopios ou depósitos de terras…). O balizado e sinalización dos elementos 

será executado baixo a dirección dun arqueólogo convenientemente autorizado pola 

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. 

 Seguimento e control arqueolóxico dos traballos de desbroce e primeira limpeza dos 

terreos, co obxectivo de facilitar a detección de elementos que non puideran telos sido 

durante o traballo de campo anterior, para así proceder a redactar novas medidas 

correctoras que garantan a súa conservación. 

Os traballos de control e seguimento arqueolóxico serán realizados por parte de un equipo de 

arqueólogos debidamente autorizados pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. 

5.4 SOCIEDADE E ECONOMÍA 

Co obxectivo de favorecer un entorno de traballo saudable e seguro, o proxecto de 

urbanización ten en conta un cinto verde entre a localización das naves que conforman o 

polígono e o resto de emprazamentos residencias e industriais, recubertos cun cinto de 

árbores.  

Con isto, ademais de minimizar o impacto visual que o propio polígono ten, mellora a saúde 

tanto dos traballadores do polígono como dos habitantes dos emprazamentos residencias 
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próximos ó encontrarse nun entorno de traballo menos agresivo, reducindo o impacto no risco 

de estrés laboral por este concepto de falta de humanización do lugar de traballo. 

Ademais establécense varias medidas puntuais: 

 Correcta sinalización de aviso de obras e do viario alternativo.  

 Establecemento de mecanismos deseñados para informar aos habitantes da natureza das 

obras, duración e finalidade, non descartando a reunión con colectivos veciñais.  

 Realización dos traballos de movementos de terra e transporte de materiais en condicións 

atmosféricas favorables, evitando traballar con ventos fortes durante períodos secos, para 

evitar afeccións nas vías respiratorias, perda de valor das colleitas e calidade estética do 

contorno. 

 Regas mediante mangueiras e/ou camións - cuba, das zonas afectadas polos movementos 

de terra e recubrimento das materias a transportar mediante lonas, transportes pechados, 

ou outros métodos; principalmente cando o traxecto SE realice nas proximidades de zonas 

habitadas e/ou cando o transporte do material traspase os límites da superficie de 

execución.  

Perséguese o Aumento da seguridade viaria tanto dos traballadores do polígono (o que 

reduce o risco de accidentes laborais) como dos habitantes do emprazamento, xa que as 

manobras dos medios de transporte se reducen ó polígono, con viarios adaptados para o tráfico 

de camións con todas as garantías para as actividades de carga e descarga sen risco para os 

traballadores e viandantes, e non se centran en estradas con gran volume de tráfico lixeiro co 

conseguinte risco. 

Procederase a restauración do viario afectado polo tránsito de camións con materiais de 

construción. Para iso procederase á limpeza do viario, a reparación do firme naqueles tramos 

onde se viu deteriorado polo paso dos vehículos da obra, e a reposición de todos aqueles 

servizos que poidan terse visto afectados ou danados polo incremento da circulación de 

vehículos pesados.  

Garantir a non exclusión é un punto moi importante que non se esquece á hora de realizar 

este traballo. 

Incorpóranse criterios de mixticidade de usos e de rendas nas futuras actuacións. Así como 

tamén as dotacións necesarias de equipamentos e actividades económicas de proximidade. 

A primeira medida a implantar para garantir a accesibilidade a todas as persoas con 

discapacidade físicas está contemplado ó cumprir o código de accesibilidade o que garante dito 

aspecto. 
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Pero no intento de garantir a non exclusión, é fundamental que todos os colectivos implicados 

estean aló menos informados. Polo tanto, todas as actividades promovidas ademais de estar 

publicadas nas dependencias do Concello, aquelas actividades de maior relevancia intentarase 

que se publiquen nos medios de comunicación máis estendidos na zona. 

Un punto clave para o bo funcionamento é pular por un desenvolvemento profesional e persoal 

e favorecer a cohesión social. Neste senso están programados distintos espazos para o 

esparexemento para que todos os membros do polígono se vexan atendidos –desde centros 

deportivos ata centros de servizos-, espazos de calidade e ben comunicados desde calquera 

punto do polígono, co que establecer relacións persoais e profesionais e favorecendo a cohesión 

social ó darse estas relacións en ambientes máis proclives. 

Para iso, utilizarase preferentemente man de obra local, os recursos materiais ofrecidos polo 

medio inmediato á obra e os materiais de construción manufacturados no contorno comarcal. 

Todos estes servizos comúns publicitaranse entre os membros do polígono para que todos 

sexan coñecedores dos servizos que se ofertan. 

5.5 MEDIO INDUSTRIAL 

Como medida de amortecemento das afeccións no entorno deixaranse unha banda perimetral 

por todo o contorno para empregar como pantalla vexetal e na zona Suroeste do ámbito, a 

máis próxima aos núcleos de poboación, será unha ampla zona verde. 

Unha medida correctora  para contribuír a un entorno de traballo de calidade será a supresión 

da rede aérea de subministro de electricidade e comunicacións, procedendo a súa substitución 

por unha rede subterránea. Igualmente será necesario dotar ós usuarios da potencia eléctrica e 

da calidade necesaria para o desenvolvemento da súa actividade empresarial e así intentar 

minimizar o uso de grupos electróxenos complementarios para corrixir as pautas de consumo.  

Perséguese o Aumento da seguridade viaria tanto dos traballadores do parque (o que reduce 

o risco de accidentes laborais) como dos habitantes do emprazamento: 

 Faranse viarios adaptados para o tráfico de camións con todas as garantías para as 

actividades de carga e descarga sen risco para os traballadores e viandantes, e non se 

centrarán en estradas con gran volume de tráfico lixeiro. 

 Procederase a restauración do viario afectado polo tránsito de camións con materiais de 

construción. Para iso procederase á limpeza do viario, a reparación do firme naqueles 

tramos onde se viu deteriorado polo paso dos vehículos da obra, e a reposición de todos 
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aqueles servizos que poidan terse visto afectados ou danados polo incremento da 

circulación de vehículos pesados.  

5.6 MOBILIDADE  

Como xa se indicou, a nivel de descrición de efectos de xeración do PIP, o ámbito posúe unha 

localización excelente, xa que está próxima ós núcleos de poboación, ós que se pode acceder a 

pé, pois a súa distancia (dependendo a onde nos dirixamos é inferior ós 15 minutos andando) 

ou ben mediante autobús urbano. 

No deseño da malla viaria do ámbito do Proxecto Sectorial, tívose en conta a un tempo o tráfico 

xerado por vehículos privados, transporte público, bicicletas, peóns e persoas con mobilidade 

reducida.  

A redución dos desprazamentos do Polígono Industrial redunda nun menor consumo enerxético 

e nunha menor emisión de gases contaminantes á atmosfera. Este valor pode reducirse moito 

fomentando o uso de transportes alternativos ó automóbil. Entre estes cabe considerar os 

seguintes: transporte colectivo en autobús, coche compartido, a bicicleta ou o acceso a pé.  

Desde o punto de vista dos traballadores que poidan proceder doutros puntos da área 

metropolitana podería resultar interesante a creación de liñas de autobús con destino/orixe ó 

Parque, adaptadas ós horarios de traballo. A iniciativa podería partir dos propios empresarios 

como incentivo económico ós traballadores e, tamén, como parte dunha política de desenrolo 

sostible das empresas. 

En ausencia de liñas de transporte colectivo, debido á imposibilidade de coordinar horarios ou á 

dispersión de procedencias dos traballadores debería fomentarse o coche compartido que 

consiste, basicamente, en que se formen grupos de traballadores que comparten horarios e 

itinerarios (ou, polo menos, unha parte do itinerario) de forma que utilicen un único vehículo 

para ir a traballar. As vantaxes de este sistema son múltiples: 

 Para os traballadores redúcense os custes de desprazamento, especialmente para aqueles 

que residen en núcleos illados ou con pouca densidade, onde o transporte público non 

accede.  

 Redúcese o número de vehículos en circulación, coa conseguinte mellora da circulación nas 

estradas e a redución no volume de gases contaminantes.  

 As necesidades de aparcadoiro tamén son menores. 

Este modo de transporte pódese fomentar a través de páxinas web onde a  xente que quere 

compartir o coche pode contactar con outras persoas que están na mesma situación. 
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Dentro do polígono todas as vías están dotadas de beirarrúas, as velocidades están restrinxidas 

e as pendentes son pequenas satisfacendo así as necesidades máis importantes destes medios. 

Para favorecer a utilización da bicicleta é preciso dispor de aparcadoiros específicos cunha 

distribución adecuada dentro do Parque. 

5.7 ENERXÍA 

É necesario tomar medidas de aforro enerxético, en todas as actividades humanas en xeral, e 

destacando especialmente as actividades industriais, o transporte, o consumo doméstico e a 

Administración. As medidas de aforro que se poden introducir no polígono son as que se citan a 

continuación: 

 Implantar programas que permitan unha mellora continua na eficiencia dos recursos 

enerxéticos empregados. 

 Medidas de apoio a actividades de I+D+I, especialmente a aquelas relacionadas con 

melloras ambientais dos procesos industriais, aforro enerxético e de consumo de auga, e 

uso de enerxías renovables. 

 Fomentarase o uso racional da enerxía instando aos plans municipais á implantación de 

placas fotovoltaicas nas cubertas de edificios residenciais ou industriais existentes ou de 

nova creación. Recoméndase a implantación de recursos como a coxeración. 

 Requirimento de solvencia técnica nas empresas contratadas, para garantir o nivel de 

protección ambiental, así coma a incorporación de criterios bioclimáticos e de mobilidade 

sostible nos desenvolvementos urbanísticos que se promovan. 

 Renovación de instalacións de iluminación pública exterior con sistemas de regulación do 

nivel luminoso e utilización de tecnoloxías LED (Light-Emitting Diode). O uso de díodos LED 

no ámbito da iluminación (incluíndo a sinalización de tráfico) comparadas ás da lámpada 

incandescente e a lámpada fluorescente, presenta indubidables vantaxes: fiabilidade, maior 

eficiencia enerxética, maior resistencia ás vibracións, mellor visión ante diversas 

circunstancias de iluminación, menor disipación de enerxía, menor risco para o medio, 

capacidade para operar de forma intermitente de modo continuo, resposta rápida, etc.  

 Realización de campañas de sensibilización sobre aforro e eficiencia entre usuarios. 

 Diversificación de fontes de enerxía convencionais (derivados de petróleo e outros 

combustibles fósiles) por biomasa ou gas natural. 

A implementación de medidas de aforro e de eficiencia enerxética permite diminuír o consumo 

de enerxía, o que implica a redución de custos, o compromiso co medio e a mellora na imaxe 

de calidade empresarial.   
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En canto o uso de recursos enerxéticos renovables, as empresas que se instalen no parque 

empresarial poderán acollerse os que a continuación se relacionan: 

 BIOMASA. Utilización de Biomasa para usos térmicos industriais ou en edificios. Utilízase 

para a xeración eléctrica, coxeneración ou aproveitamento térmico dentro da industria. 

Creación de empresas para a trituración, empacado ou almacenamento de biomasa, ou 

instalacións que conten con caldeiras ou con estufas automatizadas.  

 SOLAR TÉRMICA. Aproveitamento da enerxía solar en edificios mediante sistemas 

solares térmicos activos para produción de auga quente, apoio a calefacción, 

climatización, así como para aplicacións en procesos produtivos industriais, agrícolas, 

gandeiros, forestais e extractivas. 

 SOLAR FOTOVOLTAICA. Conversión da enerxía solar en enerxía eléctrica mediante 

sistemas solares fotovoltaicos, destinados ó abastecemento enerxético en edificios ou 

sistemas. 

 BIOCARBURANTES. Instalación de puntos de subministración en estacións de servizo, 

para o seu consumo no sector de transporte, de biogás, biodiésel e de mesturas con 

obrigación de etiquetaxe específica, tanto de bioetanol con gasolina como de biodiésel 

con gasoil.  

 SISTEMAS XEOTÉRMICOS. Sistemas baseados en intercambio xeotérmico destinados 

para produción de enerxía térmica (calor e/ou frío) ou para climatización utilizando 

bombas de calor que intercambien co terreo, xa sexa en circuíto aberto ou pechado, 

tanto para instalacións existentes que se reformen como para instalacións novas.  

 MINIHIDRÁULICA, MICROHIDRÁULICA E MINIEÓLICA Produción de enerxía eléctrica 

mediante turbinas minihidráulicas ou microhidráulicas, ou mediante aeroxeradores, 

destinados abastecemento enerxético. 

Estas posibilidades non foron incluídas no Proxecto Sectorial, ó exceder o seu ámbito de 

aplicación.  

5.8 ATMOSFERA 

As actividades que pretendan instalarse na zona industrial atópanse sometidas á lexislación 

existente sobre contaminación atmosférica, fundamentalmente a seguinte: Real Decreto 

Lexislativo 1/2008, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Avaliación de impacto 

ambiental de Proxectos, Decreto 133/2008, polo que se regula a avaliación de incidencia 

ambiental, Lei 34/2007, de calidade do ar e protección da atmosfera, a Lei 16/02 de prevención 

e control integrados da contaminación e a Lei 8/2002, de 18 de decembro de protección do 

ambiente atmosférico de Galicia. Cumprirán ademais canta normativa sobre o particular estea 

vixente no momento da solicitude de licenza e posta en marcha da actividade. 
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Como contrapartida ós efectos ocasionados pola construción do parque, apórtanse algunhas 

medidas que poden minimizalos: 

 Incidir na protección do medio atmosférico, controlando os niveis de inspiración no aire, 

establecendo límites máximos de emisión, e aplicando prácticas correctores e tecnoloxías 

axeitadas 

 Reducir as emisións gasosas mediante o uso xeneralizado das mellores técnicas dispoñibles 

e a adopción de boas prácticas ambientais, especialmente no campo da enerxía, os 

transportes e os procesos industriais. 

 Promoción  do uso do coche compartido e o uso do transporte colectivo, así como a 

utilización de vehículos que non emitan gases de efecto invernadoiro á atmosfera, como por 

exemplo as bicicletas. 

 A creación de zonas verdes arboradas tratará de compensar os efectos negativos da 

emisión de CO2. 

 O cumprimento estrito das normativas correspondentes permite diminuír o impacto 

provocado polas emisións á atmosfera ó minimizalas, tanto en cantidade como en calidade; 

así mesmo axudará, tamén, a situación climática do Parque, que favorecerá a dispersión e 

precipitación dos elementos contaminantes que poidan escapar ó control establecido, e 

beneficiará a autorrexeneración da atmosfera.  

5.9 CICLO HÍDRICO 

A conceptualización da conservación do recurso auga debe entenderse como un proceso que 

cruza a varios sectores, polo que a estratexia debe considerar todo: o económico, o social, o 

biolóxico, o político, etcétera. O manexo xuizoso deste recurso é central para a estratexia do 

desenvolvemento sustentable, entendido este como unha xestión integral que busque o 

equilibrio entre crecemento económico, equidade e sustentabilidade ambiental a través dun 

mecanismo regulador que é a participación social efectiva. 

Co propósito de alcanzar un manexo sustentable do recurso futuro, é necesario que todos os 

cidadáns coñezamos a situación real da auga e participemos coas institucións gobernamentais 

na toma de decisións para o manexo responsable da auga. 

Como medidas xerais de protección e minimización de impactos, redáctanse as seguintes: 

 Conseguir unha utilización eficiente da auga e dos recursos naturais non enerxéticos, 

reducindo a utilización de materias tóxicas e procedendo á súa progresiva substitución 

polas alternativas menos daniñas que a técnica faga viables. 
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 Restaurar as masas e os cursos de auga, os ecosistemas acuáticos e ribeiregos, os 

acuíferos e todos os elementos asociados ao ciclo hidrolóxico, previndo as afeccións 

ambientais derivadas dos diversos usos. 

 Instalación de sistemas de recuperación de auga para rego de zonas verdes públicas, na 

limpeza das rúas, e noutras actividades que poidan empregar augas depuradas. 

 Controlar, vixiar e mellorar a calidade das augas e a conservación dos hábitats mantendo 

os caudais ecolóxicos e conservando a flora e fauna asociada á auga. 

 Campañas de sensibilización dirixidas a toda a poboación, relativas á necesidade de aforro 

de auga. 

 Campañas destinadas a promover a adquisición de dispositivos aforradores de auga a 

través da súa posta a disposición dos cidadáns en todos os tipos de comercios posibles e co 

apoio de campañas de difusión. 

Preservarase e protexerase de forma efectiva os recursos hídricos da área de influencia, cun 

deseño que respecte o a rede de drenaxe natural, debendo posuír un sistema eficaz para a 

recollida das augas provintes da escorrenta superficial difusa das cabeceiras dos noiros e 

terrapléns que caen sobre o polígono.   

5.10    CICLOS DE MATERIAIS 

A xestión dos residuos basearase nos principios de minimización, a selección en orixe e a 

reciclaxe de aqueles residuos susceptibles de selo. 

É necesario controlar todas as fases asociadas ó tratamento dos residuos, así como rehabilitar 

os lugares contaminados por estes, para desta forma protexer a saúde e o medio.  

Unha das prioridades máis inmediatas debe ser reducir a produción de residuos xerados polas 

distintas actividades ó mínimo, modificando os procesos industriais e os hábitos de consumo, e 

desenvolvendo o concepto de redución, reutilización e reciclado. 

A aplicación do Plan de Xestión de residuos e vertidos ten como obxectivo evitar a 

contaminación da auga e o solo pola vertedura e incorrecta xestión dos residuos xerados polo 

funcionamento das instalacións do Parque. Inclúese a xestión da seguinte tipoloxía de residuos:  

Residuos asimilables a urbanos  

Para evitar a aparición de pequenos vertedoiros incontrolados causantes dunha posible 

contaminación edáfica, prohíbese de modo específico os depósitos de residuos no espazo libre 

de parcela. 
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No polígono instaláranse bidóns e outros elementos adecuados de recollida de residuos sólidos 

e residuos líquidos, así como os lixos xerados polo persoal empregado, de forma que todos os 

residuos producidos sexan clasificados e segregados na súa orixe, evitando a súa vertedura 

incontrolada e a formación de posibles focos de contaminación.  

Procurarase a localización de puntos limpos nas proximidades das áreas potencialmente 

destacables por unha actividade. Nestes puntos disporanse un conxunto de colectores 

distinguibles segundo o tipo de refugallo: orgánicos, vidro, envases, pilas, cartón e inertes.  

Este plan procuraría o establecemento dun compromiso por parte das empresas para a 

separación dos residuos reciclables, asimilables a RSU (Residuos Sólidos Urbanos) e a 

vertedoiros de inertes. 

Pularase pola valorización enerxética dos residuos, que consiste na obtención de enerxía a 

partir da súa combustión. 

5.11    SOLO 

Polo que respecta ó solo, establécense unha serie de medidas á hora de ordenar o parque cos 

que se pretende conseguir un parque máis sustentable.  

O Proxecto Sectorial do Polígono contempla o desenvolvemento dunha rede viaria interna con 

aparcadoiros, e de viarios de acceso adecuados para, por unha banda, non entorpecer o tráfico 

das estradas PO-330 e PO-331, e por outro, permitir unha cómoda incorporación ó polígono do 

tráfico exterior. O Proxecto permitirá a ordenación das industrias existentes que se atopan na 

actualidade de maneira irregular. 

As zonas verdes dispóñense co criterio de absorber as zonas de maiores pendentes, non aptas 

para a explanación de parcelas, integrando os elementos máis valiosos da paisaxe e a 

ordenación. Os elementos de patrimonio arqueolóxico serán preservados integrándoos en zonas 

verdes amplas nas que non se alterará a topografía natural. 

Para evitar o impacto visual do proxecto deixarase unha ampla banda verde perimetral que 

serva de pantalla vexetal.  

Coa ordenación proposta, trátase de garantir a funcionalidade do parque naqueles aspectos 

(nivelación, vialidade, aparcadoiros, instalacións..) que son críticos nas zonas industriais, e iso 

co menor volume de movemento de terras posible. 
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6 ESTABLECEMENTO DO PLAN DE SEGUIMENTO 

Antes de iniciarse a seguinte fase de avaliación é prioritario ter o deseño e os fondos 

económicos necesarios para facer un seguimento e avaliación dos acertos e erros das 

actuacións, e así poder realizar os reaxustes.  

O proxecto Sectorial do Polígono Industrial de A Pasaxe, conta cun plan de seguimento con 

periodicidade anual, co obxecto de valorar a eficacia das accións incluídas nel, e poder tomar as 

revisións de revisión que procedan. 

A lei 9/2006 cita no seu artigo 15 as condicións nas que debe ser realizado o seguimento do 

Plan ou Programa, así como o responsable de devandito seguimento. No seu apartado 2 cita 

textualmente o seguinte: “Para evitar duplicidades poderán utilizarse mecanismos de 

seguimento xa existentes”. 

A redacción deste artigo deixa aberta a porta á conexión co programa de vixilancia e 

seguimento ambiental no caso de que o proxecto que se desenvolva estivese sometido a 

Avaliación de Impacto Ambiental. Este non é o caso xa que aínda que a lei 9/2006 modificou 

parcialmente a lei 6/2001 de Avaliación de Impacto Ambiental, e no apartado a do grupo 7 do 

anexo II, proxectos de infraestruturas queda redactado como “Proxectos de zonas industriais” é 

probable que debido á ausencia de elementos ambientais de interese da zona e a súa 

localización non sexa necesario levar a cabo a avaliación de impacto ambiental correspondente. 

Tendo en conta que o promotor da actuación é Xestur Pontevedra, S.A., o máis lóxico será que 

sexa este órgano o que elabore un programa específico para tal fin, onde se sinalen as medidas 

de actuación en caso de observar tendencias que afasten a realidade dos criterios e obxectivos 

establecidos para o Proxecto Sectorial do Polígono Industrial da Pasaxe. 

Para a avaliación das determinacións e criterios emanados do Proxecto Sectorial, óptase por 

realizar un seguimento a través dos indicadores citados nos seguintes puntos. Os devanditos 

indicadores afectan ó propio seguimento do Proxecto Sectorial en canto ós obxectivos de índole 

ambiental expostos anteriormente do presente informe de Sustentabilidade Ambiental.   

O plan de seguimento podería dividirse en dúas fases claramente diferenciadas: 

Rexistros/Evidencias (construídos a partir dos indicadores de  seguimento e a través da 

memoria de  seguimento) e Decisións a levar a cabo (constituído por un Plan de Actuación e 

os propios indicadores). 
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Rexistros/Evidencias. 

Unha vez definidos e cuantificados os indicadores Xestur Pontevedra realizará o correcto 

seguimento dos indicadores propostos e/ou aqueles de maior importancia, a través de 

elaboración da memoria ambiental,  elaborando unha memoria de seguimento que terá 

carácter anual durante polo menos os tres primeiros anos de aplicación do PProxecto Sectorial. 

En esta memoria de seguimento detallaranse os métodos de avaliación dos indicadores 

empregados e a súa relación cos inicialmente propostos. O obxectivos da realización de esta 

memoria de seguimento son os seguintes: 

 Posta en valor dunha serie de indicadores de cara a futuras actuacións de Xestur 

Pontevedra. 

 Correlación entre o indicador proposto a nivel de Plan e o real de cara a futuras 

actuacións de Xestur Pontevedra, para determinar a eficacia da actuación e o grado  de 

cumprimento dos obxectivos a alcanzar proposto. 

 Punto de partida de cara a toma de decisións no tocante ó Proxecto Sectorial do 

Polígono Industrial da Pasaxe e/ou algún dos Plans ou proxectos cos que presenta 

interaccións. 

A memoria de seguimento a realizar constará como mínimo dos seguintes contidos: 

 Indicadores sobre os que se realizou o seguimento 

 Método de avaliación/medición/estimación dos indicadores propostos. 

 Comparación entre o indicador recollido a nivel de ISA / Informe Final / Memoria 

Ambiental e o real.  

 Proposta de actuacións en caso de existencia de diferenza significativa entre os 

valores medidos/estimados e os propostos. 

A continuación amósanse os principais métodos de medición dos indicadores propostos de cara 

a fase de seguimento, destacando o carácter orientativo  dos mesmos.  
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MÉTODOS DE MEDICIÓN DOS INDICADORES AMBIENTAIS: SEGUIMENTO 

Paisaxe Realización dun estudo paisaxístico delimitando a área de influencia do Proxecto. 

Natureza  Estudo de especies autóctonas, ou de valor natural e ecolóxico baixo protección. 

Patrimonio  
Seguimento arqueolóxico durante as obras, realización de sondaxes, revisión e comprobación dos 
estudos arqueolóxicos e do patrimonio cultural realizados. 

Sociedade e economía 

Solicitude os concellos ou extracción de datos do Instituto Galego de Estatística e/ou Instituto 
Nacional de Estatística dos datos relativos a porcentaxe de paro, traballadores desprazados a 
outros concellos, poboación activa/pasiva. 

Descrición da dotación de equipamentos e infraestruturas. 

Medio industrial 

Descrición da rede de espazos verdes e das novas actuacións no entorno. 

Seguimento sobre o cumprimento dos prazos fixados para desenvolver os Proxectos empresariais 
en cada parcela. 

Mobilidade  
Descrición do estado do transporte público: Liñas accesibles, nº de liñas de bus urbano existentes, 
frecuencia e paradas incluídas dentro do ámbito de actuación. 

Enerxía 
Petición a empresa de electricidade de datos de consumo de Enerxía Eléctrica e da Compra de 
Enerxía Eléctrica Fotovoltaica. Estimación en función do número de horas de funcionamento, 
posición, etc. da enerxía xerada. 

Atmosfera  

Solicitude o laboratorio galego de medio ambiente dos datos de inmisión de contaminantes da 
rede.  

Estimación dos datos relativos a calidade do aire na zona de estudo. 

Ciclo hídrico  

Solicitude ó organismo de augas os datos relativos o consumo de auga no ámbito do PIP, e a 
capacidade máxima e media do mesmo. 

Comprobación do número de parcelas conectadas as redes de abastecemento e saneamento. 
Petición de datos o órgano Xestor da depuradora de datos relativos a calidade do vertido dos 
efluentes residuais. 

Comprobación da existencia e emprego de fontes alternativas de auga. (Práctica) 

Ciclos de materiais  

Estimación da cantidade residuos recollidos de cada tipoloxía en kg / día por parte da entidade 
xestora de residuos (a partir do número de camións, capacidade contedores etc.) 

Distribución da Xestión dos residuos recollidos (% reciclado. % que vai a SOGAMA) 

Solo 

Medición directa do recurso do solo, no tocante a distribución dos seus usos , o seu estado de 
conservación e a súa capacidade portante con respecto a edificación, incluíndo viario no ámbito. 

Análise das afeccións das actividades industriais no entorno, tanto naturais como patrimoniais, si 
como no resto do territorio. 
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Cuantificación e valoración dos indicadores 

De cara a proceder á identificación das medidas previstas para previr e reducir os efectos sobre 

o medio, vaise proceder a descrición e cuantificación dos indicadores que servirán para 

establecer o seguimento do proxecto. 

Paisaxe  

Cos indicadores da Paisaxe preténdese preservar, protexer e poñer en valor as compoñentes 

elementos de interese paisaxístico, así coma a súa calidade, integrando as actuacións e 

estruturas no planeamento existente. 

Natureza 

Os criterios de Natureza perseguen a identificación e conservación dos espazos que estean 

baixo algunha figura de protección especial. Neste caso, no ámbito non hai zonas protexidas. 

Tamén se pretende garantir o acceso para o uso e desfrute dos espazos naturais e potenciar a 

relación humana coa natureza.  

Patrimonio 

Os indicadores de patrimonio pretenden identificar e preservar os elementos patrimoniais para 

a posta en valor dos enclaves de interese histórico, cultural, identitario, artístico, arquitectónico 

e arqueolóxico e  establecer medidas para o seu legado. 

INDICADORES DA PAISAXE 
OBXECTIVOS RELATIVOS Ó INDICADOR DA PAISAXE: 

Favorecer a integridade paisaxística. 

Superficie de protección de compoñentes e elementos de interese 

paisaxístico respecto á situación anterior 
100,00 % 

INDICADORES DE NATUREZA 

OBXECTIVOS RELATIVOS Ó INDICADOR DE NATUREZA: 

Preservar a integridade funcional dos sistemas naturais e 

xestionar a funcionalidade  propia dos recursos naturais. 

Superficie de zonas verdes, servizos básicos e equipamentos con 

respecto ó ámbito total 
23,40% 

Accesibilidade ás zonas verdes, servizos básicos e equipamentos  100% 

Superficie de espazos baixo protección especial polo seu valor natural ou 

ecolóxico (Humidais, vexetación de ribeira, masas de árbores 

autóctonas...) 

100% 

INDICADORES DE PATRIMONIO 
OBXECTIVOS RELATIVOS Ó INDICADOR DE PATRIMONIO: 

Preservar e valorizar os elementos patrimoniais. 

Elementos Patrimoniais protexidos respecto á situación anterior 100% 
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Sociedade e Economía 

Neste apartado tratarase de analizar a coherencia da asignación do uso do ámbito como parque 

empresarial considerando as condicións demográficas e socioeconómicas actuais dos concellos 

implicados. Analiza as oportunidades económicas do territorio e a súa area de influenza, 

favorecendo a ocupación dos postos de traballo pola poboación local e garante unha dotación 

de equipamentos e infraestruturas axeitada as necesidades previstas. Reducira as situacións de 

risco e pulará pola seguridade da poboación no deseño do parque é unha condición a seguir. 

Tamén é importante garantir o acceso dos menos capacitados a postos de traballo, así como 

dotar de infraestruturas para a formación, información e conciliación da vida familiar dos 

traballadores do parque. 

Medio Industrial 

Os indicadores de medio industrial garanten unha paisaxe urbana industrial de calidade, 

contribuíndo a un deseño de espazos libres e de interacción coa natureza, que establecen 

medidas que aseguran o amortecemento das actividades industriais no entorno. Favorecen  

unha conexión eficiente cos principais destinos e apoian os principios da ecoloxía industrial. 

Analizan a posibilidade de aplicar criterios bioclimáticos no deseño e na construción dos 

edificios, fomentando un desenvolvemento sostible. 

INDICADOR DE MEDIO INDUSTRIAL 

OBXECTIVOS RELATIVOS Ó INDICADOR DE 

MEDIO INDUSTRIAL: Contribuír a creación dun 

entorno de traballo de calidade, optimizando a 

eficiencia das actividades económicas e pular pola 

eficiencia no aproveitamento das infraestruturas 

empresariais, así como no consumo de recursos e 

na prevención da contaminación. 

Nº Total de Parcelas de uso industrial 180 

Superficie de Equipamentos públicos respecto ó total do ámbito do Proxecto Sectorial 2 % 

 

 

 

INDICADORES DE SOCIEDADE E ECONOMÍA 

OBXECTIVOS RELATIVOS Ó INDICADOR DE 

SOCIEDADE E ECONOMÍA: Considerar a 

estrutura demográfica e socioeconómica do 

ámbito e da área de influencia, favorecendo un 

entorno de traballo saudable e seguro, garantindo 

a non exclusión e favorecendo a cohesión social. 

Superficie de solo para actividades económicas con respecto ó total do ámbito 60% 

Superficie de solo dedicado a dotación de equipamentos e infraestruturas comunitarias 

con respecto ó total do ámbito 
2% 
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Mobilidade 

Realizarase unha análise das necesidades de mobilidade derivadas do uso industrial. Os 

indicadores de mobilidade  servirán para optimizar as alternativas, de maneira que  se de 

resposta a funcionalidade prevista e se minimicen os desprazamentos, coa conseguinte 

redución de emisión de gases de efecto invernadoiro. Deseñaranse propostas de ordenación 

que favorezan a redución dos desprazamentos e rutas alternativas o automóbil privado. 

INDICADOR DE MOBILIDADE 

OBXECTIVOS RELATIVOS Ó INDICADOR DE 

MOBILIDADE: reducir as necesidades de 

mobilidade, facilitando unha conectividade eficiente 

cara os principais destinos. 

Intensidade media diaria prevista de vehículos (incremento) 

Lixeiros= 798 vehículos/día 

Pesados= 213 vehículos/día 

Enerxía 

A continuación establécense os indicadores para enerxía, que promoverán a redución  da 

demanda global enerxética, considerando a implantación de infraestruturas e instalacións 

enerxéticas eficientes no consumo. Planificar a maximización da obtención de enerxía mediante 

recursos renovables. 

INDICADOR ENERXÍA 

OBXECTIVOS RELATIVOS Ó INDICADOR DE 

ENERXÍA: Promover o aforro no consumo 

enerxético e pular polo uso de recursos enerxéticos 

renovables. 

Demanda de enerxía para a nova ordenación 10.364 KVA 

Atmosfera 

Estes indicadores identificarán e localizarán as principais fontes de calquera tipo de 

contaminación. Débense adoptar as medidas que sexan precisas para a redución dos tipos de 

contaminación atmosférica xerados polo planeamento e tratar de minimizar estes efectos. 

INDICADOR DE ATMOSFERA 
OBXECTIVOS RELATIVOS Ó INDICADOR DE 

ATMOSFERA: Controlar as emisións contaminantes. 

Superación dos limites de Contaminantes Atmosféricos  na zona. <10 días / ano. 

Gases de efecto invernadoiro xerados  4.822.272 ton / ano 

Ciclo Hídrico 

Indicaremos a capacidade e calidade dos recursos hídricos para abastecemento e saneamento, 

as afección existentes sobre as fases do ciclo hídrico e a permeabilidade das zonas 

antropizadas. Estudarase a utilización pública e privada dos recursos hídricos, e calcularase a 
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capacidade de saneamento e de depuración eficiente de acorde as características das mesmas 

e a súa finalidade. 

INDICADOR DE CICLO HÍDRICO: ABASTECEMENTO 

OBXECTIVOS RELATIVOS Ó INDICADOR DE 

CICLO HÍDRICO: Garantir o funcionamento do ciclo 

hídrico en tódalas súas fases e procesos, así como a 

viabilidade dos sistemas de abastecemento e 

saneamento en función das demandas estimadas. 

Promover o aforro no consumo dos recursos 

hídricos. 

Demanda máxima estimada de consumo de auga para o ámbito do Proxecto 

Sectorial 
10,23 l/s 

 

INDICADOR DE CICLO HÍDRICO: SANEAMENTO  

Caudal máximo de saneamento xerado co Proxecto Sectorial 27,59 l/s 

Existencia de rede separativa no Proxecto Sectorial Sí 

Capacidade de tratamento de EDAR prevista 100 % (Caudal máximo) 

Ciclos de Materiais 

Regular a actividade e os procesos construtivos para minimizar o impacto dos recursos 

naturais, e fomentar a reutilización e a reciclaxe. Prever una dotación adecuada de espazos 

para a recollida , tratamento e xestión de residuos para a totalidade do ámbito. 

INDICADOR DE CICLOS DE MATERIAIS OBXECTIVOS RELATIVOS Ó INDICADOR DE 

CICLOS DE MATERIAIS: Xestionar eficientemente 

os fluxos de materiais e residuos. 

Previsión de espazos para a recollida e  tratamento de residuos Sí 

Accesibilidade a Puntos Limpos < 10 Km de distancia  

Distribución da xestión dos RU prevista no Proxecto Sectorial 

90% de Valorización Enerxética 

10% Reciclaxe 

Solo 

A continuación establécense unha serie de indicadores que permitirán analizar o recurso do 

solo. Debemos definir e delimitar as necesidades as que se debe dar resposta co 

desenvolvemento do sector industrial de modo coherente coa dinámica socioeconómica da súa 

área de influencia. Se salvagardan os espazos protexidos e susceptibles de riscos naturais, 

patrimoniais, arqueolóxicos ou calquera outro de especial valor. Favorecerase unha estratexia 

de actuación que considere os criterios de sustentabilidade establecidos para o interese 

colectivo. 
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INDICADOR DE SOLO 

OBXECTIVOS RELATIVOS Ó INDICADOR DE 

SOLO: Axustar os usos ó entorno e ós obxectivos 

propios do planeamento, pulando por un 

desenvolvemento ordenado eficiente, considerando 

a mobilidade como variable fundamental na 

formulación das alternativas. 

Superficie nova de uso industrial xerada respecto ao total do ámbito 30% 

Superficie de solo sen alterar respecto ó total do ámbito do Proxecto Sectorial 25% 

Decisións a levar a cabo: Plan de Actuación. 

Unha vez realizadas e revisados os indicadores, o promotor disporá dun plan de Actuación no 

que se detallarán as actuacións a desenvolver en caso de que os indicadores propostos no ISA 

sexan superados de forma clara e representen un incumprimento dos obxectivos propostos. Por 

este motivo, o primeiro paso e a definición dun marxe de tolerancia, e dicir, o marxe que se 

asume non é significativo con respecto o valor dos indicadores propostos no ISA do Polígono 

Industrial de A Pasaxe. A continuación descríbese o Plan de Actuación proposto, e que poderá 

ser completado e/ou modificado durante o proceso de avaliación ambiental estratéxica. 

O plan de actuación terá un marxe de tolerancia dun 20% na superación do valor proposto 

como indicador no presente ISA. Trátase dun valor relativamente alto, pero tamén hai que ter 

en conta que son valores obtidos a nivel de “Plan” ou “Idea” polo que o erro asociado o mesmo 

tamén e relativamente alto. En caso de superación deste marxe de tolerancia o promotor por 

iniciativa propia ou a petición da consellería oportuna, realizará aquelas actuacións que resulten 

imprescindibles para o cumprimento dos obxectivos asociados o PIP, polo que ademais da 

superación do indicador, debe ser avaliado o grao de cumprimento dos obxectivos marcados de 

cara a decisión de tomar ou non as medidas axeitadas, e que corresponde fundamentalmente ó 

promotor. 

Na seguinte táboa detállanse as actuacións propostas en este último caso, co que se describiría 

o Plan de Actuación Proposto. 
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MEDIDAS DE ACTUACIÓN PROPOSTAS 

Paisaxe Restauración e acondicionamento paisaxístico de tódolos espazos afectados polo Proxecto.  

Natureza  
Reforestación con masas frondosas autóctonas, vexetación de ribeira, filtros verdes e pantallas 
vexetais. 

Sinalización de accesos a zonas verdes, así como promoción e mellor acondicionamento das mesmas. 

Patrimonio  Promoción e posta en valor dos enclaves de interese histórico, cultural, artístico 

Sociedade e 
economía 

Formación e información no ámbito do proxecto para unha mellor integración e cohesión da sociedade 
afectada. 

Medio industrial Dotación de equipamentos e infraestruturas axeitados as necesidades industriais previstas. 

Mobilidade  Campañas de utilización de transporte público e de vehículos non tóxicos para o medio ambiente. 

Enerxía 

Campaña de sensibilización de cara a redución do consumo enerxético. 

Revisión das horas de funcionamento do alumado público: optimización 

Instalación de novas instalacións de renovables térmicas/fotovoltaicas no ámbito e/ou revisión das 
condicións de funcionamento das existentes (estado, orientación) 

Atmosfera  
Instalación de unha maior masa vexetal na zona co obxectivo de mellora-la calidade do aire. 
Regulación do tráfico viario (semáforos intelixentes, etc.) 

Ciclo hídrico 

Revisión e mellora das redes de abastecemento e saneamento.  

Proposta de aumento da capacidade do abastecemento. 

Instalación do rego a partir de augas pluviais para reduci-lo consumo. 

Campaña de sensibilización, de cara a redución do consumo de auga, e os hábitos correctos de cara a 
facilitar a depuración das augas residuais. 

Ciclos de Materiais 

Dotación de novos espazos para a recollida de lixo e/ou aumentar a dotación de contedores. 
Establecemento de puntos próximos para a recollida de residuos especiais. 

Campañas de concienciación municipal de cara a  fomentar unha cultura sostible na reciclaxe de 
residuos. 

Solo 
Estudo de futuras actuacións ante un consumo de solo excesivo, fomentando actuacións que conleven 
unha menor ocupación do solo con respecto a planificación actual. 
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7 INFORME SOBRE A VIABILIDADE ECONÓMICA 

De acordo ca análise efectuada sobre os obxectivos e as posibles repercusións sobre o medio 

ambiente é necesario analizar o custo das actuacións para poder avaliar a súa “Viabilidade 

Económica”. Xorde como necesidade unha vez que se elaborou o PIP e se analizaron os 

principais efectos asociados á aprobación do mesmo, garantindo mediante a análise económica 

que a continuación se desenvolve que presenta as condicións de investimento apropiadas para 

poder levalo a cabo e non sexa tan só unha “idea”.  

O orzamento total de licitación (sen ive) estimado para a execución das obras de urbanización 

e conexións exteriores estímase nun valor total próximo a VINTE MILLÓNS DE EUROS. No 

proxecto sectorial existe unha valoración detallada destes custes. 

Ademais das obras de urbanización, existen outros custes asociados que se deben engadir á 

hora de valorar o custe global para a realización do Parque. Estes custes complementarios son: 

 Expropiación de terreos 

 Honorarios para a realización de proxectos, dirección de obras, seguridade e saúde, 

calidade e inspección. 

 Taxas de licenza de obras 

A partir do custe global da realización do PIP, poderase obter o ratio de custe por superficie 

neta: 

Ratio sup. Neta (€/m2 n) = Custe global / Superficie Neta  

RESUMEN

Concepto Importe total

1 OBRAS (URBANIZACIÓN E CONEX EXTERIORES) 19.879.436,84 € 33,88 €/m2 b 56,46 €/m2 n

2 EXPROPIACIÓNS 5.750.000,00 € 9,80 €/m2 b 16,33 €/m2 n

4 HONORARIOS E TAXAS 2.056.837,96 € 3,51 €/m2 b 5,84 €/m2 n

TOTAL 47,19 €/m2 b 78,63 €/m2 n27.686.274,80

Ratio sup bruta Ratio Sup neta

 

Nota: En Proxecto sectorial detállase o presuposto destes capítulos(memoria xustificativa e anexoI) 

O Ratio por superficie Neta (€/m2 n) ascendería a un valor aproximado de 78,63 euros.  
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Estes custes non se poden repercutir de maneira homoxénea por m2 de superficie industrial, xa 

que a superficie industrial existente conta con gran parte dos servizos e non se poderán 

repercutir sobre eles todos os custes de urbanización. 

Debido ó carácter estratéxico da actuación, á grande demanda de solo industrial existente 

na área funcional de Vigo e ás sinerxías que se poden crear entorno ao gran número de 

empresas xa implantadas considérase que as parcelas novas xeradas poderán ser 

competitivas a un prezo moi superior ao de 78,63 €/m2. Desta maneira os custes 

resultantes a repercutir sobre as empresas existentes serán máis reducidos e farán viable 

economicamente o Proxecto. 
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8 ANÁLISE DA COHERENCIA  

No presente apartado analízase a coherencia da proposta, entendida esta como a relación e o 

grado de cumprimento desde dous puntos de vista: entre os condicionantes observados na 

análise de partida e os obxectivos marcados, e entre a alternativa seleccionada e os obxectivos 

establecidos para o proxecto. 

A situación estratéxica na que se atopa situado o polígono de A Pasaxe, tendo en conta a súa 

proximidade con Vigo, e a necesidade de esta comarca de solo industrial, ademais dos seus bos 

sistemas de comunicación, favoreceu a implantación de empresas e industrias de maneira 

desordenada ó longo das estradas PO-330 e PO-331, que son as que forman os eixes principais 

do actual polígono. Fíxose necesario o desenvolvemento dun proxecto sectorial que regulase 

esta situación. 

Faise unha análise das características con posible implicacións no establecemento e 

desenvolvemento do proxecto sectorial, de entre a s que destacan a súa posición xeográfica, as 

comunicacións e o xeito no que a poboación e as súas actividades económicas teñen de ocupar 

o territorio, todos eles en interacción. 

Neste contexto, o Proxecto Sectorial constituíu unha oportunidade para regular e ordenar as 

situacións urbanísticas nacidas á marxe do planeamento, ós efectos de dotalas de condicións de 

sostibilidade urbanística e ambiental compatibles cunha xestión adecuada dos recursos públicos 

e coa necesaria rendibilidade económica. A estratexia de regularización e ordenación 

empresarial, co fin de normalizar a situación actual, pasa por dotar ó polígono dunha rede de 

infraestruturas industriais que produzan un efecto vertebrador, garantindo o desenvolvemento 

harmónico da rexión. 

Así mesmo, buscouse o establecemento de medidas que permitisen a continuidade dos 

obxectivos  a medio e longo prazo. 

Tras a valoración de distintas alternativas, seleccionase a de realización do proxecto, que polo 

que se refire a esta análise de coherencia, contribúe a consecución dos obxectivos marcados no 

proxecto, tanto os xerais (ordenar e  regular o polígono existente), como os específicos en 

función das características do parque (identificación de impactos sobre os sistemas naturais 

estratéxicos e as súas correspondentes determinacións para a adaptación). 

Polo tanto, a proposta finalmente adoptada presenta un alto grado de coherencia cos 

obxectivos propostos. 
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9 RESUMO NON TÉCNICO 

Nos seguintes puntos descríbese de forma sucinta os principais puntos de interese tratados no 

presente Informe de Sustentabilidade Ambiental, seguindo o mesmo índice empregado para a 

redacción do mesmo. 

9.1 ANTECEDENTES E ÁMBITO DE INFLUENZA DO PROXECTO. 

O proxecto Sectorial do Polígono Industrial de A Pasaxe xurde pola necesidade derivada da 

problemática asociada a implantación á marxe do planeamento dun parque empresarial, que 

carece das infraestruturas básicas para o desenvolvemento das súas necesidades. 

A elaboración do PIP constituíu unha oportunidade de ordenar a actual trama, mediante a 

cualificación adecuada do solo, cunha actuación urbanística de tipo industrial no concello de 

Gondomar. 

9.2   ANÁLISE OBXECTIVA DO ENTORNO.  

No entorno onde se vai levar a cabo a actuación urbanística, realizouse unha análise do medio 

e dos distintos aspectos condicionantes como o medio físico, o medio natural, a sociedade e a 

economía etc., así como as comunicacións a mesma. 

A zona de estudo presenta unha orografía marcada pola existencia de un curso de auga que 

configura unha topografía composta por vales e depresións moi localizadas. A rede hidrolóxica 

do río Zamáns é a principal vía de subministro da auga de abastecemento ó polígono mediante 

sistemas de pozos para a captación de augas subterráneas. Tamén é utilizado como canle de 

vertido non permitido, o que explica a degradación do río. 

A vexetación actual está composta por piñeiro marítimo, eucaliptos, carballos,  castiñeiros, 

carrasca, toxos, fentos, etc. Os distintos hábitats presentes na zona (forestal, de ribeira) e 

unha paisaxe moi deteriorada polos usos industriais dan lugar a unha escasa diversidade 

biolóxica. 

Facendo unha análise demográfica vemos que o poboamento do concello de Gondomar é de 

mais de 13.000 habitantes, o que dá lugar a unha densidade de poboación duns 180 hab./km². 

A análise da estrutura económica mostra que os datos de taxa de actividade son do 44,7% e de 

taxa de paro do 8,3%. A súa economía está baseada nos sector servizos, cun 44,3% do total, 

seguido polo sector industrial, cun 32,1% e o sector da construción, cun 21,5%. 
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9.3 DEFINICIÓN DE OBXECTIVOS 

A realización do Proxecto Sectorial obedece á regularización e ordenación  de  situacións 

urbanísticas nacidas á marxe do planeamento ós efectos de dotalas de condicións de 

sostibilidade urbanística e ambiental compatibles cunha xestión adecuada dos recursos públicos 

e coa necesaria rendibilidade económica. A estratexia de regularización e ordenación 

empresarial, co fin de normalizar a situación actual, pasa por dotar ó polígono dunha rede de 

infraestruturas industriais que produzan un efecto vertebrador, garantindo o desenvolvemento 

harmónico da rexión. 

O Proxecto permitirá integrar todos aqueles elementos ou Sistemas Xerais exteriores ó propio 

ámbito da actuación, que sirvan para a súa conexión exterior, tanto de accesos como todo o 

referente a redes de subministración (auga, saneamento, gas, telefonía, enerxía eléctrica etc.).  

A implantación destas infraestruturas contribuirá ó desenvolvemento económico e industrial de 

A Pasaxe, creando espazos adecuados para o desenvolvemento de industrias cun nivel de 

servizos óptimos.  

Ademais formuláronse uns obxectivos específicos de protección ambiental, en consonancia cos 

criterios de sustentabilidade establecidos pola Consellería de Medio Ambiente e 

Desenvolvemento Sostible, segundo as seguintes variables: a Paisaxe ; a Natureza; o 

Patrimonio; a Sociedade e economía; o Medio industrial; a Mobilidade; a Enerxía; a Atmosfera; 

o Ciclo Hídrico; o Ciclo de materiais e o Consumo de Solo.  

9.4 ANÁLISE DE ALTERNATIVAS 

As posibles alternativas que foron estudadas foron, en primeiro lugar, a posibilidade de 

execución do Proxecto Sectorial (alternativa 1) ou manter a situación tal e como se atopa na 

actualidade (sen Proxecto Sectorial – alternativa 0). 

Comparando ambas alternativas en base a todas as variables que interveñen na 

sustentabilidade conclúese que a alternativa 1, é dicir realización do PIP, será preferible porque 

aínda que con respecto a certas criterios terá efectos negativos fronte á alternativa 0 (perdida 

de valor paisaxístico, natural, aumento enerxético, etc) compensarase coa melloras que se 

introducen en canto á sociedade e a economía, ó ciclo hídrico, ó medio industrial, etc. 
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9.5 EFECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE O MEDIO 

Para valora-los efectos significativos, analizase para cada unha das variables consideradas o 

efecto que terá sobre cada un dos obxectivos ambientais específicos, para, finalmente, 

caracterizar o impacto segundo os criterios xa establecidos. 

Paisaxe: A posta en marcha do proxecto de ordenación non suporá cambios significativos na 

paisaxe intrínseca, sendo impactos positivos os derivados da mellora no funcionamento do 

Polígono de A Pasaxe, baseados na regularización do tráfico de vehículos, residuos, 

desaparición de verteduras e vertedoiros, así como a mellora das condicións naturais do río e o 

seu ámbito. Aínda así ó efecto causado considerase negativo, dado que representa un cambio 

na textura e nos atributos da paisaxe da parte do ámbito non antropizada actualmente, 

fundamentalmente polo aumento da superficie edificada e pavimentada. De todas maneiras, 

este efecto poderíase entender como positivo xa que provoca efectos evidentemente positivos 

na paisaxe urbana actual, ordenando os espazos públicos e a superficie industrial de maneira 

adecuada e non caótica como actualmente. 

Natureza: As formacións vexetais afectadas son de escaso valor florístico. A execución do 

proxecto sectorial implica o traslado do hábitat das comunidades faunísticas que alí habitan a 

outras zonas. En base ó exposto, o impacto é de carácter negativo, aínda que non parece que 

a afección poida resultar grave, senón máis ben asumible e perfectamente minimizable. 

Patrimonio: Levaranse a cabo actuacións dentro da área de protección que se establece para 

os xacementos arqueolóxicos do parque empresarial. O efecto considerase positivo, xa que 

contribuirá a preservar e dar valor aos elementos patrimoniais existentes na zona.  

Sociedade e a economía: Producirase unha ordenación do solo industrial local, cunha área 

concreta para o desenvolvemento das actividades industriais. Así mesmo, ó actuar de 

dinamizador da actividade económica repercutirá, de modo indirecto, sobre sectores alleos ó 

propiamente industrial, tales como servizos, comercio, etc. Co que se considera o impacto 

como  positivo. 

Medio Industrial: O PIP creará espazos cun nivel de servizos óptimos e contribuirá ó 

desenvolvemento económico e á creación de emprego en A Pasaxe. Posibilitará 

urbanísticamente a implantación de novos usos dotacionais.  O efecto sobre o medio industrial 

considerase positivo. 

Mobilidade: Este Polígono Industrial terá un efecto dinamizador do emprego na zona, de 

forma que se tenderán a reducir as necesidades de mobilidade da poboación de ambos 

concellos nos que se sitúa o Parque. Accedese a viarios que permiten unha conexión directa 
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coas vías principais de comunicación da zona, con vías de alta capacidade. Considérase que o 

efecto é positivo xa que se garante unha conectividade eficiente e co viario interior proposto 

minimízanse os desprazamentos no parque. 

Enerxía: O desenvolvemento do proxecto abarca desde a mellora da arquitectura térmica e o 

funcionamento eficiente do parque, ata a dinámica de espazos abertos e zonas verdes, a 

integración da planificación dos usos dos seus terreos, a cambiar o perfil da enerxía 

almacenada en infraestruturas, edificios e servizos. O efecto é considerado negativo desde o 

punto de vista do consumo enerxético, aínda que é minimizado pola adopción de medidas 

encamiñadas ó aforro enerxético. 

Atmosfera: A construción e mellora do Polígono Industrial de A Pasaxe  pode provocar 

algunhas modificacións nas condicións atmosféricas existentes debidas á emisión de sustancias 

e formas de enerxía que alteren a calidade do aire. As condicións climáticas potencian a 

rexeneración da atmosfera, provocando unha dispersión e lavado dos contaminantes. En 

consecuencia, existe o risco de que se produza un impacto de carácter negativo. 

Ciclo hídrico: No que respecta ó criterio ambiental de aforro de recursos hídricos o efecto do 

Proxecto Sectorial será negativo. En canto ós criterios ambientais de garantir o funcionamento 

do ciclo hídrico e a viabilidade dos sistemas de abastecemento e saneamento que se marcan no 

Documento de Referencia, considerase como un efecto positivo.  

Ciclo de materiais: Debido a ausencia  de xestión de residuos no parque, considérase A 

Pasaxe como un enclave necesitado de melloras. Implantar dun xeito inmediato un sistema de 

xestión de residuos é necesario para mellorar desenvolvemento do parque. Por todo iso se 

considera que o efecto do proxecto sobre o medio é positivo. 

Solo: A execución do Proxecto Sectorial leva implícito a ocupación do recurso solo e o 

conseguinte cambio nos usos do mesmo respecto á actualidade. O Parque Empresarial terá 

unha función estrutúrante no territorio xa que servirá para ordenar e racionalizar os 

asentamentos industriais existentes.Polo que se refire a espazos ou elementos protexidos, 

intégranse na ordenación, en zonas verdes accesibles, preservándoos e valorizándoos. Os 

efectos son positivos. 

9.6   DESEÑO DE MEDIDAS 

Estableceranse todas aquelas medidas que se consideren necesarias para minimizar, 

compensar ou cambiar, a condición dos impactos ou riscos, así como potenciar os efectos 

positivos das variables ambientais que se poidan derivar do proxecto do Polígono Industrial de 

A Pasaxe sobre o medio que o acolle. 
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Paisaxe e Natureza 

As medidas que se levan a cabo son a recuperación, rexeneración, restauración e 

acondicionamento dos espazos afectados polo proxecto sectorial. Adoptaranse as medidas 

necesarias para a protección das comunidades vexetais e os seus compoñentes de especial 

interese. En caso de aparición de exemplares de valor ou de difícil reposición articularanse as 

medidas necesarias para a súa protección. Garántese o acceso para uso e desfrute do medio 

natural e ós diferentes elementos patrimoniais, naturais e culturais, protexéndoos e 

preservándoos. 

Patrimonio 

Como Medida Xeral, realizarase o Seguimento e Control Arqueolóxico de todos os elementos 

patrimoniais, sinalando e balizando cada un deles na superficie recollida na zonificación. O 

Proxecto Sectorial integrará os elementos patrimoniais en zonas verdes accesibles e permitirá a 

realización dun seguimento do seu estado durante a execución das obras. 

Sociedade e Economía 

O proxecto ten en conta un cinto verde entre a localización das naves que conforman o 

polígono e o resto de emprazamentos residencias e industriais. Para favorecer a seguridade 

viaria deséñanse viarios adaptados para o tráfico de camións con todas as garantías para as 

actividades de carga e descarga sen risco para os traballadores e viandantes. No intento de 

garantir a non exclusión, todas as actividades promovidas ademais de estar publicadas nas 

dependencias do Concello, intentarase que se publiquen nos medios de comunicación máis 

estendidos na zona. 

Medio Industrial 

Unha medida correctora é a supresión da rede aérea de subministro de electricidade e 

comunicacións, procedendo a súa substitución por unha rede subterránea. Igualmente será 

necesario dotar ós usuarios da potencia eléctrica e da calidade necesaria para o 

desenvolvemento da súa actividade empresarial. 

Mobilidade 

Fomentarase o uso de transportes alternativos ó automóbil, como o autobús, o coche 

compartido, a bicicleta ou o acceso a pé.  Dentro do polígono todas as vías estarán dotadas de 

beirarrúas, as velocidades estarán restrinxidas e as pendentes serán pequenas satisfacendo así 

as necesidades máis importantes destes medios. 
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Enerxía 

Como medida de promoción do aforro enerxético adóptanse varias medidas como son a 

renovación de instalacións de iluminación pública exterior con sistemas de regulación do nivel 

luminoso e utilización de tecnoloxías LED, ou a realización dunha campaña de sensibilización 

sobre aforro e eficiencia entre usuarios. En canto o uso de recursos enerxéticos renovables, as 

empresas que se instalen no parque empresarial poderán acollerse os de Biomasa, solar 

térmica, solar fotovoltaica, biocarburantes, xeotermia, minihidráulica, minieólica, etc.  

Atmosfera 

Farase promoción  do uso do coche compartido e o uso do transporte colectivo, así como a 

utilización de vehículos que non emitan gases de efecto invernadoiro á atmosfera. A creación 

de zonas verdes arboradas tratará de compensar os efectos negativos da emisión de CO2.  

Ciclo Hídrico 

Abastecemento: O parque empresarial contará cunha rede de abastecemento para dar servizo 

ás empresas que se instalen nel. O PIP cubrirá as súas necesidades de auga potable.  

Saneamento: Proxéctase unha rede de saneamento de residuais separativa, que conducirá as 

augas ata unha estación depuradora (E.D.A.R) propia, que formará parte da reserva de 

infraestruturas do parque. 

Hidroloxía: Construirase unha rede de pluviais que canalizará todas as augas, cun deseño que 

respecte o a rede de drenaxe natural, debendo posuír un sistema eficaz para a recollida das 

augas provintes da escorrenta superficial difusa das cabeceiras dos noiros e terrapléns que 

caen sobre o polígono.  

Ciclos de Materiais 

No polígono instaláranse bidóns e outros elementos adecuados de recollida de residuos sólidos 

e residuos líquidos, así como os lixos xerados polo persoal empregado. Procurarase a 

localización de puntos limpos nas proximidades das áreas potencialmente destacables. Nestes 

puntos disporanse un conxunto de colectores distinguibles segundo o tipo de refugallo: 

orgánicos, vidro, envases, pilas, cartón e inertes.  

A xestión de todos os R.T.P. xerados por cada instalación realizarase mediante a contratación 

dun Xestor Autorizado. Disporase dun número adecuado en cantidade e calidade de elementos 

de recollida.  
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Solo 

Contemplase o desenvolvemento dunha rede viaria interna con aparcadoiros, e de viarios de 

acceso adecuados. As zonas verdes disponse co criterio de absorber as zonas de maiores 

pendentes,  integrando os elementos máis valiosos da paisaxe e do patrimonio na ordenación. 

Coa ordenación proposta, Trátase de garantir a funcionalidade do parque naqueles aspectos 

(nivelación, vialidade, aparcadoiros, instalacións…) que son críticos nas zonas industriais, e iso 

co menor volume de movemento de terras posible. 

9.7 PLAN DE SEGUIMENTO 

Para a avaliación das determinacións e criterios emanados do Proxecto Sectorial do Polígono 

Industrial de A Pasaxe, óptase por realizar un seguimento a través de indicadores. Os 

devanditos indicadores valorarán a eficacia das accións incluídas nel e afectarán ó propio 

seguimento do Plan en canto ós obxectivos do presente informe de Sustentabilidade Ambiental.   

9.8 VIABILIDADE ECONÓMICA DA ACTUACIÓN. 

Na valoración económica realizada valoráronse os seguintes aspectos: 

 O custe económico da actuación en si mesma (obras de urbanización) o mantemento 

das mesmas e os custes asociados os servizos prestados (Rede de Gas, Eléctrica, 

Limpeza e recollida de lixo, Rede de telecomunicacións, Rede de Abastecemento e 

Saneamento de Augas etc.). 

 O custe económico das medidas correctoras propostas e o seguimento a desenvolver. 
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10 DATA E SINATURA  

O equipo de traballo que elaborou o presente Informe de Sustentabilidade estivo constituído 

polo seguinte equipo multidisciplinar: 

Rafael Villasuso Bouza, Biólogo 

Cruz Barbeito Barreiro, Enxeñeira Técnica Agrícola  

Xaquín Beiroa Raposo, Enxeñeiro de Camiños Canais e Portos 

Alberto Sánchez Martín, Enxeñeiro de Camiños Canais e Portos 
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