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1.- A AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA SIMPLIFICADA.

A Avaliación Ambiental Estratéxica é unha ferramenta de xestión que permite a integración de criterios de

sostibilidade  nos  procesos  de  elaboración  de  políticas,  plans  e  programas  co  obxectivo  de  garantir  un

desenvolvemento que permita afrontar os grandes retos da sustentabilidade como o uso racional dos recursos

naturais, a prevención e redución da contaminación, a innovación tecnolóxica e a cohesión social, á vez que

fomenta a transparencia e a participación cidadá.

A  avaliación  ambiental  estratéxica  é  un  instrumento  plenamente  consolidado  que  acompaña  ao

desenvolvemento e cuxo procedemento atopase regulado pola Lei 21/2013 de 9 de decembro, de avaliación

ambiental.  O  artigo  6  da  citada  Lei  define  o  ámbito  de  aplicación  da  avaliación  ambiental  estratéxica

determinando no seu punto 2 que serán obxecto de avaliación ambiental estratéxica simplificada: 

a) As modificacións menores de plans e programas. 

b) Os plans e programas que establezan o uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión. 

c) Os plans e programas que, establecendo un marco para a autorización no futuro de proxectos,

non cumpran os demais requisitos para a avaliación ambiental ordinaria.

Igualmente,  a  Lei  2/2016,  do  10  de  febreiro,  do  solo  de  Galicia  determina  no  seu  artigo  46  que  as

modificacións  menores  dos  instrumentos  de  planeamento  serán  obxecto  dunha  avaliación  ambiental

estratéxica simplificada.

De  conformidade  co  exposto  elaborase  o  presente  DOCUMENTO  AMBIENTAL ESTRATÉXICO  DA

MODIFICACIÓN SINGULAR N.º 25  DAS NORMAS SUBSIDIARIAS DO PLANEAMENTO (NNSS)

DO CONCELLO DE NIGRÁN REFERIDA Á MEDIDAS DE REXENERACIÓN, REHABILITACIÓN E

RENOVACIÓN  URBANA,  que  permite  iniciar  o  procedemento  de  avaliación  ambiental  estratéxica

simplificada para a emisión do informe ambiental estratéxico, descrito nos artigos 29 a 32 da Lei 21/2013, do

9 de decembro, de avaliación ambiental.

2.- OBXECTIVOS DA MODIFICACIÓN SINGULAR.

O Concello  de  Nigrán  está  regulado  urbanisticamente  por  unhas  Normas  Subsidiarias  de  Planeamento

(NNSS) aprobadas con carácter definitivo por Acordo da Comisión Provincial de Urbanismo de data 25 de

Novembro de 1987, ratificadas en data 9 de Febreiro de 1988 e publicadas no Boletín Oficial da Provincia de

Pontevedra en data 25 de Marzo de 1988.

Estas Normas foron posteriormente modificadas por acordo da CPU de data 16 de maio de 1991 ratificado
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por outro de 16 de outubro de 1991 referido este a o Texto Refundido das mesmas (B.O.P 23/11/1991).

Dende a data de aprobación deste último texto refundido, o Planeamento Municipal non sufriu cambios de

relevancia, mais alá de Modificacións Puntuais de determinados aspectos concretos, erros normativos, ou

circunstancias sobrevidas como cambios lexislativos, aprobación de instrumentos de planeamento de rango

superior, etc. Polo tanto, podemos concluír que, no substantivo, as NNSS de Planeamento de Nigrán acadan

xa  unha  vixencia  de  21  anos,  e  se  ben  realizáronse  intentos,  e  mesmo  na  actualidade,  de  redacción  e

aprobación dun PXOM, estas seguen a ser o instrumento de planeamento vixente no territorio do termo

municipal.

Sendo o Urbanismo e a Ordenación do territorio unha disciplina tremendamente complexa e transversal, que

abarca multitude de sectores implicados,  as lexislacións,  no período de vixencia das  NNSS,  ten sufrido

multitude  de  cambios,  adaptados  as  condicións  e  realidade  socioeconómica  do  momento,  cautelas  e

protección medioambiental,  fomento da actividade empresarial  e  estimulo económico,  protección social,

seguridade  e  saúde,  accesibilidade  universal,  tramitación  administrativa,  aforro  enerxético  e

desenvolvemento sostible, etc, sen que as NNSS puidesen seguir o ritmo da lexislación cambiante.

Esto ten producido unha obsolescencia da regulación urbanística municipal,  e unha inadaptación que se

agrava co paso do tempo, a pesar dos réximes transitorios das lexislacións que se van aprobando, e que

provocan que  o  planeamento  municipal  non adaptado,  sexa un obstáculo  fronte  a  un estimulo,  ante  os

intentos das novas lexislacións de racionalizar o urbanismo de cara a súa función social e de salvagarda dos

valores naturais.

A situación urbanística actual supón que cumprir as NNSS conlevaria incumprir as normativas técnicas, e

viceversa, polo o Concello de Nigrán debe proceder a modificación do seu planeamento, para axustalo a

nova realidade técnica vixente.

Toda esta normativa que se ten promulgado recentemente, e co denominador común da rexeneración urbana,

contención, aforro enerxético, desenvolvemento sostible, accesibilidade universal, concentración de recursos

e  dotacións,  estímulo  económico,  etc,  choca  con  determinadas  disposicións  de  carácter  municipal,

nomeadamente as NNSS de planeamento, con mais de 20 anos de vixencia.

2.1.- OBXECTIVO XERAL

O obxectivo  xeral  da  Modificación  proposta  é  modificar,  matizar  ou  eliminar  determinadas  disposicións,

conceptos, limitacións ou obrigas que producen a devandita colisión normativa. Non é, con todo, obxecto desta

modificación,  introducir  cambios  de  modelo,  nin  clasificación  ou  calificación  de  solo,  nin  aumentos  de
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intensidade edificatoria ou ocupación do territorio, senón artellar pequenas correccións no texto da normativa,

que posibiliten, ou polo menos non obstaculicen, os obxectivos marcados polas normativas recentes no tocante

os  temas  xa  aludidos,  en  evidente  beneficio  do  interese  público,  adaptando  a  normativa  dramaticamente

desfasada as directrices e lexislacións vixentes.

2.2.- OBXECTIVOS AMBIENTAIS

A continuación enuméranse as variables ambientais sobre as que as determinacións da Modificación proposta

teñen algún efecto e os obxectivos propostos para acadar unha planificación sustentable.

Sobre a paisaxe:

Favorecer a integridade paisaxística.

Sobre o medio natural:

Preservar a integridade funcional dos sistemas naturais.

Sobre o patrimonio

Preservar e valorizar os elementos patrimoniais.

Sobre a sociedade

Contribuír a unha contorna saudable, favorecer a cohesión social e mellorar a calidade de vida

e a habitabilidade.

Sobre o medio urbanizado

Promover solucións integrais que minimicen os custes ambientais e mellorar a calidade de vida

e a habitabilidade.

Sobre a economía

Mellorar o tecido empresarial endóxeno.

Sobre a enerxía

Pular  pola  redución  da  demanda  global  enerxética  do  Concello  e  polo  uso  de  recursos

enerxéticos renovables.

Sobre a atmosfera

Minimizar as emisións contaminantes.
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Sobre a mobilidade

Facilitar a conectividade eficiente.

Sobre o ciclo de materiais

Xestionar eficientemente os fluxos de materiais e residuos.

Sobre o solo

Pular por un desenvolvemento ordenado e eficiente.

3.- CARACTERIZACIÓN DA SITUACIÓN ACTUAL

O termo municipal de Nigrán sitúase ao sur da provincia de Pontevedra, forma parte da bisbarra de Val Miñor,

que a súa vez depende administrativamente da bisbarra de Vigo. Ocupa unha superficie de 34,9 km² distribuídos

en 7 parroquias: Camos, Chandebrito, Nigrán, Panxón, Parada, Priegue, San Pedro da Ramallosa e 95 entidades.

No ano 23016 contaba cunha poboación  de 17.593 habitantes (IGE).

O concello de Nigrán esta situado a 98 Km de Santiago de Compostela e 12 Km de Vigo. Limita ao norte co

municipio de Vigo, separado polo río Saiáns polo leste co de Gondomar, polo sur cos de Baiona e Gondomar,

dos que o separa o río Miñor e polo oeste limita co océano Atlántico.
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Posúe unha boa comunicación coa autoestrada de peaxe AG-57 que une Nigrán e Val Miñor, que percorre

Galicia de norte a sur. Ademais as principais estradas do municipio son a PO-325 ou C-325 e a PO-552 ou C-

550. Ambas as dúas comunican Nigrán con Val Miñor e Vigo. A primeira atravesa o municipio cun trazado

sensiblemente paralelo á costa, mentres que a segunda discorre ao longo dunha liña aproximadamente recta en

sentido norte-sur. Existen outras tantas estradas autonómicas de menor rango que comunican, na súa maioría, os

diferentes núcleos rurais.

O municipio caracterízase por unha xeografía de marcados contrastes, entre os cales destacan; as morfoloxías

litorais de praias e areais, o esteiro do río Miñor e as Illas Estelas no seu límite occidental, así como zonas

elevadas no interior onde se encontra Outeiro Grande (452 m), o monte Chandebrito (502 m) ou o Pico Castelo

(409 m).

As Directrices de Ordenación do Territorio,  aprobadas polo Decreto 19/2011,  do 10 de febreiro,  inclúen o

municipio de Nigrán, en relación co sistema de asentamentos, dentro do Sistema de Cidades de Galicia para o

cal formula un Plan Territorial Integrado (PTI). Son Rexións que teñen como característica máis destacada os

intensos  crecementos  urbanos e  demográficos  que se  produciron  ao  redor  das  cidades  que as  conforman,

procesos que en moitos casos son máis dinámicos que os das propias cidades centrais. Xéranse así ámbitos

difusos pero fortemente interrelacionados, moitas veces con continuos urbanos que se superpoñen aos límites

municipais, cunha crecente mobilidade interna e nos que se van configurando mercados únicos de vivenda e

traballo e comportamentos sociais comúns.

O PTI do Espazo Metropolitano de Vigo -Pontevedra incluirá os termos municipais de: Sanxenxo, Poio, Barro,

Pontevedra, Ponte Caldelas, Marín, Bueu, Cangas, Moaña, Vilaboa, Soutomaior, Pazos de Borbén, Redondela,

Vigo, Mos, Ponteareas, O Porriño, Nigrán, Gondomar, Salceda de Caselas, Salvaterra do Miño, Fornelos de

Montes, Ás Neves e Baiona.

O  fortalecemento  desta  Rexión  urbana  ten  unha  importancia  decisiva  para  o  futuro  de  Galicia  pola  súa

dimensión demográfica e económica e o potencial de innovación deste territorio. Trátase, ademais, dun espazo

que ocupa o centro xeográfico do Eixo Atlántico que articula o espazo principal da Eurorrexión Galicia-Norte de

Portugal.

A franxa costeira do municipio está incluída dentro do Plan de Ordenación do Litoral de Galicia (ver plano

0.5.1  “Plan  de ordenación do  litoral.  Áreas)  que  establece diferentes  áreas  de  protección ambiental,  de

mellora ambiental e paisaxística e ordenación litoral e identifica aquelas que pola súa especial fraxilidade e

valor dende o punto de vista natural como cultural, hai que preservar para o bo funcionamento do sistema

como son os corredores ecolóxicos, os espazos de interese e os espazos naturais incluídos na Lei 9/2001, do

21 de agosto, de Conservación da Natureza. Ademais identifica como Núcleos de identidade litoral os de
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Panxón e A Ramallosa pola súa localización, singularidade e vinculación co mar.

Como espazos naturais protexidos, en Nigrán atópase a Zona de especial conservación (ZEC) e Zona de

especial protección dos valores naturais (ZEPVN) das Illas Estelas e de A Ramallosa, este último dentro do

Concello de Baiona, pero afectando a unha pequena superficie do de Nigrán e cunha previsión de ampliación

do espazo na Rede Natura 2000. Tamén destaca o espazo natural de interese local que conforma o  ecosistema

dunar Praia América-Panxón.

Hai  tamén  dous  espazos  catalogados  no  Plan  Hidrolóxico  Galicia  Costa  (PHGC):  Monteferro.  Illas

Serralleiras e Estelas e a Desembocadura do río Miñor.

O concello abrangue parte do ámbito de conservación que establece o Plan de conservación da Píllara das

dunas (Charadrius alexandrinus) no contorno do ecosistema dunar Praia América-Panxón e na praia de Patos,

ademais o concello forma parte da área potencial que establece o Plan de conservación da escribenta das

canaveiras (Emberiza schoeniclus subsp. Lusitanica) e o Plan de xestión do lobo como se pode observar no

plano 0.4 “Valores ambientais”.

Ademais destes espazos protexidos, existen no Concello outros elementos recollidos noutros catálogos de

referencia como son: O Canido, O Carregal, A Ramallosa, Ameneiral da Foz do Miñor e As Xunqueiras

identificados no Inventario de Humidais de Galicia ou os hábitats (prioritarios e non prioritarios) que recolle

o Atlas de Hábitats de España.

Respecto a ocupación do solo, como se pode observar no plano 0.3 “Usos do solo”, o territorio presenta unha

dispersión  importante  dos  asentamentos  urbanos  creando  un  mosaico  de  vexetación  e  edificacións.  A

vexetación actual está composta principalmente por un mosaico de prados e cultivos con zonas cada vez de

menor extensión de superficies forestais arboredas ou arbustivas. Nigrán conta con sete montes veciñais en

man común: Monte de Priegue, Monte de Condomínguez, Monte de Parada, Monte de Chandebrito, Monte

As Rozadas, Monte de Camos e Monte de Panxón (Monteferro).

A estrutura do solo urbano do termo municipal parte da necesidade de adaptarse á orografía do terreo e á

vinculación directa coas principais vías de comunicación e focos de desenvolvemento. Así, as parroquias de

Nigrán, San Pedro e Priegue, fóronse colmatando e son as que concentran a maior parte de solo urbano

consolidado (pola súa localización en paralelo á franxa do litoral que posúe o condicionante de alto atractivo

turístico (foco de desenvolvemento)).

Os núcleos de poboación cun carácter eminentemente rural, emprázanse de forma dispersa no territorio, (ver

plano 0.5.2 “ Plan de ordenación do litoral. Asentamentos) centrándose con máis distinción ao noroeste do

municipio na fronteira entre Nigrán e Vigo e ao sur na fronteira entre Nigrán e Baiona-Gondomar; ademais
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localízanse preferentemente nas abas dos montes e no val do río Muíños.

En  canto  ao  patrimonio  cultural,  no  Concello  existe  un  amplo  número  de  elementos  arquitectónicos  e

arqueolóxicos inventariados entre os que destacan os seguintes declarados Ben de Interese Cultural (BIC):

Gravados rupestres  do Monte  de Trarrastal,  Pazo de Cadaval  Urzaiz,  Pazo de Cea,  os  restos  da igrexa

visigótica de Panxón e a Torre de Méndez.

A estrutura  económica  depende  fundamentalmente  do  sector  servizos,  a  industria  e  a  construción  que,

segundo  datos  da  Seguridade  Social  do  2010,  ocupan  ao  67%,  ao  19%  e  ao  11%  dos  traballadores,

respectivamente. As actividades relacionadas co sector servizos se concentran fundamentalmente nos núcleos

urbanos e sobre todo no de San Pedro da Ramallosa. En canto ao sector primario, este ten un peso moi baixo

que foi decaendo nos últimos anos.

4.- ALCANCE, CONTIDO E ALTERNATIVAS DA MODIFICACIÓN SINGULAR

4.1 ANÁLISE DE ALTERNATIVAS

Para  valorar  o  grado  de  cumprimento  dos  obxectivos  propostos  estudáronse  duas  opcións.  Así,  entre  as

alternativas propostas atópase a alternativa 0, como situación de partida respecto ao escenario tendencial en caso

de non desenvolverse a Modificación, e a alternativa 1  que expón o escenario posible si se introducisen os

cambios propostos na normativa vixente

4.1.1 Alternativa 0  

Para  avaliar  a  Modificación  proposta  estudouse  a  posibilidade  de  manter  a  situación  actual  do  concello

valéndose da Normativa vixente comparando a situación coa alternativa resultante da aplicación dos medios que

a lexislación urbanística e sectorial vixente poñen ao alcance do planeamento. 

A alternativa 0 provén polo tanto das Normas Subsidiarias de Planeamento (NN SS) aprobadas con carácter

definitivo por Acordo da Comisión Provincial de Urbanismo de data 25 de Novembro de 1987 e posteriormente

modificadas por acordo da CPU de data 16 de maio de 1991 (B.O.P 23/11/1991).

O proceso de desenvolvemento das últimas décadas, deu lugar á problemática urbanística e territorial que se

describe no apartado 4.3. Este feito ven a demostrar que, o mantemento da Alternativa “cero” como modelo

territorial incrementaría co tempo as carencias que entorpecen o desenvolvemento sustentable de Nigrán que

require  dun  planeamento  que  fomente  unha  serie  de  accións  para  a  mellora  da  calidade  de  vida  e  das

oportunidades  de  desenvolvemento;  condicionantes  para  a  protección  do  patrimonio  natural,  cultural  e

paisaxístico; accións que fomenten o desenvolvemento endóxeno e que propicien a chegada de habitantes e o
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deleite de visitantes do concello.

4.1.2 Alternativa 1  

Dende fai uns anos, e nomeadamente dente a drástica caída do mercado inmobiliario, a sociedade e a lexislación

está marcando unha senda de contención, ante as anteriores políticas expansivas na ordenación do territorio. O

desproporcionado crecemento do parque inmobiliario, e do solo susceptible de ser transformado, conduciu a

actual situación de inmobilismo no sector da construción e da obra civil, e que pon en evidencia a existencia dun

parque de vivendas baleiras, e de un territorio comprometido e antropizado de imposible recuperación para o

patrimonio natural. O solo é un recurso non renovable, e polo tanto, as políticas expansivas, sen unha demanda

real  de aloxamento poboacional  ou de actividade económica e empresarial,  son totalmente contrarias a un

desenvolvemento sostible. Se ó recurso directamente comprometido, o solo, engadimos os recursos enerxéticos,

as infraestruturas, as emisións á atmosfera, e demais necesidades e efectos vinculados o crecemento urbanístico,

entenderemos que este debe estar xustificado e respaldado por unha necesidade real, constatable e baixo criterios

de sostibilidade, sendo o contrario unha volta a políticas de crecemento xa descartadas.

O sobredimensionamento producido no parque de vivendas e solo comprometido, ten producido un efecto de

abandono, degradación, e empobrecemento do espazo urbano e as contornas rurais.  A falla de políticas de

recuperación, rehabilitación e posta en valor das edificacións existentes, ou núcleos semiabandoados pola perda

de  poboación  fronte  os  crecementos  periurbanos,  e  as  dificultades  administrativas  para  a  renovación  e

consolidación das edificacións existentes, non axuda a contención das tendencias expansivas fronte a necesidade

de consolidación e preservación dos terreos naturais.

A  isto  debese  engadir  as  directivas  europeas  relativas  a  eficiencia  enerxética,  intimamente  ligadas  as

edificacións, que representan o 40% do consumo de enerxía final da UE. Existe unha obriga de redución das

emisións de CO2, o que debería mobilizar estratexias de renovacións exhaustivas en edificios residenciais e

comerciais,  que  melloren  o  rendemento  enerxético  do  parque  inmobiliario  existente,  favorecendo  a

incorporación de novos materiais enerxeticamente eficientes, sostibles e na medida do posible, renovables.

A alternativa 1 de Modificación proposta, e desenvolvida no apartado 4.2 e 4.3 supón eliminar o atranco que

neste  momento  representa  un  planeamento  municipal  obsoleto,  non  sensible  coa  actual  realidade

socioeconómica do pais, e polo tanto do municipio e apostar pola innovación tecnolóxica e a sostibilidade para o

desenvolvemento e a ordenación do territorio.

4.2 ALCANCE DA MODIFICACIÓN

Como se dixo anteriormente, co transcurso do tempo, tanto as directrices europeas, como as normativas
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estatais  e  autonómicas,  e  as  novas  normas  técnicas  están  a  promulgar  medidas  de  contención,  ante  as

anteriores  políticas  expansivas,  na  ordenación  do  territorio,  co  obxectivo  de  promover  medidas  mais

sustentables  co  medio  e  fomentar  a  consolidación  do  solo  comprometido,  fronte  a  ocupación  de  novo

territorio.

As NNSS de planeamento polas que se rexe o urbanismo no Concello de Nigrán non seguiron o ritmo da

lexislación  cambiante  e  actualmente  supoñen  un  atranco  na  adopción  de  determinadas  medidas  de

sustentatibilade ambiental e promoción do desenvolvemento sostible do noso territorio. 

A tal efecto as determinacións da Modificación proposta alcanzan todo o ámbito municipal ao introducir

cambios na normativa municipal. 

Nomeadamente, a Modificación propón correccións sobre os seguintes aspectos:

• Regulación do réxime de fora de ordenación.

• Obras permitidas en edificacións obxecto dalgunha protección.

• Materiais, elementos de composición e integración das edificacións na contorna.

• Regulación de equipamentos, e fomento da diversidade de usos compatibles nos núcleos rurais e

urbanos.

• Condicións das urbanizacións, e especial regulación no solo urbano consolidado.

• Integración de enerxías renovables, e minimización da contaminación do solo e acuíferos.

4.3 CONTIDO DA MODIFICACIÓN

4.3.1 Regulación do réxime de fora de ordenación.

As edificacións fora de ordenación, concepto tradicional urbanístico para aquelas edificacións que, por algún

motivo,  ou simplemente por carecer de título habilitante,  non se  axusten a  Ordenación vixente  en cada

momento, ten sufrido unha evolución lexislativa, na lei do solo. De considerarse edificacións destinadas a

súa desaparición, con un réxime de actuacións permitidas tremendamente restritivo, pasou a, na actualidade,

ser consideradas edificacións cun réxime especial, pero solo nos casos mais graves, especialmente restritivo

nas actuacións permitidas.

Con toda esta a regulación que afecta o réxime de fora de Ordenación, e que poderíamos sintetizar:

- Delimitación do réxime de fora de ordenación a situacións taxadas, remitindo o resto das situación ao
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planeamento.

-  Ampliación  do  concepto  de  deber  de  conservación,  a  aspectos  de  funcionalidade,  seguridade  e

habitabilidade, vinculado cos conceptos da LOE.

- A obriga de garantir a accesibilidade universal.

- A adaptación das instalacións as normativas que van entrando en vigor.

Semella  necesario  operar  modificacións  nos  epígrafes  das  NNSS  que  veríanse  comprometidos,

nomeadamente:

Apartado 3.9 Normas reguladoras das situacións de fora de ordenación.

Este apartado que regula as situacións de fora de ordenación, na vixente redacción das NNSS, articúlase en 5

subapartados:

1. Parcela fora de aliñación.

2. Edificación fora de aliñación.

3. Edificación fora de ordenación.

4. Declaración expresa de edificación fora de ordenación.

5. Obras en edificacións fora de Ordenación.

En canto a parcela fora de aliñación, fai referencia o cumprimento da condición de soar, algo perfectamente

regulado pola LSG, e que polo tanto non ten obxecto que apareza novamente regulado no planeamento xeral,

o ser algo de obrigado cumprimento segundo a lexislación do solo tanto autonómica como estatal.

En canto a edificación fora de aliñación, pode ser perfectamente incluído dentro do concepto de edificación

afectada polo vial, no caso de estar atravesada, e polo tanto fora de ordenación. No caso de edificación que

non se  posiciona en  aliñación,  estando obrigado polo planeamento,  non hai  invasión de vial,  polo que

quedará  dentro  das  edificacións  non  conformes  o  planeamento,  pero  sen  consideración  de  fora  de

ordenación. 

Edificación fora de ordenación, debería ser o corpo do precepto, e onde se relacionen os casos taxados pola

LSG., asi como as obras admisibles, segundo o establecido nesta.

Xunto co anterior, deberá darse unha regulación para  as obras non conformes a planeamento, pero non fora

de ordenación, sendo sensibles os novos plantexamentos en canto a obras de conservación, accesibilidade

universal, incorporación de tecnoloxías e enerxías limpas e renovables, etc.

E por  último,  en canto a declaración “expresa” de situación de fora  de ordenación,  as  NNSS semellan
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establecer algo similar a distinción entre unha incompatibilidade de maior ou menor trascendencia, o falar da

gravidade do incumprimento. Isto é semellante a distinción que contempla a LSG entre fora de ordenación, e

outras incompatibilidades, polo que non ten sentido mantelo, podendo, polo contrario, introducir confusión

na interpretación do precepto.

Ademais, o precepto debería referirse ó réxime das edificacións preexistentes, nas que ademais das fora de

ordenación,  quedasen  incluídas  as  que  sexan  desconformes  coa  ordenación,  quedando  asi  todas  as

edificacións existentes nunha das tres posibles situacións:

-Conformes a ordenación.

-Desconformes coa ordenación.

-Fora de ordenación.

4.3.2   Obras permitidas en edificacións obxecto dalgunha protección.  

Regulado polas NNSS no apartado 3.8.4 Patrimonio cultural,  debería recollerse o que establece o  texto

Refundido de la Ley del Suelo y rehabilitación urbana, no seu artigo 24, e que especificamente recolle no

punto 6:

“...

6. Cando as actuacións referidas nos apartados anteriores afecten a inmobles declarados de interese cultural ou

suxeitos a calquera outro réxime de protección, se buscarán solucións innovadoras que permitan realizar as

adaptacións que sexan precisas para mellorar a eficiencia enerxética e garantir a accesibilidade, sen perxuizo

da necesaria  preservación  dos valores  obxecto de  protección.  En calquera  caso,  deberán ser  informadas

favorablemente, ou autorizadas, no seu caso, polo órgano competente para a xestión do réxime de protección

aplicable, de acordo coa súa propia normativa. “

Polo tanto, as “obras permitidas” nas edificacións obxecto de protección integral e non integral, deberán ser

sensibles ó parágrafo anteriormente transcrito.

Ademais, e tendo en conta o preámbulo da Lei 8/2013 semella oportuno dar unha nova redacción as definicións

do apartado 2.2,  aproximando no posible  ós  conceptos  da LOE e do CTE,  (conservación,  mantemento e

intervención nos edificios existentes), coas particularidades das obras específicas en obras con algún tipo de

protección,  unificando  no  posible  o  apartado  2.2  referido  a  edificacións  con  protección,  coas  obras  en

edificacións  non  protexidas  que  serán  as  recollidas  no  epígrafe  referido  a  edificacións  preexistentes,  que

distinguirá entre edificacións conformes a ordenación,  fora de ordenación por incompatibilidade parcial  co

planeamento, e fora de ordenación por total incompatibilidade co planeamento.
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4.3.3   Materiais, elementos de composición e integración das edificacións na contorna.  

Se  existe  algunha  disciplina  que  evoluciona  de  xeito  moito  mais  rápido  que  as  lexislacións,  son  as

innovacións tecnolóxicas, a investigación de materiais e técnicas construtivas, e a utilización de enerxías e

materiais  sostibles  e  renovables,  e  como  consecuencia,  de  xeito  paralelo  e  intimamente  vinculado,  as

linguaxes arquitectónicas e urbanas asociadas as novas técnicas e materiais.

Así mesmo, non debemos esquecer a disciplina da arquitectura, que absorbe todas estas evolucións, así como

as  necesidades  dos  usuarios  das  edificacións,  a  cidadanía  como  protagonista  dos  espazos  públicos,  a

conservación e posta e valor do patrimonio cultural, etc, e que a miúdo choca de fronte coas normativas

pétreas e excesivamente simplificadoras, que si ben poden ser axeitadas para un contexto temporal concreto,

enseguida poden quedar superadas pola devandita evolución tecnolóxica, social ou cultural.

Deste xeito, a tendencia no urbanismo pasa por reducir as limitacións estéticas e compositivas xenéricas ou

maximalistas, para solicitar estudios polo miúdo no contexto temporal de cada construción proxectada. 

E certo que si existen limitacións evidentes, como poden ser materiais molestos por reflectantes, nocivos,

contaminantes, inacabados ou non pensados para quedar vistos, perigosos polo seu sistema de colocación, ou

claramente  distorsionadores  nunha  contorna  protexida  e  fortemente  caracterizada,  pero  estas  deben  ser

xustificadas  e  indubidables,  para  poder  ser  recollidas  de  xeito  xenérico  nunha  regulación  a  nivel  de

planeamento xeral.

Ademais, non debemos esquecer que a arquitectura e o urbanismo reflicten as pegadas da historia, e esta non

pode ser contaminada con arquitectura descontextualizada ou anacrónica, nun erróneo intento de reproducir

linguaxes ou estilos superados. 

Neste sentido, a lexislación de patrimonio cultural de Galicia, é clara, cando se refire a intervención en bens

de interese cultural, o que ben podería ser aplicado ó escenario urbano, como ben de todos e que debe ser

protexido.

Así mesmo, a incorporación de determinados materiais, texturas, cores, como concepto xenérico, ten o risco

de quedar obsoleto pola aparición de novos materiais, mais eficientes, ou simplemente pola simple caída en

desuso de determinadas tendencias ou cores que no momento da redacción do planeamento, poden parecer os

mais axeitados, pero co paso do tempo non. 

As  edificacións,  mediante  planeamento  xeral,  pode  ter  consecuencias  contrarias  o  que  se  busca.  A

Ordenación  do  territorio  e  o  urbanismo na  actualidade,  aposta  mais  pola  metodoloxía  de  identificar  as

contornas características dende o punto de vista supramunicipal, por exemplo os Núcleos de Identidade do

Litoral (NIL), que recolle o Plan de Ordenación do Litoral (POL), os Sistemas de Asentamentos recollidos
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polas  Directrices  de  Ordenación  do  Territorio  (DOT),  as  Areas  de  recualificación,  etc,  e  o  seu

desenvolvemento mediante planeamento secundario, fundamentalmente Plans Especiais, que analizan polo

miúdo as contornas características, sinalando, tras esa análise, as medidas concretas en canto a tipoloxías,

materiais, etc, evitando o carácter maximalista de Ordenanzas ou disposicións xenéricas comúns a todo un

termo municipal.

Igualmente, a imposición pouco fundamentada, por un planeamento xeral, de un determinado material, pode

chocar  co  espírito  e  a  normativa  da  libre  competencia,  achegándose  mais  a  prácticas  monopolísticas,

afastadas da intención de harmonización de contornas que semellaría buscar a normativa xeral.1

Como particularidade do territorio galego, existen ademais os asentamentos dos núcleos rurais,  a cabalo

entre un solo urbano e un solo rústico, vinculados tradicionalmente a este último, e sobre os que a lexislación

galega foi evolucionando nas últimas modificacións, fuxindo tamén do carácter xeneralista, sendo sensible a

diversidade cultural do territorio galego, e polo tanto as diferentes formas de expresión nos diversos núcleos

de Galicia, que recollendo todos a característica de núcleo de poboación diferenciado, pode adoitar diferentes

tipoloxías, dende aqueles dun forte carácter tradicional, a aqueles de mais recente formación, e polo tanto

menos forza de integración tipolóxica.

Polo tanto, semella axeitado establecer unha distinción na esixencia en canto a acabados e tipoloxías, entre

aqueles núcleos de carácter histórico-tradicional, e aqueloutros comúns, como xa fixo a Lei, e polo tanto

debería facer o Planeamento Xeral.

Por todo isto, as NNSS deberían incorporar unha nova redacción para determinados preceptos regulados

nelas, nomeadamente:

-3.2.2 Condicións xerais de volume e hixiénicas.

-Ordenanza 1. Condicións de composición e estéticas.

-Ordenanza 10. 7. Composición.

-3.5.3 Normas reguladoras do carácter e condición rural da edificación.

-Ordenanza 13.

Ademais de establecer a obriga de, na memoria do proxecto, incluir un apartado adicado a composición,

integración na contorna, e xustificación do cumprimento do Artigo 104 da LSG, referido á adaptación ó

ambiente.

1 Todo isto con independencia do solo rústico, directamente regulado pola lexislación autonómica, e que polo tanto non é obxecto de regulación no 
ámbito do planeamento municipal.
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4.3.4   Regulación de equipamentos e fomento da diversidade de usos compatibles nos núcleos rurais e urbanos, e

do emprendemento.  

As NNSS adican pouca atención os equipamentos, dentro da súa Normativa. Nomeadamente, o punto 3.3.4

Sistema de equipamentos e dotacións, e o punto 3.1.11 Regulación dos restantes usos.

Ademais, cada Ordenanza establece a posibilidade e condicións de establecemento de determinados usos, entre

eles equipamentos.

Na memoria  deste  documento,  xa  se  pode comprobar  como as  lexislacións actuais,  pretenden estimular  a

diversidade de usos, a existencia de equipamentos repartidos nos núcleos de poboación, para dar servizo a toda a

poboación, non so urbana, senón tamén de carácter rural. A concentración de dotacións e equipamentos, xunto co

seu equilibrado reparto entre núcleos de poboación, facilita un uso mas sostible e racional dos mesmos, evitando

grandes desprazamentos, e sendo o mais eficientes posible no servizo a poboación.

Polo  tanto,  as  normativas  deben  favorecer,  por  unha  banda,  a  recuperación  e  posta  en  valor  daqueles

equipamentos existentes, coa súa potenciación e ampliación sen comprometer mais solo do necesario, e por

outra banda, a descentralización e implantación de outros novos en núcleos de poboación, que formen unha

“rede primaria”, compatible cos usos residenciais, a menor escala, e que complemente e liberen de carga os

grandes equipamentos localizados e concentrados nos principais núcleos urbanos.

Na redacción das NNSS, certamente confusa nalgúns casos, non se facilita esta tendencia á concentración de

grandes equipamentos, e a diversidade en pequena escala mais próximos a cidadanía. No texto semella que a

intención é a de adaptarse á Ordenanza do entorno, salvo que a existencia dunhas necesidades específicas do

equipamento, que o fagan inviable nas condicións da Ordenanza, podan acadarse outros limites, establecendo un

teito nos 12 m. de altura e os 0,8 m2/m2 de edificabilidade. Procede, en todo caso, unha nova redacción mais

sinxela e clara do artigo, e conviría distinguir entre usos lucrativos e non lucrativos, á hora do cómputo da

edificabilidade. Semella evidente a intención da lexislación de deixar o marxe do cómputo de edificabilidade os

equipamentos públicos, e polo tanto non lucrativos, polo que a redacción das NNSS referentes a equipamentos,

debería facer tamén a distinción. Isto permite a flexibilidade en canto as necesidades de equipamentos públicos,

que poderán ser ampliados en caso de demanda poboacional, facilitando a concentración, e reducindo recursos

consumidos, tanto enerxéticos como de solo, fronte as limitacións en caso de edificabilidade taxada, o que

obrigaría a construción dun novo equipamento publico noutra ubicación, multiplicando o devandito consumo de

recursos.

En canto as actividades lucrativas, non podemos esquecer  a promulgación da Lei 9/2013, de 19 de decembro, do

emprendemento e da competitividade económica de Galicia. 
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Esta lei,  cuxo principal obxectivo está na dinamización da actividade económica por medio de políticas

favorecedoras do emprendemento e o autoemprego, establece, entre seus principios informadores:

Parece por tanto necesario que, ademais daquelas medidas xa establecidas con carácter lexislativo autonómico,

estas sexan complementadas con medidas no eido local, e nomeadamente no planeamento, que removan aqueles

atrancos que impiden o establecemento e fomento de actividades produtivas, o emprendemento, a transmisión de

actividades familiares, a recuperación de outras en deterioro, etc, principios todos eles recollidos no espírito da

Lei, e a maiores nun municipio como Nigrán cun gran peso do medio rural, non potenciado fronte as actividades

nos núcleos urbanos.

E necesario a estimulación económica no medio urbano, pero aínda mais no medio rural, onde a economía de

pequena  escala,  o  comercio  menor,  o  empresariado  familiar,  o  equipamento  de  barrio,  resulta  básico  na

estimulación da economía galega.

Faise  necesario  tamén,  como  parte  do  fomento  ó  emprendemento,  revisar  a  previsión  de  prazas  de

aparcamento en determinados usos. Segundo esta redactada a normativa, a incorporación dun uso de oficina

en determinada Ordenanza,  sendo urbanisticamente  posible,  levaría  consigo a  esixencia  dunha praza de

aparcamento. Isto choca coa posibilidade de cambios de uso nas edificacións, dado que pasando dun uso no

que non resulta esixible (comercial)  ao de oficina,  podería quedar imposibilitado pola falla da praza de

aparcamento. O fomento do autoemprego e o emprendemento pasa por facilitar, ou a lo menos non engadir

atrancos, o movemento e cambios de uso entre actividades, incluídos os de oficina. 

A previsión de prazas de aparcadoiro, debería quedar establecida no momento da concesión da licenza da

edificación, cun mínimo de previsión por vivenda, e outro mínimo para outros usos nas plantas non destinadas a

vivenda, pero que non queden vinculados a futuros cambios de uso ou divisións de locais, cando xa non sexa

posible “xerar” mais prazas de aparcadoiro das inicialmente previstas. Por isto, nas Ordenanzas correspondentes

deberá revisarse a previsión de prazas de aparcamento, facilitando ou posibilitando o movemento das actividades

económicas, con independencia das prazas de aparcamento, que xa deberán estar establecidas xunto coa licenza

de obra.

E como complemento do tecido produtivo, atopamos a rede de espazos de lecer, zonas verdes e os espazos

libres, sobre os que tamén compre realizar determinadas matizacións. Tradicionalmente, as zonas verdes e os

espazos libres, son dous conceptos que van vencellados, o que non é necesariamente preciso. Como “espazos

libres” débense entender aqueles espazos destinados a desfrute e recreo da poboación, pero non necesariamente

deben ir unidos o concepto de zona verde. Dende logo, resulta desexable que todo espazo público sexa dotado de

elementos “verdes”, pero isto non debe ser incompatible coa habilitación de outros espazos mais “urbanizados”,

sempre baixo a ineludible premisa do carácter público. 
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Ademais, as particularidades de Galicia, en xeral, e de Nigrán, en particular, fan desexable a compatibilidade das

zonas de recreo con determinadas actividades deportivo-culturais, como poden ser os tradicionais bolos celtas,

xogo da chave, etc, que forman parte da cultura popular, e polo tanto das actividades de lecer da poboación, tanto

rural como urbana.

Compre,  polo tanto,  revisar  os  conceptos  de zonas verdes  e  espazos libres,  para  adaptarse  a  realidade do

municipio, e que pasen a formar parte activa do lecer cidadán.

Os apartados das NNSS que deberían ser revisados de cara a acadar os obxectivos expostos, serán:

- 3.3.4 Sistemas de equipamentos e dotacións.

- 3.3.5 Sistemas de parques, xardíns urbanos e espazos libres.

- Ordenanzas de solo urbano, e de solo de núcleo rural.

4.3.5 Condicións das urbanizacións, e especial regulación no solo urbano consolidado.  

A urbanización  do viario é  outra  das  regulacións que o paso do  tempo deixa  obsoleta  pola  aparición de

circunstancias sociais, técnicas, etc, que derivan en novas determinacións de carácter técnico a aplicar.

Unha das circunstancias mais salientables é a da accesibilidade. O tránsito de persoas con mobilidade reducida,

polos espazos públicos, e fundamentalmente polas beirarrúas dos viais, impón agora unhas dimensións mínimas

axeitadas, que en ningún caso poden estar recollidas nunha normativa obsoleta como as NNSS.

A promulgación de diferentes Leis, como a 10/2014 de accesibilidade de Galicia, xunto co seu regulamento, o

CTE-DB-SUA-9, de carácter estatal, o  Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y

utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, ou a  Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por

la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, ademais da xa anteriormente citada Ley 8/2013, de 26

de  junio,  de  rehabilitación,  regeneración  y  renovación  urbana,  implican  a  necesaria  actualización  de

determinadas condicións técnicas das urbanizacións, recollidas nas NNSS vixentes.

Así mesmo, o carácter obsoleto das NNSS introducen un atranco importante na idea da compactación da cidade

e da rexeneración urbana. A condición de soar, esixida na lexislación urbanística autonómica, é mais esixente no

planeamento municipal que na propia Lei. A lei, recolle a necesidade dos servizos básicos, como non podía ser

doutro xeito, pero ademais esixe aquelo que o Planeamento Municipal tamén esixa. 

Polo tanto, as NNSS merecen unha revisión no tocante os requisitos de urbanización e sistema viario, tanto por
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cuestión puramente técnicas (accesibilidade, seguridade e hixiene, etc) como por motivos estratéxicos en canto a

desenvolvemento  dos  crecementos  necesarios,  e  da  rexeneración,  renovación  e  compactación  do  solo  xa

comprometido. 

Os apartados das NNSS que son revisados de cara a acadar os obxectivos expostos, son:

1.3.3 Parcelación e segregación de fincas.

1.4.7 Solicitude de aliñación.

1.4.8 Sinalamento de aliñación.

1.4.9 Requisitos de urbanización.

3.3.2 Sistema Viario

Tipos de licencia (obra de nova planta)

4.3.6 Integración de enerxías renovables, e minimización da contaminación do solo e acuíferos.  

Non é preciso moita xustificación para constatar que un planeamento de finais da década dos 80, non pode ser

sensible os conceptos de sostibilidade, aforro enerxético, cambio climático, eficiencia na edificación, xestión de

residuos e contaminación do territorio, así como de emisións nocivas á atmosfera. 

O planeamento xeral pode colaborar dun xeito directo, fomentando ou esixindo medidas, ou dun xeito indirecto,

removendo atrancos normativos que imposibiliten estes obxectivos.

A inexistencia de regulación urbanística de elementos como paneis solares ou fotovoltaicos, instalacións de

xeotermia, embalsamento de augas grises, o fomento de materiais reciclables, biodegradables ou fixadores de

carbono,  así  como os  atrancos  á  hora  de autorizar  conexións ou ampliación de redes  de  sumidoiros,  que

progresivamente eliminen as instalacións de saneamento individuais, potenciais contaminadores do subsolo, é

motivo  suficiente  para  introducir  pequenas  modificacións  en  canto  a  instalacións  admisibles  nas  cubertas,

distancias de instalacións enerxéticas a lindeiros, introdución de novos materiais na construción, obrigatoriedade

e requisitos para a conexión á rede de sumidoiros pública, etc.

Polo  tanto,  procede  introducir  determinadas  correccións  no  apartado  3.3.2  epígrafe  “Condiciones  de  las

instalaciones” e no apartado 3.2.2 “ Aprovechamientos bajo cubierta” para garantir, por un lado a súa utilización

racional, e por outro lado, minimizar o seu impacto visual, fomentando a concentración de instalacións, fronte o

aproveitamento vivideiro das cubertas.

Co  obxectivo  de  racionalizar  recursos,  minimizar  impactos  contaminantes  sobre  o  territorio,  ou  limitar
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explotación particular de acuíferos, procede clarexar a obriga ou posibilidade de conexión aos servizos xerais de

abastecemento ou saneamento engadindo un epígrafe 3.10.7 na normativa actual dentro do punto 3.10 “ Normas

de Urbanización” sobre as condición da alta nos servizos urbanos.

Tendo en conta tamén a protección ambiental, no sentido da minimización dos movementos de terras, e as

alteracións agresivas da paisaxe, parece axeitado concretar algúns aspectos da regulación en canto a Rasante do

Terreo que establecen as NNSS dentro do apartado 3.2.2.

5.- DESENVOLVEMENTO PREVISIBLE DA MODIFICACIÓN

Esta  modificación do planeamento  municipal do Concello de Nigrán,  pola  propia  entidade do obxecto do

documento, así como polo alcance e incidencia da alteración pretendida,  non pode considerarse unha revisión

do planeamento municipal, debéndose encadrar necesariamente como modificación puntual do mesmo, xa que

non  comporta  a  adopción  de  novos  criterios  respecto  da  estrutura  xeral  e  orgánica  do  territorio  ou  da

clasificación do solo, motivada pola elección dun modelo territorial distinto ou pola aparición de circunstancias

sobrevidas, de carácter demográfico ou económico, que incidan substancialmente sobre a ordenación ou polo

esgotamento da súa capacidade, como se dispón no artigo 83.3 da Lei 2/2016 do 10 de febreiro do solo de

Galicia (LSG).

De acordo co artigo 93.4 da LSG, as modificacións de calquera dos elementos dos Plans, Proxectos, Normas e

Ordenanzas, suxeitaranse ás mesmas disposicións enunciadas para a súa tramitación e aprobación, sen prexuízo

do disposto no seu artigo 62. Polo tanto a tramitación da modificación axustarase ó procedemento establecido no

artigo 85 da referida Lei, coa salvedade que establece o mesmo artigo 93.4 no segundo parágrafo:

“As modificacións do planeamento xeral que non impliquen nin a reclasificación de solo nin o incremento da

intensidade de uso dunha zona nin alteren os sistemas xerais previstos no planeamento vixente non precisarán

obter o informe previo á aprobación inicial ao que fai referencia o artigo 85.1 desta lei.”

Toda vez que modificación proxectada non modifica a clasificación do solo, nin incrementa a intensidade de uso

prevista nas NN SS, nin altera os sistemas xerais previstos no planeamento, non precisaría da obtención do

informe previo a aprobación inicial ó que se refire o artigo 85.1.

Segundo o establecido no artigo 83.5 da LSG a presente modificación estará suxeita ás disposicións enunciadas

nos artigos 60 e 61 da mesma lei para a súa tramitación e aprobación. 

Previamente  á  aprobación  inicial  realizarase  polo  concello  a  solicitude  de  inicio  da  avaliación  ambiental

estratéxica, trasladando o Borrador da Modificación e o seu Documento Ambiental Estratéxico (DAE), por

tratarse  dunha  modificación  menor  de planeamento,  segundo o disposto no  artigo 29  da  Lei  21/2013,  de
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avaliación ambiental. 

Unha vez admitido a trámite, o órgano ambiental consultará ás administracións públicas afectadas e ás persoas

interesadas, e publicará o DAE e o Borrador do Plan na sede electrónica da Consellería de Medio ambiente e

Ordenación do Territorio (CMAOT) para que poidan achegar as súas observacións e suxestións. 

No prazo de 4 meses desde a recepción da solicitude de inicio o órgano ambiental elaborará o informe ambiental

estratéxico (IAE) no que determinará se a Modificación proposta debe someterse ou non a unha avaliación

estratéxica ordinaria. 

No caso de que o órgano ambiental considere que a Modificación pode presentar efectos significativos sobre o

medio ambiente deberá someterse á avaliación ambiental estratéxica ordinaria. Neste caso, o órgano ambiental

elaborará o Documento de alcance do estudo ambiental estratéxico. O estudo ambiental estratéxico someterase a

información pública xunto coa Modificación Puntual. A proposta final da Modificación e do estudo ambiental

estratéxico será obxecto dunha análise técnica por parte do órgano ambiental que formulará , no prazo de catro

meses,  a  Declaración  ambiental  estratéxica  cuxo contido  deberá  incorporarse  na  Modificación  para  a  súa

aprobación definitiva.

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

debendo terse en consideración os condicionantes ambientais establecidas no IAE, o cal será publicado na sede

electrónica do CMAOT e no Diario Oficial de Galicia. 

A documentación completa da Modificación singular aprobarase inicialmente polo órgano municipal e será

trasladada ao órgano competente en materia de urbanismo para ser sometida ao trámite de información pública. 

Trala aprobación inicial no pleno municipal, o documento completo da Modificación singular será sometido a

Información Pública, durante dous meses. 

Unha vez emitidos  todos os  informes e alegacións,  o  documento completo será  remitido ao concello que

solicitará os demais informes sectoriais, e realizará, se é o caso, as modificacións necesarias na Modificación

singular. 

O concello aprobará provisionalmente o contido da Modificación coas modificacións que sexan pertinentes. O

expediente completo será remitido á consellería competente en materia de urbanismo. 

Sendo un concello de menos de 50.000 habitantes a consellería adoptará a decisión da súa aprobación definitiva,

aprobación condicionada, aprobación parcial ou non aprobación. 
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6.- EFECTOS AMBIENTAIS PREVISIBLES

Dado o alcance da modificación proposta non se agardan por mor da súa aprobación efectos previsibles de

carácter negativo sobre o medio ambiente.  

A modificación proxectada non modifica a clasificación do solo, nin incrementa a intensidade de uso prevista

nas NN SS, nin altera os sistemas xerais previstos no planeamento.

Agárdanse beneficios derivados da posta en valor dos elementos do patrimonio construído de carácter tradicional

e  do seu contorno e  do beneficio da recuperación económica e  da eficiencia  enerxética,  que vai  unido a

renovación e rexeneración inmobiliaria, contribúe activamente a sostibilidade ambiental, a cohesión social e a

mellora da calidade de vida de todos os cidadáns. 

Sobre a paisaxe:

Os cambios propostos contribúen a preservar, protexer e poñer en valor compoñentes e elementos de

interese  xa  que  contribúe  á  recuperación  de  compoñentes  ou  elementos  que  favorezan  a  calidade

paisaxística e a adaptar as actuacións e estruturas á paisaxe existente.

Sobre o medio natural:

Os cambios introducidos contribúen a axeitar a intensidade dos usos á capacidade de acollida do

contorno, establecen medidas para a minimización dos movementos de terras e para a prevención

fronte aos riscos de contaminación.

Sobre o patrimonio

A modificación proposta contribúe a preservar o patrimonio cultural de Galicia xa que introduce

medidas para a recuperación de elementos patrimoniais e formula solucións para o seu legado.

Sobre a sociedade

Agárdase que os cambios propostos contribúan a mellorar a accesibilidade mediante a supresión de

barreiras  arquitectónicas.  Por  outra  parte,  o  cambio  proposto nas  NNSS facilitará  a  tendencia  á

concentración de grandes equipamentos e o seu reparto equilibrado entre os núcleos de poboación

polo que o efecto agardado é o uso mais sostible e racional dos mesmos e acadar maior eficiencia no

seu servizo evitando comprometer mais solo do necesario, revalorizando os equipamentos existentes,

evitando grandes desprazamentos á poboación e aumentando as posibilidades de relación entre os

habitantes mediante a creación e localización de espazos libres e zonas verdes de calidade. 
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Sobre o medio urbanizado

A Modificación proposta favorece unha paisaxe urbana de calidade mediante a integración das novas

actuacións na contorna na que se  asentan e establece fórmulas para a redución ou eliminación de

emprazamentos irregulares. O efecto agardado tamén se reflectirá na mellora das condicións para

facilitar a renovación, rehabilitación e rexeneración do parque edificado evitando asi unha migración

poboacional e edificatoria cara a solos menos desexables, como o núcleo rural ou mesmo o rústico, ou

ben  o  desenvolvemento  de  ámbitos  de  solo  urbanizable,  cuxa  capacidade  residencial  podería  ser

perfectamente asumible polo solo vacante do solo urbano.

Sobre a economía

A esixencia de prazas de aparcamento en determinadas ordenanzas pode resultar un atranco para o

desenvolvemento da economía local. Ao revisar a normativa neste punto o efecto agardado e o de

posibilitar o movemento das actividades económicas, con independencia das prazas de aparcamento,

que deberan estar establecidas xunto coa licencia de obra.

Sobre a enerxía

Ao considerar a implantación de infraestruturas e instalacións enerxéticas eficientes no consumo,

fomentar a implantación de sistemas enerxéticos de baixo consumo e fórmulas de aforro enerxético

nas instalacións,  no deseño da malla urbana e no deseño das solucións de edificación propostas

agardase que os cambios introducidos contribúan a reducir  o consumo enerxético municipal  e a

incrementar o uso de fontes de enerxía renovables.

Sobre a atmosfera

Agardase que os cambios introducidos contribúan a establecer mecanismos de cara á redución das

emisións contaminantes e buscar solucións que contribúan a minimizar os efectos das mesmas sobre

o medio.

Sobre a mobilidade

Os efectos agardados sobre a mobilidade son positivos  debido á  mellora  da accesibilidade e  ao

axuste  da  normativa  á  novas  ordenanzas  de  regulamento  das  praza  de  aparcamento,  itinerarios,

sistema viario e ampliación de camiños. 

Sobre o ciclo de materiais

Os cambios introducidos buscan potenciar o reemprego, a reciclaxe e a valorización dos materiais

contribuíndo a reducir á xeración de residuos a nivel municipal.
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Sobre o solo

A proposta  axusta  as  condicións  de  uso  e  fomenta  estruturas  densas,  compactas  e  complexas

garantindo  o  desenvolvemento  dos  crecementos  necesarios  e  a  rexeneración,  renovación  e

compactación do solo xa comprometido. 

7.- EFECTOS PREVISIBLES SOBRE PLANS SECTORIAIS E TERRITORIAIS RELACIONADOS

A modificación proposta e coherente cos instrumentos de ordenación do territorio de rango superior como as

Directrices de Ordenación do Territorio (DOT) e o Plan de Ordenación do Litoral (POL) ademais, atense as

disposicións legais e normativa sectorial vixente.

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO

Estas Directrices aprobadas mediante o Decreto 19/2011, de 10 de Febreiro serven como referencia

para  o  resto  das  figuras  de  planificación  e  para  as  actuacións  que  desenvolvan  tanto  as

Administracións coma os particulares.

As determinacións contidas nestas directrices terán forza vinculante congruente coa súa función de

instrumento  directriz,  podendo  ser  excluíntes  de  calquera  outro criterio,  localización, uso ou 

deseño territorial ou urbanístico, ou orientativas, que deberán ser concretadas pola Administración

competente.

Entre as determinacións excluintes, podemos atopar:

- Potenciar os núcleos rurais de Galicia como cédula básica do sistema de asentamentos e elemento

identificativo  do  modelo  de  ocupación  tradicional  do  territorio,  outorgando  prioridade  á  súa

rehabilitación.

- Impulsar procesos socioeconómicos que dinamicen as áreas rurais que mais acusan os efectos da

crise demográfica e da despoboación.

- Consolidar a identidade e a singularidade das cidades e vilas de Galicia, apoiando os seus compoñentes

de  excelencia  e  impulsando proxectos  que  melloren  a  súa  calidade  urbana e  a  súa  capacidade

competititiva.

- Contribuir a un modelo territorial que considere a vocacionalidade ou potencialidade do territorio na

ordenación  do  medio  físico  soporte  do  modelo,  analizando  a  sua  capacidade  de  acollida  para  os

distintos usos.
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-  Estruturar  o  litoral  como un ámbito de excelencia  territorial,  que integre  zonas  naturais,  centros

urbanos e núcleos tradicionais, reorientando os procesos de urbanización difusa cara a un sistema

mais compacto, de maior complexidade (diversidade de usos) e atractivo, caracterizado pola súa

calidade de posibilidades de vida e traballo.

- Fortalecer os equipamentos e dotacións dos núcleos estruturantes do sistema rural aumentando

a súa variedade e, sobre todo, elevando os niveis de servizo co fin de proporcionar unha oferta de

calidade, adecuada ás necesidades da poboación e con capacidade para  aumentar o atractivo destes

núcleos como centros de residencia e actividade.

- Desenvolver espazos orientados ás actividades de I+D+I como elementos determinantes para

asentar o potencial de futuro de Galicia e da súa capacidade para configurar un ámbito de  liderado

espacial.

Ademais, dentro das deteminaciós excluintes para un Concello como Nigrán, podemos atopar:

-Procurarase que se concentren nos núcleos principais dos Concellos as dotacións básicas de tipo

administrativo, docente, sanitario, cultural e demais servizos de caracter local.

E dentro das determinacións orientativas:

-O planeamento urbanístico municipal e os plans e programas das administracións considerarán os

ámbitos  parroquiais  nos  seus  diagnósticos  para  a  planificación,  e  procurarán localizar as  súas

actuacións  de  dotación  ou desenvolvemento  nos  núcleos  principais  das  citadas  parroquias,

aproveitando o seu carácter  de centralidade e relación parroquial,  para optimizar a rendibilidade

social dos recursos.

Dentro  das  determinacións  excluintes para  o  desenvolvemento  e  ordenación  dos  asentamentos,

podese atopar:

Os  instrumentos  de  ordenación  territorial  e  o  planeamento  urbanístico  que  prevexan  o

desenvolvemento de actuacións de carácter residencial deberán fundamentar as súas previsións nun

diagnóstico xustificado da necesidade de novas vivendas no horizonte temporal establecido na súa

estratexia de actuación que, a tal efecto, deberá fundamentarse nas previsións do ritmo da evolución

das condicións sociodemográficas e socioeconómicas do seu ámbito de influencia.

Ademais, deberán cuantificar e analizar o parque actual de vivenda e o seu estado de conservación,

incluíndo as  vivendas  baleiras  e  sen  uso e  valorar as  medidas  que,  de ser o  caso,  haxa que

adoptar para a substitución ou a mellora de edificacións non habitables ou ruinosas, así como o

estímulo á rehabilitación.
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- O planeamento urbanístico,  priorizará a compactación das cidades, vilas e núcleos existentes

fronte a súa expansión sobre terreos en estado natural, mediante operacións de de  rehabilitación,

reforma e consolidación no seu interior. Asemade, evitaranse os crecementos ao longo das vías de

comunicación.

- Establecerán medidas tendentes a incorporación de  usos deficitarios (distintos do residencial) e a

mestura de usos complementarios, evitando ordenacións monofuncionais e segregacións económicas

e sociais.

Como determinacións orientativas, entre outras:

 Procurarase establecer modelos de ordenación urbana de densidade media ou alta que contribúan a

acadar niveis de masa crítica suficientes para facilitar as relacións sociais e viabilizar a implantación

de dotacións, servizos e actividades terciarias e de ocio, tanto públicas como privadas.

-Nos ámbitos de interese do patrimonio cultural e nos núcleos vinculados ás áreas estratéxicas de

conservación  consideraranse prioritarias as estratexias de rehabilitación fronte as operacións

de novos crecementos.

-  Nos  concellos  turísticos  e  nos  territorios  de  preferente  actuación  turística  fomentarase  a

promoción e protección dos recursos turísticos e potenciaranse os servizos de aloxamento de

calidade como alternativa preferible á segunda residencia.

Polo que pode afirmarse que os cambios propostos pola Modificación singular son coherentes coas

determinacións que establecen as DOT.

PLAN DE ORDENACIÓN DO LITORAL

O POL foi aprobado mediante o Decreto 20/2011 do 10 de febreiro.

O concello de Nigrán atópase dentro do ámbito territorial  do POL que ten a natureza dun plan

territorial integrado dos que regula a Lei 10/1995. 

As determinacións do POL concrétanse no establecemento dun conxunto de criterios e principios

xerais (uns comúns e outros específicos para cada área ou elemento do modelo), normas xerais e

específicas  sobre  usos,  normas  relativas  aso  desenvolvementos  urbanísticos  e  normas

complementarias sobre a paisaxe e as praias. 

A modificación proposta é coherente cos criterios xerais que sobre cada unha das variables e recursos

ambientais se establecen nos artigos 20 a 32 do POL.
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8.- MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVIR, REDUCIR E CORRIXIR OS EFECTOS NEGATIVOS 
PREVISTOS

Dado  que  a  Modificación  proposta  non  produce  efectos  negativos  no  medio  ambiente,  tampouco  están

contempladas medidas destas características máis alá de que se cumpran todas as disposicións legais vixentes.

9.- MEDIDAS PREVISTAS PARA O SEGUIMENTO

Aínda  que  non  se  agardan  efectos  negativos  sobre  o  medio  ambiente  debidos  ao  desenvolvemento  da

Modificación, establécense a continuación unha serie de indicadores que permitirán coñecer o cumprimento dos

obxectivos  propostos  e  controlar  o  alcance  dos  efectos  positivos  previstos  sobre  as  variables  ambientais

analizadas neste documento.

Propóñense indicadores sinxelos e de fácil manexo y que empregarán datos que xa se están recollendo de algún

modo pola entidade local ou por organismos que podan facilitalos de modo que a súa aplicación sexa real e

efectiva.  Ademais  para  incrementar  a  eficiencia  no  proceso  coinciden  cos  propostos  no  Documento  de

Referencia do PXOM de Nigrán actualmente en redacción.

A responsabilidade  do  seguimento  ambiental  das  actuación  urbanísticas  pode  recaer  no  Concello,  como

promotor da Modificación singular .

Edificacións rehabilitadas

Descrición: Mide a importancia da rehabilitación

Unidade de medida: Unidades

Fonte de datos: Nº de licenzas para rehabilitación de vivendas - Concello

Método de cálculo: -

Actualización: Anual

Produción autónoma de enerxía en equipamentos municipais

Descrición:  Número  de  edificios  ou  equipamentos  con  produción  autónoma  de
electricidade, auga quente ou calefacción, mediante sistemas de paneis solares térmicos ou
fotovoltaicos, eólica, xeotérmica ou caldeiras de biomasa con subministro local

Unidade de medida: Nº de edificios ou equipamentos

Fonte de datos:  Concello

Método de cálculo: -

Actualización: Anual
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Consumo total de enerxía en equipamentos municipais

Descrición:  Consumo  anual  de  enerxía  (electricidade,  calefacción  e  auga  quente)  polos
equipamentos municipais por habitante censado no Concello

Unidade de medida: kWh/ habitante  

Fonte de datos:  Concello,  Facturas de electricidade, calefacción e auga quente; Padrón de
habitantes

Método de cálculo: Consumo total de enerxía/ nº habitantes empadroados.

Actualización: Anual

Superficie de parques públicos e zonas verdes e equipamentos en relación ao número de habitantes

Descrición: Permite avaliar a dispoñibilidade de espazos de socialización e ocio.

Unidade de medida: m2/hab

Fonte de datos:  Concello

Método de cálculo: m2 zonas verdes e equipamentos/nº habitantes censados

Actualización: Anual
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10.- EQUIPO REDACTOR

O presente Documento ambiental estratéxico foi redactado por Dna. Paula Fernández Otero, bióloga con ampla

experiencia na redacción de documentos ambientais vinculados ao planeamento urbanístico e coa capacidade

técnica suficiente  de conformidade coas  normas  sobre  cualificacións profesionais  e  da educación superior,

cumprindo coas esixencias da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental en colaboración coa

oficina técnica municipal do concello de Nigrán.

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

En Vigo a 13 de febreiro 2017

Paula Fernández Otero
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