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1. INTRODUCIÓN
1.1.

ANTECEDENTES

A primeira fase da Axenda 21 local: información e diagnose, presentouse no ano 2004, de
maneira simultánea á primeira fase do PXOM. Nesa primeira fase da elaboración da Axenda
21 esbozouse unha visión global dos principais ámbitos (natureza e biodiversidade, auga,
residuos, solos, medio social, medio económico, territorio e mobilidade etc...) mediante a
análise dos datos cuantitativos e cualitativos dispoñibles e coa achega de datos, opinións e
cuestións abordadas polos axentes económicos e sociais no proceso de participación,
levado a cabo nesa primeira fase. Proceso que se levou tanto para a Axenda 21 local como
para o PXOM, onde mediante entrevistas, reunións, enquisas e mesas temáticas,
aportáronse ao proceso da diagnose as distintas visións e posicións dos axentes
participantes.
O documento resultante na primeira fase da Axenda 21 local foi un documento aberto, no
que se esbozaron os aspectos positivos ou fortes, e os distintos aspectos problemáticos que
se deberán ter en conta no futuro para fomentar a sustentabilidade; formulando uns
obxectivos para o fomento da sustentabilidade e unhas primeiras propostas.
En resumo aquel primeiro documento da Axenda 21 local serviu para poñer os primeiros
criterios e obxectivos para o fomento da sustentabilidade e para empezar a ter unha visión
de futuro do desenvolvemento territorial, ambiental e social que os cidadáns de Pontevedra
queren para o seu territorio.
1.2.

ENTREGA DA PRESENTE FASE.

A Documentación que agora se presenta é a integrante da 2ª Fase documental (fase 3 se
nos atemos ao cronograma), titulada: Reaxustes da diagnose tralas contribucións,
Diagnose completa e identificación de obxectivos xerais. Obxectivos xerais e específicos de
sustentabilidade a incorporar no PXOM e no Plano de Acción Ambiental.
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Este segundo documento da Axenda 21 local que agora se presenta terá unha dobre
valencia, pois será, por unha banda un documento resumo da diagnose e conclusións da
sustentabilidade municipal e por outra, un documento que establecerá unha estratexia de
desenvolvemento sostible para poñer as pautas e liñas de actuación e propostas para
incorporar ao novo plan xeral de ordenación urbana para o fomento da sustentabilidade,
cubrindo así a esixencia documental dos Obxectivos xerais e específicos de sustentabilidade
a incorporar no PXOM e no Plano de Acción Ambiental que se requiría para esta fase, e por
outra banda se corrixe, amplía e completa a diagnose inicial entregada na fase anterior
(que se engade ao final do presente documento), cubrindo así todos os obxectivos
pretendidos para esta fase.

1.3.

RETOS

A Axenda 21 local intenta poñer as bases para construír un modelo de cidade máis sostible,
seguindo

as

estratexias

internacionais,

europeas,

estatais

e

autonómicas

de

desenvolvemento sostible e medio ambiente urbano e políticas da OMS que recomendan un
tratamento integral do medio ambiente e ademais tendo en conta que o desenvolvemento
local é tamén un elemento fundamental para conseguir o Desenvolvemento Sostible. Entre
os obxectivos da axenda está orientar o desenvolvemento urbanístico e económico, a
ordenación do territorio, a mobilidade, o tráfico, etc..., mediante o fomento da
sustentabilidade.
Nesta

fase

da

Axenda

21

introduciremos

principios

que

servirán

para

marcar

direccionalidade nas actuacións e accións dos plans e programas no futuro, cara unha
maior sustentabilidade, para conseguir modelos de organización urbanos que reduzan o
consumo de recursos e por tanto dos impactos, posto que hoxe en día non hai dúbida de
que as cidades son sistemas que exercen un gran impacto sobre os ecosistemas da Terra.
É por iso, polo que deberanse aplicar modelos de organización urbana dirixidos a reducir o
consumo de recursos e polo tanto os impactos. Isto é, necesitamos ter unha estratexia
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de futuro que permita o crecemento e mellor posicionamento e competición da cidade e
da área territorial urbana de Pontevedra, tanto no eixe atlántico como na Galiza,
baseándonos nos principios de sustentabilidade: isto é, nun modelo de organización urbana
que reduza os impactos, moderando o consumo. Conseguir que un modelo urbano
incorpore un aumento da organización urbana e, á vez, unha redución na presión sobre o
contorno, supón camiñar cara a sustentabilidade e suporá cambios importantes no xeito de
entender e proceder nas cuestións urbanas.

1.4.

TROCAR A DINÁMICA DE TENDENCIA

O primeiro reto e gran reto da estratexia para o fomento da sustentabilidade é cambiar a
dinámica de tendencia do territorio cara ao modelo de cidade difusa e imaxinar un novo
modelo de cidade.
Nos últimos tempos, os territorios están inmersos nunha dinámica de tendencia cara a
modelos de cidade difusa estendidos no territorio mediante continuos urbanos, e
Pontevedra non é unha excepción posto que este fenómeno poderíamos dicir que se debe
a factores asociados á simplificación e asignación de funcións únicas do espazo: áreas
residenciais, áreas escolares, áreas comerciais, áreas industriais…, conectadas mediante
unha rede densa de estradas e vías de transporte privado; e esta malla de estradas e vías
convértese na columna vertebral do territorio, aumentando a accesibilidade rodada ao
conxunto do territorio en tempos de desprazamentos motorizados “moderados”, o cal
permite ter a residencia, o traballo, o ocio .... a maiores distancias, tamén o
desenvolvemento das tecnoloxías e das telecomunicacións permite que case calquera zona
poida asumir calquera función. E mesmo o modelo económico e tecnolóxico tenta ás veces
esquecer a existencia de factores limitantes do desenvolvemento urbano: auga, enerxía,
materiais…
Este modelo de cidade difusa presenta unhas características como amosa o seguinte
esquema, que provocan unha maior superficie de solo ocupado por habitantes, unha
dinámica de transporte, tanto de persoas como de materiais e de enerxía, que soporta o
consultora galega s.l.

5

AXENDA 21 LOCAL
xullo 2007

AXENDA 21 LOCAL
CARA UN PLANEAMENTO URBANÍSTICO MÁIS SOSTIBLE
_____________________________________________________________________________________________________

uso masivo de vehículos, saturación de vías, a dependencia do vehículo privado pola
ausencia de alternativas de transporte público. Prodúcese unha perda de solo fértil por mor
do crecemento urbanístico e das infraestruturas, unha maior impermeabilización, un
aumento da contaminación atmosférica e acústica, segregación na zonificación en niveis
profesionais e de renda, privatización de espazos públicos, formación de guetos… etc.
1 Características cidade difusa
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2 Dinámica de transporte insostenible

3 Perda de calidade de vida
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4 Maior presión sobre o medio natural e rural

5 Segregación social
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6 Ineficacia do sistema

Por todo elo é urxente un cambio de modelo de cidade cara a conseguir avanzar no
desenvolvemento sostible.
1.5.

O NOVO MODELO DE CIDADE

Así, os territorios e as cidades do século 21 teñen que afastarse do modelo de cidade
difusa baseada no consumo de recursos (solos, materias primas, auga e enerxía) sen case
preocupación ambiental nin condicionantes ambientais e levar a cabo un cambio de
modelo.
A cidade máis sostible: un territorio que aposte polo desenvolvemento sostible ten que
facer unha revisión profunda e crítica do modelo de cidade, e neste momento no que se
está a elaborar o novo plan urbanístico, tería que servir para facer un cambio de paradigma
e reforzar o caracter integral, a vocación social que ten que ter o urbanismo e afondar nos
aspectos de impactos e desequilibrios ambientais, ecolóxicos e sociais no modelo de cidade
actual, para conseguir nun escenario futuro unha cidade cohesionada con espazos de
convivencia, calidade ambiental e un referente no eixe atlántico.
consultora galega s.l.
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A estratexia da Axenda 21 ten o reto de avanzar nunha cidade que ten que ser capaz de
harmonizar co seu contorno: a ría, os ríos, os montes, o rural integrando, a natureza na
cidade de forma transversal para garantir a conservación dos valores naturais do contorno
e promover unha mellora calidade de vida dos seus cidadáns, ...
A Pontevedra imaxinada debe de ter un modelo de cidade compacto na súa organización,
ten que ser eficiente nos seus fluxos metabólicos e ten que estar cohesionada socialmente.
7 A Pontevedra imaxinada

O modelo de cidade compacta, densa, con continuidade formal, multifuncional,
heteroxénea, diversa, é o modelo que mellor se acomoda ao fomento da sustentabilidade.
As principais vantaxes, xa que logo, amósanse no seguinte gráfico:
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8 Avantaxes do modelo de cidade compacta

:9 Menor consumo de solo
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10 Posibilita unha mobilidade sostible

11 Menor consumo enerxético e de materiais
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12 Menor presión

13 Fomenta a ocupación e ordenación do subsolo
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1.6.

O ENFOQUE ECOSISTÉMICO

Para levar a cabo este modelo de cidade “COMPACTA” baseámonos no enfoque
ecosistémico; como así o estableciamos xa na prediagnose; cunha visión ampla do modelo
de cidade sostible que queremos para o futuro. O enfoque ecosistémico considera a cidade
como un sistema complexo, caracterizado por un proceso continuo de fluxos de materia e
enerxía e fluxos de coñecemento e capital. De acordo co mesmo, determinados aspectos,
como a enerxía, os recursos naturais e a xeración de residuos, son considerados procesos
ou cadeas. O mantemento, restablecemento, fomento e remate destes procesos ou cadeas
contribúe á sustentabilidade.
Trátase de saber cara onde imos, tendo nesta primeira década do século 21 clara xa a idea
de que os nosos sistemas urbanos e territoriais non son nin produtores ilimitados de
recursos nin sumidoiros sen fondo de materiais residuais. Posto que todos temos sufrido o
modelo de desenvolvemento característico urbano do século 20 onde a degradación da
calidade de vida urbana pola conxestión, pola explotación dos recursos naturais por riba da
súa capacidade de carga, pola fraxilidade dun sistema económico baseado na crenza dun
sistema ilimitado de recursos, polo consumo expansivo de solo, polo estres ambiental, polo
estrago enerxético, pola segregación das rendas e falla de cohesión social, foi e continúa a
ser a causa dunha serie de disfuncións ambientais, sociais e territoriais, así mesmo,
estamos no momento de saber primeiramente cara onde non queremos ir.
Polo tanto, a AXENDA 21 serve primeiramente para ter unha visión global de
fomento da sustentabilidade, unha visión de futuro. E con esta visión tentarase levar
a cabo propostas que serven e permitan aumentar a calidade urbana, medrando,
aumentando a organización e a complexidade urbana, consumindo menores cantidades de
recursos, reducindo a presión sobre o contorno e dando respostas a algunhas das
disfuncións da cidade e do territorio ligadas por exemplo a emisións de contaminantes,
niveis de ruído excesivos, consumo elevado de enerxía, etc, e todo iso sen reducir a
complexidade urbana, senón mesmo aumentala.
O desenrolo local é un elemento fundamental para conseguir o Desenvolvemento Sostible.
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Deste xeito poderiamos dicir que unha axenda 21

constitúe toda unha estratexia para

conducir ás cidades a escenarios máis sostibles na era da información e o coñecemento.
En resumo, para a consecución de cidades máis sostibles, pasa por un modelo de cidade
máis compacto, complexo, eficiente e cohexionado socialmente. Sendo o compacto, a
complexidade, a eficiencia e a estabilidade os catro columnas sobre os que se vai
asentar o desenvolvemento sostible e a estratexia da Axenda 21 local de Pontevedra.
14 As estratexias da sustentabilidade urbana

Son piares complementarias e transversais: o aumento de eficiencia ven dado por unha
maior complexidade, nun espazo máis reducido (compactidade), onde o consumo de
enerxía e recursos tenderá a ser menor, cunha maior estabilidade social e con acumulación
de información organizada (complexidade) onde cobran importancia as sinerxías xeradas,
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tanto pola acumulación de entidades (persoas xurídicas, asociacións, actividades de
investigación, formación...).
Piares que incorporan variables, obxectivos, recomendacións e indicadores que poden
server como instrumentos previos cara construír un modelo de cidade máis sostible que nos
servirán neste caso para ser tidos en conta no novo plan xeral de ordenación municipal.
Seguindo esta metodoloxía, analizamos a cidade e todo o territorio de Pontevedra como un
sistema aberto que ten unha estrutura organizada en fluxos de recursos e de información e
coñecemento, que son os que fan que as nosas cidades e territorios aumenten en
complexidade organizativa.
Así, podemos dicir que este sistema (a cidade e os seus núcleos) para manterse organizada
necesita extraer recursos (materiais, auga e enerxía), fluxos de recursos que proveñen a
partir do local, ata cada vez máis, o global, isto é, os recursos necesarios para manter a
cidade poden ser extraídos, producidos ou elaborados en calquera parte do planeta. Por
outro lado, a cidade necesita tamén para manterse organizada, información e
coñecemento. O fluxo de información e coñecemento é o reto das cidades na actualidade,
onde non so é ter tecido económico e social, senón que a colaboración dos ámbitos
públicos e privados, a información e a dinámica cidadá e asociativa son esenciais na nova
sociedade da información e do coñecemento. Así, un dos grandes retos actuais é o fomento
de modelos urbanos máis sostibles cun aproveitamento máis eficiente dos recursos.
Nesta fase da Axenda 21 local, establécense un conxunto de condicións que deberan
condicionar o proceso de planificación urbanística seguindo o modelo de cidade compacta
na súa organización, eficiente nos seus fluxos metabólicos e cohesionada socialmente.
1.7.

O NOVO MARCO COA LEI 9/2006

Esta segunda fase da Axenda 21 Local de Pontevedra, queremos que sexa, como xa
expuxemos nos apartados anteriores, unha ferramenta de axuda e de fomento da
sustentabilidade para a planificación urbanística e territorial do novo Plan Xeral de
Pontevedra, tendo en conta, como non podería ser doutro xeito, o novo marco ambiental
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coa lei 9/2006. Lei que incorpora un proceso da Avaliación Ambiental Estratéxica (lei
9/2006) ao novo plan xeral. Proceso de AAE que ten como fin último a integración nos
novos plans e programas, das accións susceptibles de formar parte (neste caso dun plan
xeral de ordenación municipal) e que garden relación directa coa consecución do fomento
da sustentabilidade, para a consecución dunha cidade cun escenario máis sostible na era
da información e o coñecemento.
Xa que logo, a implementación e coordinación que queremos levar a cabo entre a Axenda
21 e o PXOM cara ao fomento da sustentabilidade, terémolo que integrar no novo contexto
da Avaliación Ambiental Estratéxica. Así, ao ter unha ferramenta regrada, debemos ter en
conta a AAE para as bases e criterios de sustentabilidade na planificación territorial,
aplicando as súas variables e criterios fundamentais á Axenda 21 local, nos temas e accións
susceptibles de formar parte dun plan xeral. Ademais a Axenda 21 local deberá coordinarse
con outras ferramentas e aplicacións de sustentabilidade (sustentabilidade empresarial,
educación ambiental, programas de cohesión social, plan de mobilidade sostible, plan
integral da xestión da auga, estratexia de conservación da biodiversidade, estratexia contra
o cambio climático, outros...) .
Dispoñemos, polo tanto, neste novo contexto dun poderoso instrumento de prevención
para validar estratexicamente a sustentabilidade, tanto dos procesos de elaboración como
de decisión de plans e programas, dende a súa fase inicial, cando tódalas alternativas son
aínda posibles, prestándolle unha especial atención á participación pública e ás consultas
con autoridades e organizacións representativas en cada campo de actuación. Así, a nova
lei 9/2006 convertese nunha ferramenta do fomento da sustentabilidade que pode servir
para dar un importante pulo ás accións de sustentabilidade.
Asemade, neste momento estase elaborando a Estratexia Galega de Desenvolvemento
Sostible e a coordinación e seguimento do Plan de Acción de Loita Contra o Cambio
Climático en Galicia que tivo a súa orixe na Estratexia Galega fronte ao Cambio Climático,
así como as actuacións relacionadas co cumprimento do protocolo de Kioto, e estas novas
liñas de actuación reforzan e complementan o proceso da Axenda 21 Local.

consultora galega s.l.

17

AXENDA 21 LOCAL
xullo 2007

AXENDA 21 LOCAL
CARA UN PLANEAMENTO URBANÍSTICO MÁIS SOSTIBLE
_____________________________________________________________________________________________________

En conclusión, sabendo que unha Axenda 21 local é un instrumento para sentar as bases
dun proxecto de cidade a longo prazo, definindo liñas de acción específicas para satisfacer
todas las necesidades comúns, estruturais ou innovadoras, sempre contando coa
participación dos axentes sociais e económicos. É necesario aproveitar a oportunidade
aplicar na axenda 21 local as variables e criterios fundamentais a considerar na AAE, posto
que todas estas ferramentas teñen o obxectivo de promover o desenvolvemento sostible.
1.8.

A NOVA CULTURA DE COMPARTIR DATOS.

Ademais a Axenda 21 local como elemento dinámico e aberto, estase reformulando e
incorporando novos métodos para que serva mellor como soporte para a planificación e
definición de novas pautas coa máxima coherencia de sustentabilidade para a planificación,
tanto dos plans urbanísticos, como dos plans de mobilidade, dos programas de cohesión
social, etc. Posto que o desenvolvemento sostible é un proceso aberto e dinámico, polo que
a súa formulación estratéxica debe estar concibida para adaptarse aos cambios do
contorno e á reorientación das liñas de acción en función dos seus resultados.
Así, tódalas tendencias apuntan primeiro a unha aproximación sistémica á cidade e
segundo que esta aproximación require compartir datos, polo tanto, a administración local
debería crear un sistemas de información xeográfica (SIX), que se postulan como a mellor
solución para a planificación. Na actualidade os datos están dispersos nos diferentes
departamentos da administración e a maioría dos departamentos non teñen o obxectivo de
compartir datos, senón que cada departamento xestiona os que son da súa competencia,
causando a conseguinte perda de datos e imposibilidade de utilizalos para análises
sistémicos.
É por iso polo que introducimos neste fase a necesidade da implantación no futuro dun
sistema de información xeográfica (SIX) seguindo as tendencias máis avanzadas, acorde
cos principios de accesibilidade pública e posibilidade de intercambio da información
espacial nos datos .
Así, os criterios de sustentabilidade serán a base do novo plan urbanístico e as tendencias
máis avanzadas (o enfoque ecosistémico, os indicadores, a creación dunha base de datos
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xeorreferenciada a escala da axenda 21...) utilizaranse como ferramentas para o
tratamento ambiental do territorio no novo plan urbanístico que nos debera conducir a
planificar a cidade nun escenario máis sostible.
1.9.

OBXECTIVOS

Neste momento que se está a redactar o novo PXOM, facemos un esforzo en incorporar e
avanzar nun novo modelo de cidade de calidade de vida para todos os pontevedreses,
mediante un modelo de cidade compacta, complexa, eficiente e cohexionada socialmente.
Unha cidade que contemple o municipio no seu conxunto e os diversos barrios e
parroquias, onde se cree un tecido complexo que permita a diversidade de usos e a
convivencia de diferentes tipos de persoas, que teña en conta, tanto os avances que
experimenta a sociedade, os novos modelos familiares, a demanda de vivenda alcanzables,
o desenvolvemento de actividades económicas innovadoras ou as barreiras orixinadas por
infraestruturas viarias existentes, a perda de biodiversidade no territorio, os problemas de
saúde ambiental, etc… un novo modelo de medio urbano nun novo planeamento acorde
coas novas necesidades.
Para a consecución de cidades máis sostibles (na era do coñecemento e da información
como xa avanzamos no primeiro capítulo) necesitamos de cidades compactas, complexas,
eficientes e con cohesión social, para o cal temos que trocar a estratexia actual de competir
entre territorios, baseado no consumo de recursos pola estratexia futura de fomentar a
información e o coñecemento, para acadar e conducir o territorio a escenarios máis
sostibles, sendo necesario polo tanto, mellorar a calidade urbana e dos núcleos de
poboación e mellorar a calidade de vida da súa cidadanía.
Así neste documento imos a ir desagregando toda unha serie de obxectivos xerais e
particulares e accións que serven para a análise e incorporación nos diferentes plans e
programas, cara a avanzar na estratexia da Axenda 21 para un modelo territorial sostible.
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2. COMPACTIDADE
2.1.

MODELO DE OCUPACIÓN DO TERRITORIO

2.1.1. SITUACIÓN ACTUAL
En Pontevedra distínguense dous modelos de ocupación do territorio: por unha banda, o
centro de maior actividade urbana ou “cidade compacta” o núcleo urbano, pola outro, as
parroquias, cos seus núcleos territoriais, que forman un sistema complexo, moito máis
disperso de núcleos rurais, zonas de expansión urbana, zonas forestais e produtivas, eixes
de comunicación, etc.
Distinguíndose unha primeira coroa a redor do núcleo central urbano (a cidade máis
compacta) que dá acubillo a usos e xeitos de ocupación territorial propios daquel, pero con
menor consolidación e, polo xeral de menor intensidade. Abrangue esta coroa á meirande
parte do territorio das parroquias de Lérez, Mourente, Marcón, Tomeza, Salcedo e Lourizán,
onde a caracterización básica das dúas primeiras é xa urbana, mentres nas demais, tal
caracterización só se acada nas zonas limítrofes coa vila.
O resto das parroquias poden caracterizarse –aínda que con matices- como de
estruturación de claro predominio rural, por máis que esa predominancia sexa máis nidia
canto máis altos se sitúen os asentamentos Campañó, Alba, Cerponzóns, Verducido, Sta.
María e Santo André de Xeve, Bora, Canicouva e Ponte Sampaio estarían incluídas neste
grupo, pero en moitas destas parroquias (sobre todo as que son atravesadas polos
principias eixes de comunicación) asistimos á presenza, máis ou menos ciscada, de usos
propios das zonas urbanas (industriais, comerciais, de almacenaxe, etc).
Ámbolos dous modelos teóricos débense integrar para unha utilización racional do territorio
e do ambiente, deste xeito teremos que conseguir que o dinamismo urbano coexista cos
núcleos e mailas novas implantacións urbanas incrementen as actuais densidades medias,
fomenten a diversidade tipolóxica e integrando a mobilidade a accesibilidade. Isto é
ordenar a cidade, os núcleos rurais e as novas implantacións urbanas con criterios de
compactidade.
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2.1.2. EVOLUCIÓN E ESTRUTURA URBANA
Pontevedra é a sexta cidade de Galicia en canto a poboación (80.096 habitantes nas cifras
oficiais do Padrón 2007), e a segunda da provincia, tras Vigo. Exerce como cidade
administrativa e como centro comercial e de servizos para unha ampla área de influencia.
O modelo urbano que representa a cidade contemporánea, podemos dicir que comenza na
metade do século 20, onde se tomaron algunhas decisións urbanísticas que afectaron
gravemente ao desenvolvemento pontevedrés, impedindo o crecemento natural da cidade,
degradando seriamente o medio ambiente da cidade e da Ría, e que nalgún caso segue
pesando como unha lousa á hora de redactar un plan de ordenación. Referímonos ao
complexo ENCE-ELNOSA, instalado en 1960 en Lourizán, auténtica barreira da tradicional
expansión cara Marín; a xa desaparecida fábrica de Tafisa, e a industria CROSS nas
marismas de Alba, que leva anos sen actividade. Nos anos setenta levantáronse os barrios
urbanos de Campo Longo onde se soterrou parte do río Gafos para deixar por riba unha
zona verde, e Monte Porreiro, barrio que podería servir como claro exemplo de cidade
difusa, cun arrabalde planeado cunha única función residencial, sen boas conexións,
afastado da trama urbana consolidada, con segregación social, con torres de alta tensión
atravesando espazos verdes.... Na década dos 80 e 90 constrúense máis de 30.000 novas
vivendas, en toda Pontevedra.
Un impacto claramente negativo, acaecido na década dos 80, tanto para a paisaxe da ría
de Pontevedra como para a configuración urbana da nova Pontevedra, foi o trazado urbano
da Autopista do Atlántico, sobre todo o enlace Pontevedra norte con Pontevedra sur coa
Ponte sobre a ría, que provoca unha perda de calidade paisaxística e de creación de
espazos marxinais por contaminación, ruídos, illamentos en tramas urbanas próximas aos
espazos de maior centralidade.
En troques, nas últimas décadas do século 20, o novo trazado do ferrocarril liberou a
cidade dun férreo cinto e de non poucos pasos a nivel, como o da estrada a Marín e a
baixada ao porto. A nova estación (xunto á que se construíu a de Autobuses) estimulou a
urbanización de toda esta zona (Virxe do Camiño e Gorgullón) e a apertura de novas rúas,
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malia canalizar parcialmente o río dos Gafos, canalización que hoxe en día atopase nun
proxecto de recuperación do río e de transformación das súas marxes en espazos de zonas
verdes e de ocio.
Para rematar esta evolución da estrutura urbana neste século 21, subliñar a creación da
Universidade, o traslado de Tafisa, así como as melloras de espazos públicos (en moitos
casos liberados da súa función imperante ao servizo do coche para converterse en espazos
de convivencia, ocio, intercambio e fortalecemento do papel do peóns na nova cultura da
mobilidade sostible), xunto coa mellora de equipamentos e un gran pulo no saneamento
integral da ría-río, así como o efecto negativo do espallamento de vivendas illadas,
unifamiliares ou adosadas nas parroquias periféricas.
En Pontevedra na actualidade deféndese un crecemento urbano compacto, complexo e
integrado como se consideran nos programas da ETE e nas políticas avanzadas de
ordenación do territorio. Así, a cidade de Pontevedra nos últimos anos levou a cabo unha
transformación importantísima nos espazos públicos co obxectivo de conseguir unha cidade
para os cidadáns. Isto foi posible, levándose a cabo importantes actuacións de reforma e
modernización urbana con mais espazos públicos, con máis actividade comercial e de lecer,
con renovación total dos servizos de auga e saneamento, con gas e fibra óptima en toda a
cidade, construción de novos espazos públicos unidos aos xa existentes, sendo moitos os
proxectos de renovación e rexeneración urbana con eliminación de barreiras, dotación de
servizos modernos, renovación de pavimentos,

instalación de novas redes de auga e

saneamento, etc, como por exemplo na praza de Compostela, na praza de Curros Enriquez,
na rúa Peregrina e na avenida de Vigo, na praza de San Xosé e rúas Marques de Riestra e
González Besada..., actuacións todas elas de cambio espectacular, grazas á ampliación das
beirarrúas, á supresión de barreiras arquitectónicos, á renovación dos servizos, á dotación
de novas iluminacións, e novos espazos públicos seguros para os peóns, creándose vida
social en todos estes novos espazos libres.
En resumo, a configuración urbana amosa unha serie de peculiaridades que derivan da
evolución comentada.
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En primeiro lugar a función estruturante dos ríos e da ría, que ata datas moi recentes
presentaban

numerosas

áreas

degradadas

nas

súas

marxes

acompañado

pola

contaminación das súas augas. No caso do Lérez tamén o incremento progresivo do
número de pontes que o atravesan permiten a conexión entre a parroquia de Lérez e o
centro urbano. Nos últimos anos na marxe máis urbana estanse a levar a cabo
intervencións de mellora de espazo público, creación de carris bici...
Tamén debemos destacar os espazos de maior centralidade, o Ensanche e o centro
histórico e as áreas residencias no seu contorno inmediato. Tendo unha centralidade moi
densa, compacta e pechada e unha zona periférica onde presenta unha forte ausencia de
eixes vertebradores do crecemento urbano, máis alá das principais vías de comunicación
terrestre. Cun desenvolvemento lineal a través do eixe da estrada de Santiago Pontevedra
e Pontevedra Vigo e en menor medida Pontevedra Ourense.
Por último, a urbanización esténdese e expándese cara a periferia rural ou periurbana con
ocupacións moi difusas e irregulares, fundamentalmente de vivendas unifamiliares
mesturadas con pequenas e dispersas explotacións agrícolas de autoconsumo e zonas
comerciais e industriais. Debéndose levar a cabo, aquí, unha fonda análise que ten que
apoiarse principalmente na valoración dos recursos naturais e no sistema territorial
herdado. Haberá que optimizalo co gallo de sacarlle o máximo aos recursos naturais e
paisaxísticos e manter os usos tradicionais vinculados ao aproveitamento sostible o máis
posible.
Xa que logo, os núcleos rurais forman un sistema, debéndose protexer os seus solos
produtivos, así como as súas características naturas e procesos naturais para facilitar as
paisaxes integradas e as funcións rurais. De aí que, outra cuestión importante son os
impactos visuais e volumétricos nos perímetros dos núcleos rurais.
Daquela, é necesario que se estableza unha oferta de solo industrial capaz de acoller as
novas iniciativas e consolidar as existentes, mediante unha axeitada clasificación do solo,
baixo criterios de racionalización no seu emprazamento, localizando áreas de maior
aptitude topográfica e ambiental.
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2.1.3. PLANEAMENTO URBANÍSTICO VIXENTE
O PXOU vixente é do ano 1989, e presenta como principais cuestións de interese a
sustentabilidade que, se ben a ocupación prevista para solos residenciais urbanos é
moderada para un concello urbano, pola contra a capacidade de edificar nos núcleos rurais
é elevadísima (se ben soamente está executado, aproximadamente o 25% da capacidade
teórica máxima no rural). Neste PXOU actual os solos especialmente protexidos son moi
baixos, aínda que a lei de augas, de costas e a existencia de espazos de Rede Natura fixo
posible protexer por lei espazos non protexidos polo planeamento como terían que ter sido
e serán no novo planeamento urbanístico.
Para rematar este apartado a porcentaxe de superficie edificable aproximada no PXOU
aínda vixente é de 13-14%.
2.1.4. VISIÓN DE FUTURO:
As actuacións estratéxicas dende o punto de vista urbanístico están recollidas no preavance
do novo Plan Xeral de Ordenación Municipal e exprésanse no seguinte diagrama. Para máis
información ver o documento de avance do PXOM.
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15 Propostas do preavance

2.2.

A COMPACTIDADE

A compactidade é un dos piares para o desenvolvemento sostible das cidades; incide na
súa forma, na súa funcionalidade e na organización das redes de mobilidade e dos espazos
libres, así como nos recursos naturais.
A compactidade busca a eficiencia, a optimización do espazo co gallo de sacar o máximo
partido para aforrar solo e conxugar as necesidades do crecemento coa preservación dos
recursos naturais, dos valores paisaxísticos. A compactidade lévase a cabo mediante o
incremento da mestura de usos, a reconversión de espazos industriais, incrementado as
densidades medias, fomentando a diversidade tipolóxica.
A compactidade no ámbito urbano expresa a idea de proximidade dos compoñentes que
conforman a cidade, é dicir, a reunión nun espazo máis ou menos limitado de usos e as
funcións urbanas. A compactidade facilita o contacto, o intercambio e a comunicación, que
son a esencia da cidade. Asemade, a proximidade espacial entre usos e funcións urbanas
permite que o transporte se fundamente nas viaxes a pé, o transporte público e a bicicleta.

consultora galega s.l.

25

AXENDA 21 LOCAL
xullo 2007

AXENDA 21 LOCAL
CARA UN PLANEAMENTO URBANÍSTICO MÁIS SOSTIBLE
_____________________________________________________________________________________________________

A liberación de parte do espazo público que hoxe ocupa o vehículo privado pode dar pé a
un deseño de espazo urbano que aumente a súa calidade e o número de usos e funcións.
A procura da compactidade no ámbito periurbano resulta obrigada para poñer freo aos
procesos de diseminación da urbanización no territorio periurbano, posto que supoñen
unha ameaza para a calidade ambiental e maila axeitada preservación dos valores naturais,
ambientais, produtivos e paisaxísticos do territorio e, xa que logo, da súa sustentabilidade,
tamén por iso é necesario aplicar a compactidade aos asentamentos rurais, para diminuír
os riscos de degradación ambiental e minimizar os custos dos sistemas de transporte e
infraestruturas.
• Obxectivo estratéxico: ordenar a expansión e a remodelación urbana e rural para

minimizar o consumo de solo e racionalizar o seu uso, de acordo a un modelo territorial
globalmente eficiente, evitando a ocupación innecesaria de solo. Así mesmo, poñer freo
ao proceso de diseminación por todo o territorio rural e natural.
Liñas de actuación:
• Os novos crecementos residenciais, as novas áreas a urbanizar deberanse crear cunha

densidade suficiente, apostando maioritariamente pola vivenda plurifamiliar como
tipoloxía edificatoria preponderante; isto é, novos crecementos residencias densos e
polifuncionais Só nas áreas de contacto cos núcleos rurais da periferia, as densidadades
serán máis baixas para posibilitar unha axeitada transición e integración territorial.
• Aumentar a oferta de solo industrial e residencial dun xeito controlado e equilibrado.
En resumo: O modelo de crecemento da cidade ten que ser compacto evitando como
norma xeral as urbanizacións desconectadas dos actuais asentamentos. Por outra banda
nos solos de núcleo rural e ampliacións deberase tentar resolver os problemas de situación
dos habitantes do rural, tendo en conta que se deberá evitar o espallamento das vivendas
ou as miniurbanizacións en solos de núcleos, etc.
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16 COMPACIDADE
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2.3.

O ESPAZO PÚBLICO

Os espazos libres e zonas verdes configúranse como unha das pezas máis importantes, que
inciden de forma relevante na calidade de vida dos cidadáns ao proporcionar espazos
accesibles e de uso público para o lecer; estes espazos libres e zonas verdes presentan
todo un conxunto de beneficios sociais como lugares de encontro, de deleite colectivo,
lugares que contribúen a revalorizar zonas urbanas, incrementando a mellora da súa
imaxe, en definitiva, obter cidades máis saudables.
Os parques e xardíns, en Pontevedra na actualidade, representan aproximadamente unha
superficie de 150 hectáreas entre prazas, parques, xardíns, áreas recreativas, zonas verdes,
rotondas, ... Aproximadamente co novo PXOM engadiránselle 200 ha de espazos libres e
zonas verdes. Previsións de aumento notable en canto a zonas verdes e espazos libres,
parques como o parque do río Gafos, o parque fluvial do Lérez, o parque de Alba norte e
sur, parque de Lourizán, Parque en Marcón, parque en Pontesampaio...
Planificación dos espazos libres e zonas verdes, vinculada aos valores e recursos naturais,
ecolóxicos e paisaxísticos do territorio, así como a ordenación de carácter integral (de
tódolos espazos verdes existentes e previstos) e interconexionada (creando conexións
entre os espazos, corredores verdes,...).
A conexión dos parques, xardíns e espazos intersticiais, conformando un mosaico verde,
unha rede verde de espazos.
Espazos verdes segundo tipoloxía: a superficie mínima que se considera como espazo
verde é de 1000 m2 e con máis da metade da área permeable e/ou verde. Non se
consideran as superficies ligadas ao tráfico porque están suxeitas a súa propia servidume.
A proximidade da poboación aos espazos verdes é un parámetro que avalía a súa calidade
en relación á cotidianidade. O obxectivo é que todo cidadán da cidade compacta dispoña
de acceso a unha zona verde a unha distancia que poida percorrer a pé en menos de 5
minutos.
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• OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS: Garantir o acceso dos cidadáns ao deleite da natureza,

minimizando os impactos sobre a biodiversidade.
• Liñas de actuación: CREACIÓN DUNHA REDE DE ESPAZOS VERDES LIBRES e

ACCESIBILIDADE DOS CIDADANS AOS ESPAZOS VERDES
o

Aceso a 200 metros a un zona axardinada como prazas, áreas estanciais e
itinerarios peonís (a pé cotián).

o

Acceso a zonas verdes (> 5000 m2) nas que poida inscribirse un círculo de
30 metros de diámetro, que resolvan as necesidades máis básicas de
estancia e esparexemento ao aire libre da poboación.(1000 metros a pé non
cotián).

o

Aceso a parques forestais, parques fluviais, maiores de 1Ha e a unha
distancia de menos de 2 km, desprazamento en bicicleta ou en transporte
público.
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17 zonas verdes e espazos libres existentes e previstos sobre matriz de 100 *100 m
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2.4.

EQUIPAMENTOS

A dotación actual de servizos e equipamentos culturais, deportivos e de ocio pode
considerarse bo, os equipamentos públicos existentes están en concordancia coa súa
dimensión urbana, coa súa función prestadora de servizos a unha ampla área de influencia.
Nas previsións de futuros novos equipamentos subliñamos a nova cidade deportiva, a
ampliación da cidade universitaria, o novos terreos para sanidade…
A proximidade e accesibilidade dos equipamentos é tan importante como a súa mesma
existencia. Así, a distancia é unha variable a introducir, como tamén se debera ter en conta
a accesibilidade para os colectivos con limitacións na súa mobilidade.
• OBXECTIVO ESTRATÉXICO: Garantir o acceso dos cidadáns a un nivel de equipamentos

e servizos, segundo tempo de acceso a pé e dende calquera parte do territorio.
• Liñas de actuación: Establecer acceso a pé e dende calquera parte do territorio
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18 Equipamentos existentes e previstos sobre matriz de 100 *100 metros
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2.5.

A PROXIMIDADE

No planeamento de novas realidades urbanas ou na remodelación das xa existentes é
necesario e fai falla incluír novos instrumentos como a AAE que fagan posible os obxectivos
que se enmarcan no modelo de cidade desexada. A procura de novos equilibrios de
ganancias

e

cesións

teñen

que

potenciar

novas

sinerxías;

neste

sentido

a

multifuncionalidade estende a inclusión de usos residenciais, servizos e actividades
económicas ligadas á poboación residente e laboral . Neste equilibrio de ganancias e
cesións a produción de nova residencia e actividade ten que permitir as dotacións
suficientes para o espazo público (espazos verdes, etc.) e tamén para os equipamentos.
A proximidade espacial entre usos e funcións urbanas permite que o transporte se
fundamente nas viaxes a pé, o transporte público e a bicicleta.
A liberación de boa parte do espazo público que hoxe ocupa o vehículo privado, pode dar
pé a un deseño de espazo urbano que aumente a súa calidade e o número de usos e
funcións.
A redución do número de vehículos circulando reduce, á súa vez, o consumo de enerxía, de
ruído, de contaminación atmosférica, de accidentes de tránsito, de horas laborais perdidas,
etc.
Coa redución do peso dos vehículos no conxunto de desprazamentos diarios redúcense as
disfuncións da cidade e, á vez, as disfuncións ambientais a diferentes escalas.
O tránsito de vehículos é admitido hoxe como un dos maiores, senón o maior, xerador de
disfuncións urbanas. A proximidade é sinónimo de densidade e de compactidade.
As actividades de proximidade que son aquelas actividades económicas de uso cotián onde
o cidadán accede en función da proximidade á súa residencia (alimentación, periódicos,
produtos farmacéuticos). A presenza de actividades e servizos de proximidade indica que o
tecido urbano é especialmente apto para ser habitado posto que non supón un custo
elevado de desprazamento para a realización destas tarefas diarias, como acontece nas
áreas urbanas ou periurbanas sen actividade de proximidade o que obriga un custo elevado
de desprazamento para realizar as actividades propias das tarefas diarias.
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• OBXECTIVO ESTRATÉXICO: Potenciar o modelo de cidade complexa con actividades

densas de coñecemento
Liñas de actuación:
• Establecer unha mestura de usos nos novos tecidos urbanos. Fomentar a situación de

locais destinados a actividades económicas, equipamentos, asociacións e entidades, co
fin de acoller unha determinada densidade de actividades, posto que é clave para
garantir niveis de complexidade urbana.
• Asociar ao espazo residencial os servizos de proximidade necesarios para a vida cotiá:

evitar tecidos residenciais sen comercio de proximidade e sen servizos mínimos do
estado de benestar (educación, saúde, ocio, deportes, etc).
• Vincular as actividades de proximidade e servizos co novo modelo de mobilidade,

facendo pequenas concentracións de actividades de proximidade que sexan accesibles
en transporte público para achegar a unha escala de toda a área territorial urbana e
metropolitana, o comercio de proximidade.
2.6.

A MOBILIDADE E TRANSPORTE

A mobilidade é unha das variables fundamentais a ter en conta á hora de expor obxectivos
de desenvolvemento sostible nunha cidade. A repercusión do modelo de mobilidade sobre
a calidade de vida dos cidadáns é de gran importancia xa que afecta a unha ampla
variedade de aspectos, tanto de índole ambiental como social: a calidade do aire, a
calidade do espazo público, o ruído, a seguridade, a saúde …
Ademais a mobilidade é unha variable complexa na que interveñen tanto o propio deseño
urbanístico da cidade como os hábitos e o estilo de vida dos seus habitantes, o transporte
público existente, …
Na actualidade todas as recomendacións dos expertos van na liña de abordar a mobilidade
de xeito integrado; así os novos compromisos de Aalborg 10 subliñan a interdependencia
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do transporte, a saúde e o medio ambiente. Polo que debemos comprometernos
firmemente na busca de modelos de mobilidade sostible:
• Reducindo a dependencia do transporte privado motorizado
• Aumentando a porcentaxe de desprazamentos en transporte público peonil e bicicleta
• Promovendo alternativas atractivas ao uso de vehículos privados a motor
• Desenvolvendo plans integrados de mobilidade sostible
• Reducindo o impacto do transporte no medio ambiente e a saúde pública
En Pontevedra o tráfico urbano constitúe un problema polo predominio do transporte
motorizado individual (automóbil), onde a mobilidade interurbana e urbana está baseada
nunha utilización excesiva do vehículo privado, o que converte as rúas abertas ao tráfico
nun verdadeiro colapso en determinadas zonas e horas do día, xerando o problema
especialmente notorio na zona centro, onde as prazas de aparcadoiros subterráneos
énchense nas horas chamadas puntas, de aí que a escaseza de aparcadoiros é outro
problema relacionado co tráfico.
Outro problema é o aparcadoiro de camións e os autobuses turísticos.
O parque automobilista de Pontevedra é alto e en continuo crecemento
O transporte público interurbano semella insuficiente, o que obriga a un importante uso do
vehículo privado tanto, dos concellos de área territorial urbana de Pontevedra, como os
desprazamentos da propia mobilidade interna entre as parroquias e o centro.
Precísanse de importantes melloras de espazos públicos cun importante conxunto de zonas
peonís no casco histórico e nos posteriores ensanches .
Necesaria mellora da comunicación peonil do camiño sur de Santiago, ao seu paso por
Pontevedra.
Realización recente de actuacións municipais no campo da accesibilidade e mobilidade de
persoas e grupos sociais con limitacións O concello dispón de estudos e plans de mellora da
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mobilidade e da accesibilidade de persoas e grupos sociais con limitacións de mobilidade.
Na actualidade estanse levando a cabo actuacións nestas liñas
Polo tanto, accións a tomar poderían ser:
• Deseño dunha proposta integrada para os diferentes modos de mobilidade: vehículo

privado, transporte público, bicicleta, mobilidade peonil xunto con outros (transporte
escolar, transporte de empresas, carga e descarga, etc.) Adecuación do espazo público
en relación coas distintas tipoloxías de mobilidade.
• Establecemento das metodoloxías de traballo e das ferramentas informáticas,

estatísticas, de xestión da información e da participación cidadá, necesarias para o
desenvolvemento, posta en práctica e seguimento das propostas de mobilidade.
• Unha boa rede para os peóns, para o transporte público e para as bicicletas semella ser

a base dun modelo de mobilidade máis sostible, é dicir, asociado a un consumo de
enerxía menor, menos ruídos, menos contaminación atmosférica, menos accidentes, etc.
• Incorporar no PXOM un estudo de avaliación da mobilidade xerada
• Incorporar no PXOM o deseño das redes para os viandantes e bicicletas adecuadamente

conectadas cos solos urbanizables e co sistema de espazos libres e equipamentos.
• Efectuar reservas de solo e adoptar outras medidas para a creación de áreas de

aparcadoiro disuasorio.
• Manter distancias que permitan o acceso a pé ou bicicleta entre os novos residencias e

as dotacións urbanísticas básicas.
• Nos casos de mellora urbana redimensionar a ampliación das beirarrúas e diminuír as

rúas destinadas ao tránsito motorizado.
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2.7.

ACCESIBILIDADE

Moitas persoas das cidades ven limitada a súa independencia polas barreiras físicas e
psicolóxicas que presentan as rúas: tráfico intenso, beirarrúas estreitas e ateigadas de
bolardos, farois e sinais, falla de ascensores, ramplas e outras medidas arquitectónicas.
A accesibilidade pódese definir como a calidade que permite usar e gozar do contorno a
calquera persoa, con independencia da súa idade, da súa situación de mobilidade reducida
ou de discapacidade.
Ten que estar tanto na vía pública: rede viaria, elementos de urbanización, aparcadoiros,
mobiliario urbano, como nas edificacións, tanto públicas como privadas, podendo facer o
mesmo concepto extensivo á edificación, ao transporte e ás tecnoloxías de información e
comunicación.
Por tanto a planificación ten que facilitar a accesibilidade a todos os grupos sociais, e o
novo PXOM así como a Axenda 21 local deberá crear un espazo urbano que permita unha
mobilidade para todos e todas, asumindo as necesidades das persoas discapacitadas,
nenos e nenas, persoas maiores, etc.
É necesario tamén introducir a accesibilidade peonil aos servizos básicos, é dicir, o tempo
máximo que se tarda andando para acceder ao que definimos como servizo básico:
transporte

público,

farmacia,

forno,

mercado,

escolas, espazos

verdes,

quiosco,

supermercado, servizos deportivos, alimentación, centro cívico e correos. Este tempo
idóneo é de entre 5 e 10 minutos dependente do tipo de servizo.
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3. COMPLEXIDADE URBANA
A diversidade, en ecoloxía, está relacionada co número de especies existentes (riqueza)
nun espazo e momento dado, en relación coa abundancia dos individuos das diferentes
especies. Podemos dicir, por tanto, que un lugar moi diverso sería aquel que dese cabida a
moitas especies sen que ningunha delas dominara cuantitativamente. De aí que cando se
fala de complexidade ou diversidade social estamos a falar da complexidade económica,
social, cultural, …
A complexidade enténdense como un incremento de posibles interaccións heteroxéneas,
pódese concibir como un eixe de sustentabilidade que plasma a diversidade presente no
modelo urbano, xa sexan actividades económicas, nivel de asociacións sociais ou cívicas,
diversidade da oferta da vivenda, ou a biodiversidade representada na rede de espazos
verdes .
A importancia para a sustentabilidade da complexidade, débese a dous aspectos:
-

Aqueles espazos que dispoñan de maior información para intercambiar, terán
maior capacidade para acumular e renovar o coñecemento dispoñible. Neste
senso

definen

a

potencialidade

dunha

nova

economía

baseada

no

coñecemento e na mestura de usos.
-

Naquelas áreas con maior diversidade social existirá maior número de
mecanismos reguladores do conflito social, polo que a estabilidade tamén
tenderá a ser maior.

Obxectivo estratéxico: complexidade e misticidade de usos urbanos e sociedade do
coñecemento
Liña de acción: establecer unha misticidade de usos mínimos nos novos tecidos urbanos.
Potenciar o modelo de cidade complexa con actividades .
Estamos ante unha estratexia que é totalmente transversal cos outros eixes ou estratexias
do novo modelo urbano:
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• Coa compactidade coa estrutura formal urbana posto que para conseguir unha elevada

complexidade necesítase un número específico de locais.
• Eficiencia no consumo de enerxía: a proximidade de usos e funcións urbanas permite a

implantación de modelos de mobilidade sostible.
• Maior eficiencia no consumo de solo.
• Estabilidade social: un aumento de complexidade.
• Supón aumento de postos de traballo, aumento de convivencia no espazo público, un

maior acceso aos servizos básicos e unha maior diversificación dos profesionais.
Este piar da sustentabilidade, en certa medida o que nos está indicando é o grao de
competencia, de compactidade do territorio e o grao de atracción, control e relación coa
súa área de influencia. Polo que nos informará do grao de desenvolvemento da estratexia
para competir, baseada na información e no coñecemento e non no consumo de recursos.
3.1.

CARACTERIZACIÓN DA ESTRUCTURA ECONÓMICA

Nos últimos anos a economía de Pontevedra e a súa área experimentou un relativo
crecemento do emprego.
O ritmo de creación do emprego vai acompañado dunha consolidación do proceso de
terciarización, propia das economías urbanas modernas, apuntándose xa nos últimos
tempos a importancia das chamadas actividades de “terciario avanzado” e o peso do sector
da construción, que logo duns anos de incerteza, semella recobrar posicións de liderado.
Semella razoable que as tendencias que dominaron a última década se manteñan na
vindeira. Han ser, de certo, anos de expansión dos principais sectores de actividade que
definen a especialización da área.
As proxeccións realizadas en base ás hipóteses establecidas indican que haberá preto de
10.000 empregos na área no 2010, e preto de 15.000 novos empregos no 2015.
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Nese ano 2015, o sector servizos representaría o 68% dos empregos totais. A industria
sitúase no 9%. A construción acollería o 18% e o 5% restante atoparía emprego no sector
primario.
Semella que vai continuar o proceso de terciarización de certa intensidade en coñecemento
(servizos públicos, educación e investigación) e de carácter loxístico (transporte e
actividades anexas), seguindo con importancia destacada as actividades comerciais. A
construción, de seguir coa evolución recente – e todo indica que vai ser así – seguirá a ser
un nicho importante de emprego na área, porque dentro dun proceso de estancamento
demográfico xeneralizado é de interese o crecemento experimentado pola poboación da
área, que semella moi positivo, e en boa medida líganse ao crecemento do atractivo
residencial de Pontevedra.
Dada a taxa de actividade da poboación da área de Pontevedra (moderada a respecto do
contexto europeo) o crecemento do emprego non debe esixir forzosamente o aumento
proporcional da poboación total, polo que esta pode seguir a experimentar incrementos
modestos e non tan fortes como os que marcan os ritmos de crecemento de emprego.
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4. BIODIVERSIDADE,

CONECTIBIDADE

ECOLÓXICA

E

PATRIMONIO NATURAL

4.1.

PATRIMONIO NATURAL

O territorio de Pontevedra conta cunha serie de recursos ambientais valiosos, ben de
caracter físico natural - condicións de vexetación, xeomorfolóxicas, paisaxísticas, etc -, ben
de caracter antrópico – actividades agropecuarias, actuacións urbanas, patrimonio cultural,
etc - , que polas súas calidades positivas teñen que ser obxecto dunha especial atención,
dende o punto de vista da adopción de medidas encamiñadas a garantir o mantemento,
conservación e protección.
No primeiro dos casos trátase dos compoñentes físicos do territorio, aqueles que presentan
unhas características singularidades ou valores específicos que resultan básicos na
conservación dos hábitats naturais, da flora e da fauna silvestre e do resto dos elementos
ambientais do territorio, o mesmo que aqueles de veñan de accións humanas que dan
significado á trama actual como poden ser os parques urbanos, o sistema agrario, o
sistema forestal e constitúen parte da mellor identidade do territorio.
Así mesmo, poñendo énfase en que estes ámbitos do termo municipal que presentan
valores ambientais son susceptibles de sufrir impactos ou agresións derivadas das
determinacións urbanísticas, tanto dende o punto de vista ambiental como paisaxístico,
sendo identificados a continuación e definidos pola súa fraxilidade, en función do grao de
vulnerabilidade que ten o medio a ser deteriorado ante a repercusión negativa de
determinadas actuacións.
A proliferación de infraestruturas (estradas, autoestradas, torretas enerxéticas,...),
equipamentos periurbanos (hospitais, centros escolares, deportivos...), naves industriais e
comerciais, vivendas de baixa densidade,..., nas últimas décadas, provocou unha forte
afección ao medio natural e rural (perda de solos de alta capacidade agraria, afeccións a
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ribeiras da ría e dos ríos, perda de masas forestais, perda de calidade de paisaxes...). Polo
que neste momentos a estratexia a seguir é poñer en valor todo o territorio que non é nin
cidade nin núcleo rural mediante o obxectivo de: ordenar e regular o medio rural e natural
atendendo á súa diversidade de funcións: produtiva, ecolóxica, hábitats, socio-cultural...
A protección dos sistemas ambientais e espazos naturais nun espazo como Pontevedra,
unha das sete cidades principais de Galicia, onde o contorno está inserido entre sistemas
fluviais que se caracterizan no seu conxunto por posuír destacados valores naturais, valores
que desbordan a delgadiña ringleira do espazo estritamente protexido por lei (LIC do río
Lérez). Espazos, en boa medida por esta proximidade Á cidade, sofren diferentes graos de
presión, tanto derivadas de novas infraestruturas (tren de alta velocidade, estradas...)
como da súa progresiva incorporación ao ámbito propio da cidade ou das súas expansións,
e para que non ocorra, perdas de calidade natural e paisaxística como as acontecidas no
entronque do Almofrei co Lérez, por poñer un exemplo.
Polo que, primeiramente lévase a cabo un inventario das zonas do termo municipal que
presentan valores ambientais susceptibles de sufrir agresións ou impactos derivados das
determinacións urbanísticas. Isto é, imos catalogar as zonas de maior fraxilidade, ou sexa,
catalogamos en función do grao de vulnerabilidade que ten o medio a ser deteriorado
perante determinadas actuacións.
4.1.1. INVENTARIO DAS ZONAS CON FRAXILIDADE AMBIENTAL
Os espazos naturais protexidos: Os espazos integrantes da rede galega de espazos
protexidos presentan o máis elevado nivel de fraxilidade pola excepcionalidade dos seus
valores. Pertencente ao concello de Pontevedra parte do LIC río Lérez e do LIC Enseada de
San Simón. Caracterízanse polo seu altísimo interese, pola diversidade biolóxica e
paisaxística. Compre, xa que logo, ampliar a protección e incluílos en figuras de protección
co obxecto de preservalos, conservalos, así como a recuperación das marxes e ribeiras
(preservación dos bosques de ribeira, creación de corredores verdes, parques fluviais,
labores de educación ambiental…) Os espazos naturais do río Lérez e da enseada de San
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Simón son os espazos máis sobranceiros, en función dos seus valores naturais. Foron
declarados Zona de Especial Protección dos Seus Valores Naturais (Decreto 72/2004) .
Os Humidais: A conservación dos lugares húmidos, xunqueiras, brañas, humidais, zonas
enchoupadas…, en último termo da auga, é recoñecido de importancia capital na
actualidade, pola comunidade científica e política de todo o mundo (Conferencia de Río,
1992). É importante subliñar este cambio de orientación, en relación ao considerado en
décadas anteriores, onde o que imperaba era desecar as zonas húmidas.
Ámbolos dous, os espazos naturais integrantes da rede galega de espazos protexidos e os
humidais do IHG, presentan os máis elevados niveis de fraxilidade ambiental pola
excepcionalidade dos seus valores. A continuación, (poderiamos dicir que coa mesma
fraxilidade ou quizais máis, ao non ter na actualidade unha protección legal) están unha
serie de espazos que chamamos enclaves naturais, moitos dos cales están asociados á
Rede Natura por ampliación dos seus límites e integrando sistemas hídricos con ripisilvas,
agrosistemas, pequenas masas boscosas…; a continuación é o resto do sistema hídrico o
que ten os graos máis altos, seguido das masas boscosas e áreas agrícolas.
Os enclaves: catalogarse unha serie de espazos que presentan grandes valores naturais,
constituíndo espazos de interese ecolóxico. A alta calidade ambiental dos ecosistemas dos
ríos Gafos, Almofrei, un tramo na confluencia do río Fontáns e río Taudendo, o ámbito do
cerro que separa o río Ulló do río Cacheiro, ou a zona húmida das Louriñas que sen
aparecen no catálogo galego, resulta de interese local.
Ademais temos que engadir o Carballo de Santa Margarida, árbore protexida polo catálogo
de árbores senlleiras de Galicia.
Os sistemas fluviais: O resto dos cursos fluviais do municipio teñen tamén grandes
valores naturais, con ringleiras de ripisilvas e pequenas fragas, poñen en relación e
conectan áreas de máximo interese ambiental. Esta función de relación de conexión ten
unha especial importancia debido á elevada fragmentación dos hábitats naturais, por mor
fundamentalmente das infraestruturas e das presións do urbanismo. Os ecosistemas
acuáticos contribúen a manter a biodiversidade e a mellorar as condicións ambientais do
territorio. Así mesmo, existen ámbitos con risco potencial de inundación, particularmente o
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río Verducido polo que se tomaron medidas de rectificación de canles tralas inundacións do
ano 2006.
O monte: Unha prioridade no ámbito da sustentabilidade para a conservación da
biodiversidade do territorio que nos ocupa é a protección destes espazos autóctonos de
bosque ripario, e na mellora do arborado do monte, mediante a substitución das
repoboacións forestais de crecemento rápido e forte compoñente pirófita, co conseguinte
risco real do incendios forestais.
Estes montes pontevedreses constitúen tamén o fondo visual, espazos de relevo como
contrapunto da Ría. Os montes dunha cidade media como Pontevedra teñen que ter unha
función recreativa, ademais das tradicionais de produción e conservación da natureza como
grandes parques periurbanos, onde se poidan mesturar os aproveitamentos tradicionais do
monte, a súa aptitude forestal, coa relevancia paisaxística, e que os seus valores e unha
mellora na diversidade forestal poidan convertelos nun recurso turístico e de lecer de
primeira orde.
Hai que resaltar que os montes presentan unha importancia natural e paisaxística a escala
supramunicipal.
A costa A condición de municipio costeiro confire a Pontevedra unha determinada calidade
paisaxística e visual , que forma parte da imaxe percibida polos habitantes e os visitantes
da cidade. O fronte litoral Pontevedrés pódese dicir que, actualmente é un ámbito urbano
Os espazos agrarios As áreas cultivadas presentan elevados valores socioambientais. A
redución forte destes espazos dende atrás, sobre todo pola urbanización desordenada e
polo abandono da actividade agrícola, fan que sexa necesario protexer os espazos agrarios
que se preservaron ata o momento actual das accións degradadoras, polo tanto
convértense en espazos relicto cun valor cultural, paisaxístico, ecolóxico ademais do propio
de recurso natural. Semella necesario a protección destes espazos, tanto polo seu
significado cultural, de memoria histórica e cultura agraria, asociada e de paisaxe, como
polos valores ambientais ecolóxicos e produtivos que os solos agrícolas tradicionais teñen.
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4.2.

RIQUEZA DE ESPECIES

O número de especies presentes nun territorio é un indicador frecuentemente utilizado
para analizar o grao de conservación e a calidade dos ecosistemas, se ben carécese de
estudos pormenorizados sobre a diversidade, bioxeografía e ecoloxía referente aos distintos
grupos faunísticos representados no ecosistema mariño e continental de Galiza, polo que a
extrapolación a Pontevedra e as súas zonas limítrofes resulta moi difícil -practicamente
imposible- ter certeza da presenza de todas e cada unha das especies de vertebrados, e xa
non digamos nos grupos de invertebrados onde os estudos de catalogación son aínda
moito máis escasos. Utilizouse como medida de biodiversidade existente no concello a base
de datos europea Eunis das especies e dos hábitats, sen poder asegurar a presenza nin o
número de exemplares de cada unha das comunidades animais expostas.
Ademais, ás áreas marítimas como a ría de Pontevedra e de Vigo albergan unha gran
diversidade de invertebrados mariños, moitos dos cales constitúen recursos marisqueiros
de grande valor económico (ameixas, berberechos, camaróns, chocos, longueiróns,
mexillóns…).
4.3.

A CONECTIBIDADE ECOLÓXICA

Aínda que o municipio de Pontevedra é grande, -11.871 Ha-, e ten enclaves e paraxes con
enorme valor ecolóxico, os problemas de fragmentación do hábitat non se afastan
loxicamente dos que acusan a maior parte das cidades nas súas zonas periféricas, isto é,
aqueles que provoca o impacto intrínseco da expansión urbanística e a construción de
infraestruturas para esta expansión e doutras infraestruturas de comunicación.
O mantemento da conectividade ecolóxica no territorio foise perfilando como un obxectivo
das políticas de conservación da Natureza. Así, os conxuntos de espazos naturais
protexidos tenden, na actualidade, a constituírse legalmente como redes de conservación A
conservación da conectividade e a integridade ecolóxica da rede de espazos naturais
Natura 2000 é, ademais, un requisito legal imposto pola Directiva europea de Hábitats
(1992). A rede de ríos e arroios do territorio álzase como un dos sistemas naturais que
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máis facilidades dan á fauna para desprazarse. Estes “corredores ecolóxicos” son
especialmente importantes nunha paisaxe tan humanizada Os elementos lineais da paisaxe
teñen un papel fundamental na calidade da paisaxe e no mantemento da conectividade,
exercendo funcións de corredor e de barreira a potenciación dos corredores ecolóxicos
entre os humidais de Pontevedra e as áreas naturais próximas, álzase como unha das
prioridades de actuación para o futuro no ámbito municipal.
A delimitación da Rede de Corredores debería supor repercusións na regulación dos usos
do solo e establecemento de medidas, tanto de restauración ecolóxica como de prevención
de impactos.
4.4.

OBXECTIVOS A CUMPRIR:

Para manter a biodiversidade debemos manter o patrimonio natural, a riqueza de especies
e a conectibidade, tendo como obxectivos e liñas de acción os seguintes:
• Garantir a conservación da biodiversidade e do patrimonio natural do municipio. Manter

unha rede de espazos naturais que permita garantir unha certa conetibilidade ecolóxica
entre as diferentes partes do territorio, en especial dos espazos catalogados na rede
galega de espazos protexidos.
• Protexer especialmente os espazos ocupados por ecosistemas fráxiles, escasos e outros

de interese xeral
• Protexer as áreas con valores agrarios, tanto polos seus valores produtivos como polos

valores naturais, paisaxísticos e culturas que o espazo agrario ten.
• Preservar do proceso de transformación urbanística aqueles espazos afectados por riscos

naturais ou tecnolóxicos.
• Reducir o selado e a impermeabilización do solo
• Fomentar o arborado na trama urbana para mellora estética, atmosférica e de

mitigación dos efectos das “illas de calor nas cidades”.
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• Rede verde, tanto a rede no interior do ámbito urbano como en todo o territorio, que

mellore a accesibilidade das persoas ao espazo público, que conecte espazos de
interese, evitando a fragmentación de hábitats para a fauna. Potenciando as redes de
mobilidade alternativa: bicicletas.
• Aumento da permeabilidade do solo, mediante a obriga de deixar valores mínimos de

solo permeable nos espazos públicos dos novos desenvolvementos de urbanización, así
como

nas

operacións

de

reurbanización,

evitando

o

selado

masivo

e

a

impermeabilización total do solo.
• Protección dos espazos de maior interese natural e de maior fraxilidade .
• Liñas de actuación: establecer no plan urbanístico .
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Pi19: Enclaves e hidroloxía sobre matriz de 100 *100 m
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5. EFICIENCIA: METABOLISMO URBANO
A eficiencia urbana, é dicir, os recursos que son necesarios para manter determinada
organización, está intimamente relacionada coa ordenación do territorio e o modelo de
cidade, sendo os modelos de ocupación do espazo o principal factor da eficiencia ou
ineficiencia. Eficiencia que se estende a outros ámbitos: edificación, servizos, estilos de
vida, etc., facendo que os fluxos materiais, enerxéticos e da auga sexan o mis circulares
posibles.
• Por todo elo a prevención e corrección de todas as formas de contaminación é un

obxectivo a perseguir.
5.1.

AUGA

5.1.1. O ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE
A empresa Aguagest leva o servizo integral da auga do Concello, incluíndo tanto o
abastecemento de auga potable como o saneamento e a depuración.
A captación prodúcese dende o Embalse de Pontillón de Castro, e complementariamente
mediante bombeo do río Lérez á altura de Monte Porreiro. O tratamento das augas
realízase na estación depuradora de carácter metropolitano, dende a ETAP de Pontevedra,
abastécense ambas marxes da ría, tanto cara o Salnés, con Poio e Sanxenxo, como cara ao
Morrazo, pasando por Marín e Bueu, si ben dentro do termo municipal de Pontevedra,
abastécese unicamente o casco urbano e parte das parroquias de Mourente, Lérez e
Lourizán.
A planta presenta un sistema de telecontrol das redes de subministro de auga,
alcantarillado e depuración de residuais. Sistema que permite detectar en tempo real as
avarías do servizo de abastecemento de auga potable, ademais de vixilar a calidade dos
verquidos na rede de saneamento .
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Debese levar a cabo propostas para resolver as deficiencias de servizo que na actualidade
aínda existen, e amais coas previsións das necesidades derivadas das novas actuacións de
desenvolvemento urbano.
5.1.2. A REDE DE SANEAMENTO
O saneamento e depuración atopase nun importantísimo proceso de transformación de
cara a resolver os moitos déficits herdados do pasado. Así podemos dicir que o saneamento
do río, a ría e as xunqueiras é o proxecto de obra pública mais importante acometida en
Pontevedra nos últimos anos e que permite conducir as augas residuais da cidade e do seu
entorno norte á depuradora mancomunada de Praceres. Agora as tubarias rematan nun
colector que percorre todo o litoral desde a ponte de Santiago ata a depuradora. Por outra
banda ao longo do río Rons o que forma a xunqueira de Alba un colector recolle os
residuos e os leva ata un bombeo na ponte do burgo, e atravesan o Lérez e conéctanse ao
colector principal. Dende a Xunqueira de Alba baixa outro colector que recolle as augas
residuais das instalacións educativas da xunqueira. Esta obra instalou en Pontevedra 13 km
lineais de tubarias, dunha rede resultante separativa diferenciando as augas pluviais das
residuais , e eliminando os verquidos do Lérez.
Así na actualidade aproximadamente o 85% da poboación de Pontevedra dispón de
alcantarilllado e mais do 80 % está conectada a la depuradora de augas residuais de
Placeres.
Estase executando a rede de alcantarillado no rural onde un convenio de colaboración coa
Xunta de Galicia permitirá que nun prazo de 5 anos este completado o alcantarillado no
rural. Así lévanse dados pasos importantísimos no saneamento practicamente total do río
Lérez e tamén da ría que é un obxectivo non só do Concello de Pontevedra, senón tamén
de Poio e Marín como os máis afectados».
Estamos no concello de Pontevedra no camiño de de facer realidade a liña estratéxica de

garantir a calidade e cantidade dos servizos ambientais ,reducir a contaminación e
promover o aforro e a eficiencia no uso dos recursos.
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5.2.

RESIDUOS

Moderadamente alta o índice de producción de residuos urbanos 1.05 Kg/hab/día.
Moderadas

porcentaxe de materias reciclados: A taxa de kg de vidro de reciclado por

poboación é de 7,6 kg/hab-ano, o que significa a efectos de avaliación relativa, que queda
por riba da media de Galiza, pero por baixo da española.
A mesma taxa no caso do papel ascende a 6,48 kg/hab-ano fronte aos 77,4 kg/hab ano
xerados.
Dos datos dedúcese que a día de hoxe a porcentaxe de reciclados respecto dos residuos
sólidos urbanos é de 1,5% en papel, e do 1,8% en vidro (porcentaxes calculadas en peso).
Ademais disto existen puntos de vertido incontrolados en toda a parroquia. Hai unha
demanda de puntos limpos para facer fronte aos escombros das obras.
Atopamos tamén un problema cos restos de carácter orgánico ao seren depositados nos
contedores normais. Para unha separación selectiva, o servizo non conta con contedores
(só hai contedores verdes). A frecuencia do servizo é de 2 veces á semana quedándose
escaso nalgúns puntos.
Necesidade de abordar a problemática de residuos de escombros e restos de obras.
Así como a os montes seguen aparecendo puntos onde vertedoiros ilegais no monte
(pneumáticos, cascallos de obra, electrodomésticos, e mesmo automóbiles abandonados)
5.3.

ENERXÍA

A procura do aforro e da eficiencia enerxética é o obxectivo xeral.
A enerxía é un sector básico da económica de calquera país industrializado e está
directamente relacionada con tódalas facetas do desenvolvemento económico: vivenda,
industria e servizos, tráfico e transporte. Teñen implicacións directas en todos os aspectos
medioambientais da actividade humana.
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Aínda que a cuestión da enerxía ten unha dimensión que transcende dos límites da política
municipal, pódense dende este ámbito, establecer programas e medidas que contribúan ao
desenvolvemento de políticas de xestión enerxética máis equilibrada e sustentable. Dende
o concello como consumidor enerxético, pódese promover aforro e eficiencia enerxética nas
instalacións e servizos municipais, así como combustibles máis limpos e uso de enerxías
procedentes de fontes renovables; tamén actuacións indirectas mediante a concienciación e
sensibilización cidadá e mediante a adopción de medidas no desenvolvemento urbanístico
que teñan en conta o consumo enerxético (desenvolvemento residencial, mobilidade
urbana...).
Dado o considerable consumo de enerxía nas zonas urbanas e os problemas do medio
ambiente que tolera, é importante fomentar unha xestión sostible da enerxía. Son moitas
as labores a realizar cara o fomento do uso máis racional da enerxía, dun aforro enerxético
e dun uso máis intenso das fontes de enerxía renovables nas zonas urbanas1.
Tendencia a unha crecente eficiencia e correcta xestión enerxética nas dependencias
municipais.
• Conservación e xestión da demanda enerxética:
• No transporte
• No urbanismo
• Na edificación
• No ciclo dos materiais
• Nas actividades económicas
• Fomentar o emprego de enerxías renovables
• Melloras tecnolóxicas nos edificios
1

O programa SAVE II para a creación de axencias de xestión de enerxías renovables para administracións locais
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• Aumento do transporte público
5.4.

O RUÍDO

O nivel de ruído a que está sometido Pontevedra resulta da combinación de diversos
axentes xeradores deste. Entre as actividades máis habituais, xeradoras deste problema,
atopamos as industrias, as obras públicas, os establecementos comerciais e o tránsito de
vehículos.
O tráfico considerase o primeiro xerador de ruídos molestos, especialmente nas rúas do
núcleo urbano de forte tráfico.
As actividades industriais teñen unha indicencia puntual, con escasa afección, a maioría nas
zonas residencias. Tamén é importante a incidencia das actividades hostaleiras e
comerciais.
5.5.

CALIDADE DO AIRE

A calidade do aire de Pontevedra obtense mediante a rede galega de calidade do aire que
presenta unha estación en Pontevedra, que conta dun sistema de adquisición de datos que
recolle, xestiona e transmite a información ao Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia e
que están preparadas para responder ante calquera evento de contaminación atmosférica
na nosa comunidade autónoma.
20: REDE GALEGA DE CALIDADE DO AIRE NO ÁMBITO DE PONTEVEDRA
Rede galega
de calidade do
aire
ENCE,S.A.

Campelo

08.40.25.W

42.26.03.N

Poio

ENCE,S.A.

Areeiro

08.40.13.W

42.24.17.N

Pontevedra

LMAG

Pontevedra

08.39.25.W

42.25.19.N

Pontevedra

Os parámetros que mide son :

| Dióxido de xofre | Dióxido de nitróxeno | Monóxido de nitróxeno | Óxidos de nitróxeno
totais | Ozono | Partículas en suspensión
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Os umbrais destes parámetros que suporían un perigo para a saúde son os seguintes:
Dióxido de Xofre (SO2): 500 µg/m3 horario, que suporía un umbral de alerta.
Dióxido de Nitróxeno (NO2): 400 µg/m3 horario, que suporía un umbral de alerta.
Monóxido de Carbono (CO): 10 µg/m3, que non debería exceder en máis de oito horas
nun día.
Ozono (O3):220 µg/m3, que suporía un umbral de alerta.
Os datos para o 2005 exprésanse nas seguintes táboas:
21DATOS SO2

22: DATOS NO2 E NOX

23 DATOS OZONO

Os datos obtidos de SO2 e NO2 e NOX en Pontevedra no ano 2005 indican que en ningún
parámetro, rexistradas as medias anuais, superaron os valores guía recomendados.
Soamente subliñar dúas superacións do ozono troposférico (O3) que é un contaminante de
síntese que está incrementándose, en xeral, no conxunto dos espazos urbanos.
A actividade industrial ten unha incidencia puntual con problemas de contaminación
odorifera no complexo industrial Ence elnosa
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A continuación sinalamos as emisións ao aire e a auga de sustancias contaminantes,
emitidas por instalacións dende 2001 a 2004 incluídas no ámbito de aplicación da Lei
16/2002, máis coñecida como lei IPPC.
24: Emisións auga Ence Lourizán (DATOS EPER ESPAÑA)

25: Ence contaminantes aire (DATOS EPER ESPAÑA)
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26: Emisións ao aire ELNOSA (DATOS EPER ESPAÑA)
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6. COHEXIÓN SOCIAL
A integración social non é un ámbito temático máis, senón que é un concepto transversal.
Moitos dos obxectivos e criterios abordados en apartados anteriores contribúen tamén á
cohesión social: o fomento dun modelo urbano integrador e sen excesivas segregacións
espaciais e funcionais; unha mobilidade sostible con orientación igualitaria e sen
segregación en función da posesión ou non dun automóbil; un comercio urbano dinámico e
accesible, sen depender do vehículo privado; a potenciación de mecanismos de
intervención en barrios degradados e socialmente vulnerables; a preservación dun medio
ambiente en condicións adecuadas de calidade, etc.
Obxectivos:
• Garantir o acceso a una vivenda digna para todos como necesidade básica
• Garantir o acceso á cidade de xeito democrático e igualitario
• Garantir o acceso e toma de decisións na configuración da cidade
Criterios:
• Introducir a perspectiva de xénero, de idade e de colectivos vulnerables no deseño da

cidade
• Fomentar a participación cidadá nos procesos de planificación urbanística
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CORRECCIÓN E AMPLIACIÓN DA DIAGNOSE.
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1. INTRODUCIÓN.

1.1.

¿QUÉ É A AXENDA 21 LOCAL?

A AXENDA 21 Local é un Plan de Acción Ambiental promovido polo Concello para o
desenvolvemento sustentábel de Pontevedra, xa que logo ven ser o compromiso de
actuación cara á mellora ambiental continuada do municipio.
O desenvolvemento sustentábel local é a mellora da calidade de vida da cidadanía de
Pontevedra de xeito que se integre:
•

A supervivencia e respecto polo contorno (Sostibilidade ambiental)

•

A necesidade de equidade ou xustiza social (Sostibilidade Social)

•

O equilibrio económico (Sostibilidade Económica)

1.2.

A AXENDA 21 LOCAL E O NOVO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA.

No contexto das tendencias ambientais cara un desenvolvemento sustentábel, a
elaboración simultánea do PXOM e da Axenda 21 local no concello de Pontevedra é unha
oportunidade histórica e un reto na consecución dunha cidade máis sustentábel. A
incorporación desta primeira prediagnose e logo da diagnose ambiental na elaboración do
PXOM pode ser unha boa ferramenta para integrarmos os factores ambientais e os criterios
de sustentabilidade no proceso de planificación urbanística.
Os Plans Xerais de Ordenación Municipal (PXOM) son documentos que ordenan o uso
do solo municipal, definen a cualificación e clasificación de solo, estruturan as redes de
infraestruturas, o sistema de espazos libres, a rede de dotacións e equipamentos, as
políticas de rehabilitación ... Así, a incorporación da diagnose ambiental da Axenda 21 local
pode ser un bo instrumento para integrar os factores ambientais e a sustentabilidade no
consultora galega s.l.
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proceso de planificación. A identidade da cidade, o seu patrimonio cultural, as zonas verdes
e a biodiversidade, as correccións necesarias nas zonas urbanas pouco atractivas e non
sustentábeis, a previsión de corredores verdes, a creación dunha malla de vías ciclistas, ou
a recuperación de espazos de valor natural no interior do territorio, resultan exemplos de
temas que cómpre considerarmos nun planeamento sustentábel.
As axendas 21 local tal como foron propostas no Cumio do Río de 1992, consisten en
programas para a consecución dun desenvolvemento económico e social ambientalmente
sustentábel, desde unha perspectiva integral que atravese transversalmente os campos de
actuación tanto públicos como privados.
O reto sitúase en aplicar e integrar a idea de sustentabilidade na forma e na estrutura da
cidade e do seu territorio. Así, a análise das características concretas do territorio debe ser
a base para establecer a forma e a estrutura da cidade deseñada, ou pola contra o
territorio ha pasar factura. (Edificacións en áreas que se poden asolagar, equipamentos
industriais e ou infraestruturas en zonas de maiores valores naturais e paisaxísticos ou
custos excesivos de mantemento, problemas sociais... Exemplos gráficos destes erros
poden ser a localización de Ence na ría, custos altísimos para levar as infraestruturas
básicas, treitos sen separar fecais e pluviais, o que encarece a auga para tratar na estación
depuradora, liñas de alta tensión por medio ou próxima aos parques para os cativos, falla
de beirarrúas nas máis das parroquias, etc. ...).
É, por elo, que comezar neste momento coa implantación dunha axenda 21 local
representa unha oportunidade cara á sustentabilidade, posto que a Axenda 21 Local é
unha estratexia de sustentabilidade promovida desde o Concello que pretende
establecer un marco de diálogo que permita implicar á cidadanía na construción en
común do concello que queremos para o futuro.
En resumo, aplicar a idea de sustentabilidade implica un novo concepto que entenda a
cidade en termos de ecoloxía, onde as urbes son sistemas basicamente heterotróficos, é
dicir, que dependen da produción primaria que se produce noutros lugares. De xeito
semellante ao que acontece coas materias primas ou coa enerxía. As cidades son sistemas
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que non producen auga, alimento ou enerxía, ou fano dunha maneira moi deficitaria polo
que precisan dun subministro continuado. Encoros, canalizacións, conducións eléctricas,
sistemas de transporte, etc. ocúpanse de garantir os subministros á cidade. En Europa 1
calcúlase que unha cidade media de 100.000 habitantes precisa e produce diariamente unha
media das cantidades expresadas en toneladas do cadro Xx. Deste xeito exemplifícase como
as cidades veñen ser sistemas abertos á materia e á enerxía. Na cidade entran recursos
(materia e enerxía): a enerxía transfórmase e disipa en calor e os materiais en parte
espállanse como contaminantes gasosos, líquidos ou sólidos.
Cadro Media do metabolismo urbano diario
CONSUMO

tn/día

COMBUSTÍBEIS FÓSILES

1150

AUGA

32000

OSIXENO

3100

COMIDA

200

PRODUCE
AUGAS RESIDUAIS

30000

CO2

2500

RESIDUOS SÓLIDOS

160

O enfoque ecosistémico considera a cidade como un sistema complexo caracterizado por un
proceso continuo de mudanzas e desenvolvemento. De acordo co mesmo, determinados
aspectos tales como a enerxía, os recursos naturais e a xeración de residuos son
considerados procesos ou cadeas. O mantemento, restablecemento, fomento e remate
destes procesos ou cadeas contribúe á sustentabilidade.
Así, as decisións sobre as estratexias e as ferramentas en materia de urbanismo e noutros
eidos, deben ir dirixidas á protección da identidade da cidade, o seu patrimonio cultural, as
zonas verdes e a biodiversidade, a corrixir as zonas urbanas pouco atractivas para vivir e as
formas de asentamento non sustentábeis.

1

European Environmental Agency: Europe’s environment, The Dobris Assessment, Copenhague, 1995
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1.2.1.

OS OBXECTIVOS DA SUSTENTABILIDADE.

Estes son algúns dos obxectivos xerais da sustentabilidade, establecidos na Carta de
Aalborg:
1. Investir en conservación do capital natural existente (reservas de auga,
solos, paisaxes, hábitats de interese...)
2. Fomentar o acrecentamento do capital natural (por exemplo reducindo o
nivel de explotacións de enerxías non renovábeis)
3. Incrementar

o

rendemento

final

dos

produtos

(edificios

eficientes

enerxicamente, transportes urbanos respectuosos co ambiente).
4. Integrar as necesidades sociais básicas da poboación, así como a sanidade,
emprego e vivenda, na protección do ambiente.
5. Crear postos de traballo que contribúan á sustentabilidade da poboación.
6. Aplicar unha política eficaz de ordenación territorial que implique unha
avaliación ambiental estratéxica en todos os plans.
7. Mellorar a accesibilidade e manter o benestar e os modos de vida urbanos.
8. Frear a contaminación.
9. Reducir o máis posíbel as emisións de gases de efectos invernadoiro.
10. Protexer os recursos mundiais da biomasa como os bosques, o fitoplacton,
etc.
11. Colaborar con todos os sectores da comunidade e fomentar a participación
cidadá.
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1.3.

ESBOZO DA PREDIAGNOSE.

A prediagnose é o inicio dos resultados que han sentar as bases para un debate no
conxunto da comunidade local, do que sairán as propostas para mellorar as perspectivas de
desenvolvemento sustentábel da cidade a longo prazo.
Nesta prediagnose esbózanse os aspectos positivos ou fortes e os aspectos problemáticos
que se deberán ter en conta no futuro para camiñarmos cara unha cidade máis
sustentábel.
A prediagnose é a base documental sobre a que avanzarmos no proceso de participación
da Axenda 21 local.
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2. DESCRICIÓN DO MEDIO FÍSICO.
2.1.

O CLIMA.
2.1.1. INTRODUCIÓN.

O clima, fai referencia á sucesión de tipos de tempo ao longo dos días, de modo que
configuran uns valores medios característicos, unhas variábeis meteorolóxicas que mudan
nuns determinados rangos, cuns valores extremos. As variábeis meteorolóxicas máis
importantes para analizar neste estudo son: a temperatura, a humidade relativa do aire, a
velocidade e dirección do vento, a radiación solar, a precipitación e presión atmosférica. A
Organización Meteorolóxica Mundial (OMM) define clima como: o conxunto flutuante de
condicións atmosféricas caracterizado polos estados e a evolución no tempo, no curso dun
período dabondo longo e nun dominio espacial determinado.
Cómpre aclararmos nesta introdución un feito importante cara á caracterización climática
dun territorio cun núcleo de poboación importante, é dicir unha cidade: o conxunto da urbe
ten efectos sobre o clima en xeral. As temperaturas son máis altas do que lle
correspondería ao clima local 2, o aumento de temperatura non só se debe á estrutura
urbana, tamén interveñen a produción de calor do consumo enerxético (calefaccións,
motores de vehículos, etc.) que axudan a crear o chamado efecto de illa de calor, porén hai
unha forte dependencia da estrutura na magnitude deste efecto; durante o día no verán os
muros de formigón e o asfalto acumulan calor que irradian despois pola noite. Teñen unha
calor específica máis baixa que o solo, que contén máis auga, polo que absorben e
desprenden calor máis logo do que unha superficie non construída, que teña vexetación e
case nin arrefrían por evaporación. Daquela , no verán, na cidade vai máis calor do que nas
zonas periurbanas próximas. Isto vese acrecentado coa produción de calor resultante do
consumo enerxético.

2

Duvigneaud: La sintesis ecológica. Madrid Alhambra,1978
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Ademais desta apreciación dos microclimas que a cidade crea en xeral, Pontevedra
caracterízase por presentar un clima con temperaturas suaves e bastante homoxéneas ao
longo de todo o ano, cunha moi apreciábel influencia mariña. Os invernos son en xeral
chuviosos, debido ao encadeamento das borrascas que penetran dende o Atlántico,
tendendo a precipitación estival a reducirse considerablemente, pois durante os meses
máis calorosos do ano os ventos do Norte tenden a predominar como consecuencia do
desprazamento cara ao continente do Anticiclón dos Azores. Daquela, caracterízase como
un clima temperado, con escasas xeadas, escasa amplitude térmica anual e diaria,
suavidade das temperaturas, precipitacións moderadamente elevadas e certa seca estival.
Podemos dicir que o clima de Pontevedra é oceánico de transición para o mediterráneo. É
un clima privilexiado, común ás Rías Baixas, tanto para o confort dos habitantes como para
as especies vexetais que non ven apenas limitado o seu crecemento por mor do clima.
Os datos climáticos proceden fundamentalmente de dúas fontes: do Instituto Nacional de
Meteoroloxía que ten unha estación en Mourente e dos datos climáticos pertencentes á
Rede de Estacións Meteorolóxicas da Consellería de Medio Ambiente, que ten unha estación
en Lourizán .
CADRO 2.1.1 FICHA CLIMÁTICA DA ESTACIÓN DE MOURENTE ANOS 1971-2000 Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOXÍA

PONTEVEDRA (MOURENTE)
Período: 1971-2000 Altitude (m): 107 Latitude: 42 26 24 Lonxitude: 8 36 59
MES

T

TM

XAN

9.5

13.1 6.0

Tm

R

H

DR

DN DT DF DH

DD

I

204

73

15

0

7

116

1

1

1

FEB

10.6 14.3 6.8

190

71

13

0

0

1

0

5

112

MAR

12.1 16.6 7.6

126

66

12

0

0

1

0

8

179

ABR

13.2 17.9 8.5

140

66

13

0

1

1

0

6

197

MAI

15.4 19.9 10.9 129

67

13

0

2

1

0

5

226

XUÑ

18.5 23.5 13.4 66

65

8

0

1

2

0

10

270

XUL

20.5 25.6 15.4 44

65

5

0

0

3

0

13

292

AGO

20.4 25.6 15.2 47

66

5

0

1

3

0

12

278

SET

18.8 23.6 13.9 108

69

8

0

1

3

0

9

212

OTU

15.6 19.7 11.4 185

72

13

0

1

2

0

6

151

NOV

12.3 16.0 8.6

198

74

14

0

1

2

0

6

116

DEC

10.5 13.8 7.3

254

74

15

0

1

2

1

7

98

ANO

14.8 19.1 10.4 1691 69

133

0

8

21 2

93

2223

consultora galega s.l.

11

AXENDA 21 LOCAL
xuño 2007

AXENDA 21 LOCAL
A DIAGNOSE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE PONTEVEDRA
_____________________________________________________________________________________________________

2.1.2. TEMPERATURA.
A temperatura do aire depende en grande medida da natureza da superficie en contacto
coa atmosfera, pois é o solo quen lle transmite parte desa calor, logo de se quentar coa
previa absorción de enerxía solar. Isto evidénciase na trama urbana de Pontevedra, onde
as temperaturas medias son máis elevadas que no resto do termo municipal, sen ter en
conta outros condicionantes como a altitude ou a orientación.
O gradiente termométrico anual medio que se aplica á nosa área latitudinal é de –
0.5ºC/100 m. Isto significa que de modo xeral cando subimos 100 m en altitude a
temperatura diminúe 0.5ºC. A temperatura media anual é de 14.8º C
CADRO 2.1.2 TEMPERATURA MEDIA, TEMPERATURA MEDIA MÁXIMA E MEDIA MÍNIMA

TEMPERATURAS
VALORES NORMAIS MOURENTE 1971-2000
FONTE INM
30
25
20
15
10
5
0
XAN

FEB

MAR

ABR

MAI

XUÑ
T

2.1.3.

XUL
TM

AGO

SET

OUT

NOV

DEC

ANO

Tm

PRECIPITACIÓNS.

A abundancia e a variabilidade espacial e temporal das precipitacións non poden explicarse
só baixo a dinámica atmosférica, senón que o factor orográfico xoga tamén un papel
especialmente decisivo.
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O gradiente pluviométrico na nosa área é de 93 mm cada 100 m de ascenso de altitude, e
a orientación e a exposición aos ventos van tamén influír nas precipitacións caídas.
As precipitacións preséntanse todo o ano. Todos os meses chove, os meses menos
chuviosos son xullo e agosto con 10 días de chuvia cunha precipitación de menos de 100
mm. Novembro, decembro e xaneiro son os meses con máis días de choiva, recolléndose
neste período 656 mm.
O climograma indica para cada mes, os valores medios de chuvia, o número de días de
chuvia e a temperatura. No devandito gráfico apréciase como dende maio, as precipitacións
caídas diminúen fortemente, ata atopármonos nos meses de xullo e agosto con menos de
100 mm. de auga caída cada mes, excedendo asemade as temperaturas medias nestes
dous meses os 20ºC.
CADRO 2.1.3 CLIMOGRAMA

climograma
25
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CADRO 2.1.4. DÍAS DE TORMENTA
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ANO
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9

En relación a outros fenómenos hídricos, as brétemas e néboas teñen sobre todo unha
variabilidade espacial illada, quere dicir, que non afectan a todo o territorio. Tendo
brétemas e néboas relacionadas cos fenómenos de inversión térmica no fondo do val e
brétemas e neboeiras asociados ás situacións de borrasca con fronte cálida procedentes do
suroeste.
CADRO 2.1.5 DÍAS DE NÉBOA
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CADRO 2.1.6. HUMIDADE RELATIVA:
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2.1.4. INSOLACIÓN E RADIACIÓN
A media de horas de sol é de 2223 horas ao ano. Das cales 840 lle corresponden aos
meses de xuño, xullo e agosto. Nestes meses aprovéitanse máis de 9 horas diarias de sol
(o máximo peninsular é pouco máis das 11 horas).
CADRO 2.1.7 HORAS DE SOL
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HORAS SOL

No que atinxe á radiación solar temos nas Rías Baixas radiacións superiores a 330
cal/cm2/día, datos claramente semellantes aos rexistrados na mesma latitude no
mediterráneo.
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CADRO 2.1.8 NÚMERO MEDIO DE DÍAS CLAROS

NÚMERO MEDIO DIAS CLAROS
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2.1.5. OS VENTOS
A variación estacional que experimenta a distribución das presións atmosféricas desempeña
un papel fundamental na climatoloxía da zona, véndose afectada polos cambios de posición
que ten o anticiclón das Azores. No inverno, a normal localización do anticiclón das Azores
no Noroeste da costa africana, e un centro de baixas presións en Grenlandia, fai que sopre
en Galiza un fluxo de aire do SW. A partir de xuño, o reforzamento do anticiclón das Azores
e a súa localización cara ao oeste induce un vento nas costas galegas de compoñente N
(Blanton et al.,1987). Os ventos que se presentan na provincia de Pontevedra teñen unha
velocidade media anual de 3 m/s, predominando case por igual os períodos de calma e os
ventos de compoñente N e SW.

2.1.6. A VARIABILIDADE INTERANUAL
De todos os xeitos, débese sinalar que non hai dúas situacións absolutamente iguais, de
forma que a variedade de tempos asociados é inmensa. A frecuencia de aparición destas
situacións sinópticas condiciona o clima galego, con diferenzas substanciais entre uns anos
e outros, que configuran a variabilidade interanual do clima en Galiza. Como consecuencia,
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hai anos catalogados como chuviosos, outros como secos, etc. Esta variabilidade apréciase
ao representar as anomalías de precipitación a respecto da media do período considerado.
Nas figuras seguintes descríbense valores tanto por anomalías da precipitación a respecto
da media como de temperatura. Nas gráficas obsérvase cómo hai unha tendencia positiva a
partir do comezo dos anos 80, algo que se comproba en toda Europa. 3

GRÁFICAS DO LIBRO CONCEPTOS DO CLIMA DE GALIZA 2004

3

Cita do libro O clima en Galicia
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2.2.

O RELEVO
2.2.1. ALTITUDES

A suavidade e as constantes variacións topográficas definen o relevo de Pontevedra, onde
unha xustaposición de pequenas montañas, outeiros e vales conforman o perfil xeral
ondulado. Aséntase arrodeada de catro sectores montañosos circundados por dúas fallas
ou depresións. As cotas máis elevadas, próximas aos 600 m de altitude, atópanse no
occidente do Municipio ocupando a ladeira do monte Castrove, e no occidente no monte
Acival.
A variada altitude, desde o nivel do mar ata os máis de 500 metros pódese apreciar no
seguinte mapa, onde se agrupan as altitudes en rangos de 50 m:
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Distínguense no territorio catro sectores montañosos separados por dúas amplas liñas
tectónicas: A primeira desenvólvese no eixo N-S, é a chamada Depresión Meridiana, a
segunda, que converxe coa primeira en torno á cidade, constitúea o Val do Lérez e a ría de
Pontevedra que se desenvolve nun eixo NE-SO. Así o territorio é unha complexa sucesión
de vales encaixados e pequenas depresións tectónicas, coas ría-río como constituínte
dunha das imaxes pontevedresas máis características.
O primeiro sector montañoso está situado o NO do Concello, nas parroquias de Campañó e
Alba, que se asentan nas ladeiras do Monte de Castrove, contraforte que constitúe o teito
do Concello. O segundo sector, sitúase na outra vertente da Depresión Meridiana ao NE do
Concello a carón do monte Acival nas parroquias de Verducido, Santa María de Xeve e
Santo André de Xeve, acadándose altitudes arredor dos 520 m. O terceiro sector sitúase ao
SO do Lérez e ao Oeste da Depresión Meridiana nas parroquias de Salcedo e Lourizán,
onde se acadan altitudes arredor dos 400 m (alto de San Martiño). E, por último, o cuarto
sector está situado ao SE do concello nas parroquias de Tomeza, Marcón, Canicouva e
Ponte Sampaio, nos contrafortes da serra da Fracha acadándose altitudes arredor dos 500
m nos lindes das parroquias da Canicouva e Marcón e o concello de Ponte Caldelas.
Na seguinte orto imaxe feita desde o Sur do Concello pódese observar con maior detalle a
morfoloxía de Pontevedra. Apréciase en azul a Depresión Meridiana, o Val do Lérez e a
costa de ambas as rías.
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Atendendo ás superficies de cada rango de altitude, obtemos a seguinte táboa:
Rangos
0 – 50
50 – 100
100 – 150
150 – 200
200 – 250
250 – 300
300 – 350
350 – 400
400 – 450
450 – 500
500 – 550
550 – 600
> 600

Hectárea
2,358.82
2,574.65
2,094.46
1,571.62
955.81
819.26
621.85
380.16
253.08
175.47
30.84
10.58
1.14

%
19.91%
21.73%
17.68%
13.27%
8.07%
6.91%
5.25%
3.21%
2.14%
1.48%
0.26%
0.09%
0.01%

O 72.59 % do Concello sitúase por baixo da cota 200 m e só o 0.01% o fai por riba dos
600 m.

2.2.2.

PENDENTES

As pendentes teñen unha gran importancia, tanto para os usos do solo que determinan
como polos procesos que se xeran en combinación con outros factores; como tipo de
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litoloxía, a vexetación... Se clasificamos as pendentes do municipio, atendendo aos rangos
de pendente propostos pola FAO obtemos o seguinte mapa clinométrico:

As pendentes máis fortes concéntranse nas ladeiras dos bordos montañosos e ao longo do
val do Lérez.
Na seguinte táboa indícanse as superficies de cada rango de pendentes:
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Rangos

Hectárea

%

<2%

81.36

0.69%

2-6%

839.40

7.08%

6 - 13 %

3,138.62

26.49%

13 - 25 %

4,295.97

36.26%

25 – 55

3,378.74

28.52%

> 55 %

113.64

0.96%

Total

11,847.74

100.00%

Estes datos reflicten un municipio onde máis dun cuarto do territorio 26.49% está con
pendentes no rango de 6-13% que son pendentes de moderadas a inclinadas e con
pendentes febles de 2-6 temos o 7% do concello, pola súa banda nos tramos de pendentes
moi inclinadas e escarpada de 25—55 % e máis de 55% respectivamente temos case o
30% do territorio.

2.2.3. ORIENTACIÓN
A partir do MDT4 calcúlase a orientación do Concello a respecto dos puntos cardinais,
obténdose o seguinte mapa:

4

MDT modelo dixital do territorio

consultora galega s.l.

23

AXENDA 21 LOCAL
xuño 2007

AXENDA 21 LOCAL
A DIAGNOSE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE PONTEVEDRA
_____________________________________________________________________________________________________

As superficies a cada orientación teñen unha distribución practicamente equitativa das
superficies orientadas a cada punto cardinal como se observa no seguinte cadro:

consultora galega s.l.

Puntos cardinais

Hectárea

%

Norte

2,537.89

21.42%

Lste

2,849.62

24.05%

Sur

2,987.58

25.22%

Oeste

3,457.78

29.19%

Toso os ventos

14.87

0.13%

Total

11,847.74

100.00%
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Outro dato importante é a orientación do Concello en relación ao Sol, as zonas orientadas a
solaina e a sombriza. Isto exprésase no seguinte mapa:

Da distribución por superficies da seguinte táboa dedúcese que é lixeiramente superior a
proporción de terreo orientado a solaina que a sombría.
Ha

%

Umbra

5,560.84

46.94%

Solaina

6,273.05

52.95%

13.85

0.12%

11,847.74

100.00%

Tódolos ventos
Total
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2.3.

XEOLOXÍA.
2.3.1. LITOLOXÍA

Dende un punto de vista xeolóxico, Pontevedra está formada fundamentalmente por
materiais silíceos, granitos de dúas micas e granitoides alcalinos na zona noroccidental e
rochas metamórficas (xistos, lousas, cuarcitas, etc.) nunha faixa na metade oriental.
Sobre este esquema básico superponse ao longo dos principais cursos de auga e da
Depresión Meridiana depósitos detríticos, cuaternarios e de forma diseminada aparecen
Rochas Metamórficas (Xistos, e Metavulcanitas) en xeral cunha orientación N-S.
Estamos ante un concello cun grao de permeabilidade medio – baixo pola dominancia das
rochas graníticas alcalinas.
TÁBOA GRAO DE PERMEABILIDADE
Permeabilidade
Granitoides alcalinos

Media – baixa

Granitoides calcoalcalinos

Baixa

Depósitos dendríticos cuaternarios

Alta

Xistos e metavulcanitas

Moi baixa

2.3.2. SOLOS
No que atinxe aos aspectos edáficos, no sector galaico-portugués dominan os materiais
graníticos e rochas gnéisicas ácidas, seguidas de xistos biotíticos (serie de Ordes) e rochas
básicas; nesta unidade os sedimentos están asociados aos tramos baixos dos principais
ríos, así como a Depresións Meridiana.
De maneira xeral, os solos forestais acostuman presentar un baixo contido en nutrientes,
especialmente P, valores de pH ácidos ou fortemente ácidos (3,5-5,0) e un considerábel
volume ocupado por fracción grosa, non escaseando as áreas demasiado pedregosas na
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superficie e afloramentos rochosos. Desde o punto de vista da súa clasificación, os solos
máis frecuentes son Regosolos, Leptosolos e Cambisolos.
2.4.

HIDROLOXÍA
2.4.1. A RÍA DE PONTEVEDRA

A ría de Pontevedra conta cunha superficie de 142 Km2 e unha orientación suroeste noroeste. As coordenadas xeográficas que delimitan a ría son: 42º 18’ –42º 25’ N e 8º 40’
–8º 55’ O. Ten un volume aproximado de 3937 hm3, sendo o río Lérez o curso fluvial máis
importante que desauga no seu seo, cunha achega media anual de 432 hm3. Entre a
entrada da ría, limitada por Punta Miranda ao noroeste e Punta Couso ao suroeste, e a
embocadura do Lérez na súa parte máis interna hai uns aproximadamente 23 km de
lonxitude, a anchura diminúe cara a foz do Lérez. Entre Punta Miranda e Punta Couso na
boca da ría aparecen as Illas de Ons e Onza. As profundidades medias son 14 m para a illa
norte e de 45 m para a sur. A ría ten importantes correntes de marea que tende a penetrar
pola marxe sur.
Cómpre recordar que as rías, son medios estritamente sedimentarios, polo que actúan
como sumidoiro de materia orgánica (Carballeira et al, 1997). As partículas en suspensión
achegadas polos ríos ou polos vertidos residuais directos, e mesmo aqueloutras que se
poden formar no interior das rías como consecuencia da actividade biolóxica (detritos, etc.)
sedimentan no fondo formando bancos de lodos e depósitos areosos ou orgánicos. Os
cambios químico-físicos (pH, Eh, etc.) que teñen lugar ao se encontraren as augas doces e
as salgadas favorecen a floculación de arxilas, substancias húmicas e outras partículas,
proceso que vai acompañado da absorción de metais e outras substancias solúbeis, que
resultan así atrapadas e acumuladas no fondo das rías. Os municipios ribeiregos desta ría
son: Pontevedra, Marín, Sanxenxo, Portonovo, Bueu e Poio.
A ría de Pontevedra posúe unha riqueza biolóxica moi importante. Entre os hábitats
priorados pola Directiva Hábitat cómpre salientar a presenza de dous grandes espazos
xeográficos na ría de Pontevedra e na de Vigo como son os esteiros, as grandes calas e
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baías fondas, as chairas lamacentas ou areosas, litorais e infralitorais, os cantís e praias
rochosas. É no espazo litoral agora estritamente pontevedrés onde se distribúe a totalidade
dos hábitats naturais e seminaturais existentes no espazo litoral en chairas intermareais de
lodo e area e rías, esteiros con bancos, areais de lodo, area e solos mariños.
A ría de Pontevedra está catalogada como espazo sensíbel, malia continuaren na
actualidade os vertidos industriais e urbanos contaminando as súas augas.

2.4.2. OS CURSOS FLUVIAIS
A auga doce ten unha enorme importancia dentro do conxunto dos recursos naturais,
sendo os cursos fluviais, un dos principais elementos clave na biodiversidade do territorio.
Os cursos fluviais actúan de corredores naturais para a fauna e flora silvestre, e conectan a
natureza coas vilas. Ademais conservan todo un patrimonio cultural e etnográfico asociado
á auga e presentan a posibilidade dun uso recreativo nas súas ribeiras.
A rede fluvial do territorio é extensa e estes espazos fluviais, posúen diferentes graos de
conservación, polo regular son ríos e regueiros con augas de calidade, cando os vertidos
urbanos e industrias non os contaminan, porque como veremos no capítulo do ciclo da
auga son moitos os refugos que reciben estes ríos en xeral pola falla de saneamento na
maior parte das parroquias, mesmo das máis achegadas á cidade consolidada.
Cómpre por outra banda indicar a existencia de 4 coutos de pesca 3 no Lérez e 1 no
Almofrei.
COUTOS DE PESCA
RÍO
Lérez

COUTO

LÍMITE SUPERIOR

LÍMITE INFERIOR

Bora (Campo Lameiro, Desembocadura do Gargallóns ou de
Cotobade e Pontevedra) Xorrón (Campo Lameiro-Cotobade)
Encoro de Celulosa (Pontevedra)
Cutián
(Cotobade
e Central eléctrica da Ponte San Xusto
Pontevedra)
(Cotobade)
Illa Rociña (Cotobade-Campo Lameiro)
Monte
Porreiro
(Pontevedra)
Encoro de Celulosa
Embarcadoiro

Almofrei

Portomuíño (Cotobade e Embocadura de Campo Longo ou de
Pontevedra)
Cachón
Ponte Bora (Pontevedra)
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Todo o territorio corresponde á Demarcación da Confederación Hidrográfica Galiza Costa.
O Río Lérez constitúe o principal sistema hídrico do concello, fai de límite no cuadrante
nordeste do municipio para logo virar por un val encaixado, atravesando de leste a oeste
nun percorrido duns 15 Km ata desaugar na ría do seu mesmo nome. Os seus principais
tributarios dentro do concello son:
Pola esquerda: o río Almofrei e regueiro de Condesa e pola dereita: o regueiro de
Verducido co seu tributario o río Couso e o río Granda ou Rons (que forma unha zona de
marisma) e o seu tributario o río Loural co encoro de fornecemento do Pontillón.
Outros cursos fluviais son: o río Tomeza que se une ao Marcón para formaren o río Gafos
que con nacemento en Vilaboa discorre pola Depresión Meridiana de sur a norte para
desaugar no núcleo urbano de Pontevedra, e o Rego Louriña que o conforma na súa
embocadura unha pequena zona húmida.
Dos ríos que desaugan para a ría de Vigo atopamos principalmente o río Ullán cos seus
tributarios Bouzamigo e o Río da Ponte Nova que evacúan as augas dos montes da
Canicouva e o e Río Verdugo que fai límite entre o concello de Pontevedra e o de
Soutomaior.
A rede hidrográfica represéntase no seguinte mapa:
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2.4.3. AS CUNCAS HIDROGRÁFICAS
O conxunto destes ríos conforman diversas cuncas e subcuncas Hidrográficas. Obviamente
temos dúas cuncas: a dos ríos que desaugan na Ría de Pontevedra e os que o fan na de
Vigo, cuxa divisoria de augas constitúen os montes da Fracha.
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Porén consideramos de interese realizar o cálculo das cuncas dos principais ríos. As cuncas
resultantes recóllense no seguinte mapa:

A distribución por superficies de cada cunca exprésase na seguinte táboa:

consultora galega s.l.

Hectáreas

%

Cunca do Lérez

7,305.98

61.67%

Cunca do Gafos

1,618.30

13.66%

Cunca do Louriñas 238.38

2.01%

Cunca do Ulló

1,081.09

9.12%

Cunca do Pobo

445.43

3.76%

Cunca do Verdugo 487.85

4.12%

Cuncas dirc. a ría

670.71

5.66%

Total

11,847.74

100.00%
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A táboa reflicte que a cunca máis importante é a do Río Lérez abranguendo un 61.67 % da
superficie municipal.

2.5.

VEXETACIÓN
2.5.1. INTRODUCIÓN

Neste apartado caracterízanse, descríbense e valóranse as principais formacións vexetais
no territorio para ter unha diagnose do estado actual da vexetación, tanto cuantitativo
como cualitativo. Primeiramente farase un percorrido sucinto pola situación da flora no seu
contexto bioxeográfico para proseguir coa identificación e descrición das diferentes
formacións vexetais que se encontran ben de forma natural no territorio, ou como
resultado dos labores de repoboación (as especies forestais de repoboación). Valórase o
interese da conservación das unidades de vexetación en función de criterios de orde
natural e cultural.
As principais fontes de información empregadas para o estudo da vexetación son:
fotografías aéreas e mapas, informes, mapas e bases de datos do Terceiro Inventario
Forestal, do Inventario de zonas húmidas de Galiza, do Inventario Hábitat do MMA, do
mapa de usos e coberturas dos solos, así como información recollida no traballo de campo.

2.5.2. O CONTEXTO BIOXEOGRÁFICO DA FLORA DO CONCELLO
O termo municipal de Pontevedra áchase desde o punto de vista corolóxico localizado na
Rexión Eurosiberiana, Provincia Cántabro-Atlántica, Sector Galaico-Portugués, Subsector
Miñense. O subsector miñense localizase nas Rías Baixas, ata o Ulla sendo o subsector de
influencia máis cálida. O municipio atópase no piso climático colino (Temperatura
media>14ºC) e ombroclima húmido e hiperhúmido.
consultora galega s.l.
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A vexetación potencial ou clima presenta unha gran variedade, desde as carballeiras á
vexetación de ribeira, pasando pola de carrasco-toxeiras e toda a vexetación asociada ás
zonas húmidas do territorio.
Os bosques característicos (os bosques climácicos) das terras litorais a occidente da Dorsal
Galega seguindo o esquema sistémico da fitosocioloxía pertencen á asociación Rusco

aculeati-Quercetum roboris, que é unha carballeira típica. As carballeiras son bosques
dunha grande diversidade vexetal. E este bosque caducifolio que deberían ser os bosques
predominantes no territorio están reducidos en extensión e totalmente fragmentados pola
fonda transformación producida coas actividades e explotación humana.
A carballeira é un ecosistema que abeira unha diversidade alta de especies, algunhas das
cales viven ligadas ás particulares condicións dos bosques e son incapaces de facelo fóra
delas, xa que logo representa un patrimonio natural ao mesmo tempo que cultural a través
da súa rica historia de uso.
O outro bosque corolóxico e daquela autóctono, neste territorio son os bosques ribeiregos
ou ripisilvas que pertencen á asociación Senecio bayonensis- Alnetum glutinosae 5. As
especies máis comúns neste bosque ripario son o Amieiro (Alnus glutinosa), que enriquece
o solo con nitróxeno, secundado por salgueiros Salix sp e Bidueiros (Betula spp) e, en
menor medida, freixos (Fraxinus spp), sabugueiros (Sambucus nigra), abeleiras (Corylus

avellana), e outras árbores. Estas árbores poden acompañarse dun mato de silvas, plantas
rubideiras, fentos...
Os bosques ribeiregos teñen un carácter ecolóxico fundamental. A vexetación de ribeira son
formacións que axudan a regular o caudal dos regueiros e ríos e reducir a erosión e as
enchentes. Tamén proporcionan acubillo para a fauna e flora representada por fentos coma
o fento real (Osmunda regalis), ciperaceas, plantas gabeadoras... Tamén as marxes
húmidas e sombreadas das beiras dos ríos e regatos constitúen un hábitat favorábel para
cogomelos e liques, e para anfibios e réptiles.
5

Esta asociación da vexetación de ribeira é hábitat prioritario no anexo 1 da DIR Hábitat.
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Ademais destas asociacións de bosque, no territorio preséntanse asociacións de interese de
carrasco-toxeiras o mesmo que de pasteiros e as asociacións de vexetación relacionada
coas diferentes zonas húmidas do territorio que se describen no apartado corresponden.

2.5.3. AS UNIDADES DE VEXETACIÓN ACTUAL
As unidades de vexetación actual serán caracterizadas e valorados segundo varios
elementos estruturais e criterios, utilizando a información da base de datos do 3IFN, xunto
coa base de datos do mapa de usos e coberturas do solo e a base de datos do inventario
de zonas húmidas de Galiza e o inventario de hábitat do MMA. Tendo en conta as
limitacións que a escala 1: 50000 para o 3 IFN e o inventario de hábitats e 1:25000 para o
mapa de usos e coberturas, imponse a nivel resolutivo, téndose daquela, en fases máis
avanzadas, axustar a escala de planeamento aos límites das ditas unidades.
Caracterízanse 7 unidades de vexetación (comunidades ou complexos de comunidades de
rango asimilábel), que se atopan dende o nivel topográfico inframareal ás curotas en terra
firme do territorio; as unidades son as seguintes:
•

Carballeiras
Comunidades forestais dominadas por carballo (Quercus robur) que configuran
pequenas matas. No territorio é doado atopar pés de carballos (Quercus robur) en
moitas parcelas, beiras de camiños, así como sotobosque, pés resultado da
substitución natural de carballos nas plantacións de piñeirais e eucaliptais ou de
acompañantes no mato arborado; mentres atopar carballeiras é moito menos doado
e menos aínda cunhas dimensións aceptábeis. É por iso que cómpre preservarmos
as zonas de carballos do proceso urbanizador e na medida do posíbel axudar á súa
recuperación e mellora, incrementando a escasa superficie que na actualidade teñen
as carballeiras no territorio. O 3IFN contabiliza 15.10 hectáreas de carballeiras
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repartidas en catro parcelas, superficie terriblemente escasa dun territorio con 6812
hectáreas de forestal do cal case o 80% (5424 ha) é arborado.
Polo interese natural e a prioridade de conservación das carballeiras imos engadir
na medida do posíbel nesta unidade as superficies da clase 4 de hábitat dos que
corresponden a zonas onde as plantacións de piñeiros e/ou eucaliptos se espallan
entre as caducifolias; estando o carballo mesturado cos piñeirais e/ou eucaliptais;
son zonas, a maioría cunha forte rexeneración natural de caducifolias, cumprindo
neste punto ter a precaución de analizarmos algunha zona onde a mimosa avanza
en detrimento das frondosas autóctonas, estas parcelas non poden ter a mesma
valoración ambiental, xa que as acacias son unha especie fortemente invasora e sen
interese natural, paisaxístico ou bioxeográfico.
•

Vexetación de ribeira:
Unidade localizada nas marxes dos principais ríos do concello: Lérez, Almofrei e
Tomeza. As ripisilvas son formacións leñosas, arbóreas ou arbustivas, nas marxes
dos ríos e regatos que están relacionadas coa presenza de auga, e daquela
adaptadas a soportar grandes cheas, ou pola contra períodos de seca. Estamos
perante unha unidade hábitat prioritaria 6 de interese comunitario: os bosques
Aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
A árbore máis característica desta unidade é o amieiro (Alnus glutinosa),
acompañado de salgueiros (Salix atrocinerea) e abeleiras (Corylus avellana) e en
menor medida freixos (Fraxinus angustifolia), bidueiros (Betula alba), pradairos
(Acer pseudoplatanus)... e tamén carballos (Quercus robur). Noutras atópase
acompañado de australianas invasoras Acacias, mimosas e eucaliptos, como ocorre
nalgún tramo do Río Lérez.
O bosque de ribeira ofrece acubillo e alimento a unha variada fauna ornitolóxica.
Polo que estamos ante unha unidade vexetal cunha calidade ambiental moi alta. Así,

6

DIR92/43 CEE
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como a función de corredores de fauna que teñen os ríos vese incrementada canto
mellor sexa o estado ecolóxico tanto da auga, como das marxes e da súa
vexetación. En moitos casos a área destes bosques vese ocupada por prados e por
recheos e infraestruturas hidráulicas. Aínda que cuantitativamente a extensión
destes bosques non é importante, son uns ecosistemas de moi alto valor ambiental
e natural. Son susceptíbeis de usos recreativos, sempre que as actividades non
causen detrimento dos valores naturais, paisaxísticos e ecolóxicos.
O 3IF contabiliza unha cabida de 83.79 ha de vexetación de ribeira localizada nas
marxes do río Tomeza.
•

Matogueiras:
O termo mato engloba un amplo grupo de plantas leñosas non arbóreas, cunha
altura que vai dende algúns centímetros a varios metros. Os matos están compostos
por plantas leñosas arbustivas que ocupan solos pobres ou pouco desenvolvidos. A
maioría dos matos aparecen pola intervención humana: queimas, cortas, pastoreo,
abandono de campos de cultivo, e outros aparecen por limitacións topográficas ou
edáficas: proporción de rocha e rocha ao descuberto. A maior parte do mato está
asociado nuns casos a especies madeireiras cunha tendencia á repoboación e
rexeneración de especies madeireiras, e noutros casos ás especies arbóreas
acompañantes son caducifolias autóctonas, coa conseguinte macro diversidade. A
tendencia do primeiro mato é o aumento das especies madeireiras e no segundo
tipo a tendencia é á rexeneración das caducifolias.
Os matos de Pontevedra son fundamentalmente: toxeira uceira, que é un tipo de
mato característico de toda a rexión atlántica europea, pertencente á asociación

Ulici europaei- Ericetum cinereae, constituído principalmente por varias especies de
toxos e uces como a queiruga de tres follas (Erica cinerea), a queiruga de cruz

(Calluna vulgaris), a queiruga maior (Daboecia cantabrica) e a queiruga menor
(Erica umbellata).
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O 3IFN contabiliza 623 hectáreas de mato con arborado raro ou disperso e o CUS
contabiliza unha superficie de 636 hectáreas de mato, mato pasteiro e mato
pasteiro con rocha.
•

Pasteiros:
Os pasteiros arbustivos presentan unha porcentaxe de mato e pasteiro variábel,
tendo un uso de gandería de montaña e cinexético. Redúcese a súa presenza no
territorio ao val do río Grande e ao val do Río Castrado.

•

Zonas húmidas
Presentes desde o nivel topográfico inframareal nos bancos mareais de lodo, area
ou solo salino ata a terra firme, engloban diferentes unidades de vexetación:
xunqueiras, praderías salgadas, carrizos, vexetación de ribeira...etc. que as
simplificamos todas dentro da unidade zona húmida. Cómpre engadir que nesta
unidade atopamos todos os hábitats de interese comunitario que están clasificados
segundo a Directiva Hábitat.

•

Plantacións forestais intensivas:
Dado o seu carácter antropóxeno e a súa provisionalidade, como cultivos
madeireiros de crecemento rápido, con finalidade non ecolóxica senón económica
na maioría dos casos, as plantacións forestais non constitúen comunidades vexetais
en sentido estrito 7, son formacións alóctonas que clasificamos nas seguintes
subunidades:
•

Eucaliptais. O eucalipto tivo un uso ornamental ata que a partires da década
dos 40 comezan as repoboacións con esta especie orixinaria do continente
australiano nos montes da Galiza Atlántica. 8 Actualmente cobren 250.000 ha de
terreos próximos á costa por debaixo dos 600 m de altura na Galiza Atlántica.

7

Meaza Guillermo. Valoración de la vegetación. Metodología e practica de la biogeografia.Ed del Serbal.2000
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No termo municipal é a principal especie arbórea do territorio, ademais da
especie globulus aparece unha parcela onde como segunda especie está o

Eucaliptos nitens.
No territorio de Pontevedra hai unha cobertura de 4143.24 ha de eucaliptais
como primeira especie, e na caracterización en función dos estratos temos que
os eucaliptais (correspondencia cos estratos 10, 11 e 12) cunha ocupación > do
70% de fracción de cabida cuberta e cunha cabida de 2494.33 ha.
•

Mesturas de Eucaliptais e piñeirais ou de piñeirais (Pinus pinaster e Pinus

radiata) ocupan unha superficie de 930.35 ha
•

Piñeirais de Pinus pinaster repoboacións de piñeiros. Os piñeirais amosan
diversas estruturas, variando de masas regulares e coetáneas a irregulares e
con mestura de idade debido a factores como lumes, cortas, etc.

•

Mesturas de carballos con piñeiros, eucaliptos ou ambos ou con
castiñeiro, acacias e outras frondosas. Moitos piñeirais presentan
numerosas tropezas de carballos, pereiras bravas, sanguiños, e outras árbores
da fraga, que nos indican o sentido da evolución se non existise a intervención
humana. Nesta unidade o maior valor de biodiversidade e paisaxe o teñen os
carballos e os castiñeiros, esta unidade tense que valorar con tino pois noutras
moitas parcelas a especie acompañante é a acacia, especie cun forte carácter
invasor que nalgúns casos degrada en parte a vexetación de ribeira. Isto sucede
nalgunhas partes do Lérez.

•

Outras unidades.
Ademais destas unidades de vexetación de bosque, mato, pasteiro e todas as unidades
de vexetación relacionadas coas zonas húmidas, no territorio aparecen outros
elementos de interese como os sistemas tradicionais de deslinde dos campos, ou

8

No ano 1944 repóboase por primeira vez un monte público na provincia de Pontevedra Orde Ministerial do
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árbores senlleiras, como o carballo do adro da igrexa de Santa Margarida, os predios
como o de Lourizán, a Misión Biolóxica, así como toda a vexetación ornamental en
parques e xardíns públicos e particulares. Que nesta primeira diagnose fican sen
analizar por mor do máis elevador nivel de detalle que requiren este tipo de elementos.

2.6.

FAUNA
2.6.1. INTRODUCIÓN

Soamente aparece nesta fase do traballo a fauna inventariada no Inventario de Hábitats de
Galiza, polo tanto este capítulo está soamente esbozado e necesitado dos datos tanto dos
inventarios de vertebrados de Galiza cunha cuadrícula de 10 * 10 Km e dos censos de
invernantes como dos novos datos de inventarios de fauna tanto do Ministerio de Medio
Ambiente como da Consellaría do Medio Ambiente.
Na actualidade carécese de estudos pormenorizados sobre a diversidade, bioxeografía e
ecoloxía referente aos distintos grupos faunísticos representados no ecosistema mariño e
continental de Galiza. Nos grupos de invertebrados os estudos de catalogación son escasos.
As áreas marítimas como a ría de Pontevedra e de Vigo albergan unha gran diversidade de
invertebrados mariños, moitos dos cales constitúen recursos marisqueiros de grande valor
económico (ameixas, berberechos, camaróns, chocos, longueiróns, mexillóns…).

2.6.2. ANFIBIOS E RÉPTILES
Das 39 especies de anfibios e réptiles presentes en Galiza temos no territorio catalogados
11 a unha escala de maior detalle que a representación da cuadrícula de 10*10 km que é a
habitualmente empregada nos atlas de vertebrados, polo catálogo de zonas húmidas de
Galiza. Sendo sen dúbida ningunha, os diversos tipos de zonas húmidas os hábitats que

3/7/1943
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maior número de especies de anfibios presentan, mentres que os réptiles predominan nos
medios máis secos (matogueiras, herbeiros, rochedos, etc.).
Entre os anfibios e réptiles presentes en Galiza unha parte significativa está representada
por endemismos restrinxidos ao cuadrante noroccidental Ibérico: píntega rabilonga
(Chioglossa lusitanica), pintafontes común (Triturus boscai) e a ra patilonga (Rana iberica)
entre os anfibios; a lagarta galega (Podarcis bocagei) a víbora de Seoane (Vipera seoanei)
entre os réptiles.
Alytes obstetricans (L, 1768)
Bufo bufo (L, 1758)
Bufo calamita L, 1768
Chioglossa lusitanica B, 1864
Discoglossus galganoi C et al., 1985
Hyla arborea (L., 1758)
Rana iberica B, 1879
Salamandra salamandra (L, 1758)
Triturus boscai (L, 1879)
Triturus helveticus (R, 1789)
Triturus marmoratus (L, 1800)
Natrix maura (L, 1758)
Emys orbicularis (L, 1758)
Natrix natrix (L, 1758)
Natrix maura (L, 1758)
Vipera seoanei Lataste, 1879

Xunto cos elementos endémicos cómpre sinalarmos a presenza de continxentes de fauna
boreal (Salamandra salamandra, Alytes obstetricans, Bufo bufo, Bufo calamita, Hyla
arborea), así como o sapoconcho no Encoro de Pontillón e Castro.

2.6.3. PEIXES
A itiofauna continental (peixes e ciclóstomos) de Galiza está representada por 12 especies
autóctonas, xunto con 5 especies introducidas en tempos recentes. É o grupo de
vertebrados con menos especies
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Alosa alosa (L, 1758)
Alosa fallax (L, 1803)
Anguilla anguilla (L, 1758)
Atherina presbyter
Chelon labrosus (R, 1826)
Dicentrarchus labrax (L, 1758)
Leuciscus carolitertii D, 1987
Liza aurata
Liza ramada (R, 1826)
Mugil cephalus L, 1758
Petromyzon marinus L, 1758
Platichthys flesus (L, 1758)
Pomatoschistus microps (K, 1838)
Salmo salar L, 1758
Salmo trutta fario (Linnaeus, 1758)

A itiofauna mariña presenta unha maior diversidade que a continental. Nas pozas da zona
mesolitoral

media

atópanse

diversas

especies

depredadoras

(Lipophrys

pholis,

Corhyphoblennius galerita), xunto con individuos xuvenís de Parablennius gattorugine e
Gobius paganellus. É, no entanto, na zona infralitoral onde os peixes amosan un claro
predominio fronte ao resto dos grupos de fauna entre os que cómpre salientar a maragota
(Labrus bergylta), serrán (Crenilabrus melops), peixe lapa (Lepadogaster lepadogaster),
etc.
2.6.4. AVES
A heteroxeneidade de hábitats existentes en Pontevedra e en concreto a gran riqueza e
naturalidade das súas zonas húmidas e ribeiras é un factor determinante na riqueza ornítica
do territorio, atopándose aves características tanto de ambientes mariños como
continentais e acuáticos.
As aves mariñas costeiras desenvolven o seu ciclo biolóxico no medio costeiro. Entre o
continxente de aves mariñas costeiras salientan o corvo mariño cristado (Phalacrocorax
consultora galega s.l.
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aristotelis), gaivota clara (Larus argentatus), gaivota escura (Larus fuscus), todas elas
nidificantes, así como entre as invernantes o corvo mariño real (Phalacrocorax carbo) e o
gaivotón (Laurus marinus).
A avifauna continental pode igualmente diferenciarse en relación co biótopo onde
desenvolve a súa vida, establecéndose en relación á súa preferencia ecolóxica, diversos
grupos de aves con predilección polos ambientes nemorais (tordo malvís, tordo charlo,
picafollas, piquelo azul, pita do monte), matogueiras e áreas boscosas abertas (avenoiteira
cinsenta, avenoiteira papuda, cuco, paspallás, perdiz rubia) prados (pica dos prados, aguia
caudal, falcón pequeno, lagarteiros), rochedos e ribadas (andoriña das barreiras, andoriña
dos penedos, gabeador dos penedos), áreas de montaña (perdiz charra, aguia perdiceira)
ou polos ambientes ruderais (lavandeira branca, pega, azulenta común, paporrubio, merlo,
estorniño negro).
Finalmente as aves acuáticas desenvolven o seu ciclo vital de forma preferente nos
ecosistemas acuáticos costeiros. A maior parte das aves acuáticas distribúense entre as
ordes Anseriformes (anátidas), Charadriformes (limnícolas).
Acrocephalus arundinaceus (L, 1758)
Acrocephalus scirpaceus (H, 1804)
Actitis hypoleucos (L, 1758)
Alcedo atthis (L, 1758)
Anas crecca L, 1758
Anas platyrhynchos L, 1758
Cisticola juncidis (R, 1810)
Gallinula chloropus (L, 1758)
Larus argentatus P, 1763
Motacilla cinerea T, 1771
Motacilla flava L, 1758
Rallus aquaticus L. 1758
Tachybaptus ruficollis (P, 1764)
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2.6.5. MAMÍFEROS

Apodemus sylvaticus (L, 1758)
Arvicola sapidus M, 1908
Arvicola sapidus M, 1908
Lutra lutra L, 1758
Microtus agrestis (L, 1761)
Mustela erminea (Linnaeus, 1758)
Mustela putorius L, 1758
Mustela vison S, 1777
Sorex coronatus (M, 1828)
Talpa occidentalis (Cabrera, 1907)
Vulpes vulpes (L, 1758)

Entre os mamíferos terrestres con áreas de distribución restrinxida no ámbito territorial
galego atópase un gran número de morcegos e micromamíferos. E dos grandes mamíferos
terrestres presentan aínda unha ampla área de distribución, sobre todo no caso do raposo
(Vulpes vulpes), denociña (Mustela nivalis), furón (Mustela putorius), fuíña (Martes foina),
lontra (Lutra lutra), porco teixo (Meles meles), e en menor medida armiño (Mustela
erminea). E na fauna ademais de especies autóctonas outras como o visón aclimatouse
logo de fuxiren exemplares das granxas peleteiras.
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3. DESCRICIÓN DO MEDIO SOCIAL E ECONÓMICO
3.1.

POBOACIÓN E TERRITORIO
3.1.1. TAMAÑO E POBOACIÓN

O municipio de Pontevedra esténdese ao fondo da Ría que leva o seu nome, ocupando os
cales fluviais do Lérez e o Tomeza; cara o sur chega ata a desembocadura do río Verdugo
en Ponte Sampaio.
Limita ao norte cos municipios de Barro, Moraña e Campo Lameiro; ao este cos de
Cotobade e Ponte Caldelas; ao sur cos de Soutomaior, Vilaboa e Marín e o oeste con Poio e
a ría do seu nome.
Os datos de coordenadas entre as que se sitúa o concello quedan establecidos entre as
coordenadas 42º 20’ 30” e 42º 31’ de latitude norte e as coordenadas 8º 33’ 15” e 8º 41’
10” de lonxitude Oeste. E coas coordenadas poligonais UTM 29 N cunha cuadrícula de
1.000 metros, dende a cuadrícula máis ao sur 4689900,534000 a cuadricula máis ao norte
4707000, 535000.
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Mapa de Coordenadas UTM 29

Pontevedra ocupa unha superficie de 11.871 Ha. dividida en 15 parroquias rurais.
Pontevedra ten unha poboación de 80.096 habitantes (a 1/1/2006) dos que o 71% residen
no núcleo urbano e o 29% restante no rural. A densidade media é de 674,7 hab/km2.
A densidade de poboación exerce presión sobre o medio ambiente e os recursos naturais, e
é unha das razóns polas cales actualmente o desenvolvemento sustentable é unha das
prioridades da UE.
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3.1.2. COMPARANZA DE PONTEVEDRA CO RESTO DA PROVINCIA.
A estrutura poboacional por sexo é semellante á media galega e provincial: a porcentaxe
de mulleres acada o 52,5%. Pódese asumir que o municipio de Pontevedra presenta un
significativo peso de mulleres en idades activas na súa estrutura, fronte aos municipios que
conforman a súa Área Funcional e a comarca, cunha media de 95 mulleres por cada 100
homes, ou a provincia de Pontevedra con 98. Así, os municipios integrantes da Área
Funcional de Pontevedra parecen xerar un fluxo de poboación feminina en idades activas
xoves que absorben as principais cidades da provincia, é dicir, Pontevedra e Vigo.
Pontevedra salienta pola xuventude da súa poboación respecto aos municipios próximos a
ela. A idade media de Pontevedra sitúase nas máis mozas da súa Área Funcional é
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claramente por debaixo da media comarcal, provincial e galega: 39 anos no municipio de
Pontevedra.
En Pontevedra hai 20 persoas de menos de 15 anos por cada 100 persoas de idade activa
é. A media galega e provincial está arredor de 3 puntos por debaixo. E Pontevedra ten 114
persoas maiores de 65 anos por cada 100 persoas entre 0-14 anos (a súa area funcional
presenta 148 maiores de 65 por cada 100 cativos.
Pirámide da poboación

85 y más
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59

idade

50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
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10-14
05-09
0-4
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8

6

4

2

0

2

4

6

8

10

porcentaxe
Varóns

Mulleres

O crecemento demográfico total é unha combinación do crecemento natural (é dicir cando
nacen máis persoas que morren) e do crecemento debido á migración neta (a migración é
a relación entre a inmigración e a emigración).
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4. ACTIVIDADE ECONÓMICA
4.1.

AS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN PONTEVEDRA

A actividade económica de Pontevedra basease fundamentalmente no sector servizos con
preto do 77% dos traballadores neste sector. O peso sobranceiro da Administración e
outros sectores públicos así como doutros servizos (comerciais, etc.) revelan o seu duplo
rol de capital da provincia e cabeceira comarcal. A industria non conta cun peso máis que
residual (9,3%), de xeito que a construción –ao igual que pasa no conxunto da ATUPsupéraa en número de ocupados.
Concello de Pontevedra. Ocupación por grandes sectores. 2001

Agricultura
1,5%

Servizos
76,6%

Pesca
1,2%

Industria
9,3%

Construcción
11,5%

4.1.1. AS ACTIVIDADES
As actividades de servizos salienta a dimensión das actividades públicas seguido das
Actividades Sanitarias e Educación das que se pode supor que contan cun forte peso de
emprego público (Estas dúas ramas xunto coa de Administración Pública significan máis
dun 30% do emprego total en Pontevedra).
A primeira rama non terciaria (á parte da de construción) que aparece no ranking de
importancia é a de Agricultura e Gandería, con máis de 500 traballadores; tamén
aparece entre as vinte primeiras ramas a de Pesca e Acuicultura con 422 afiliados.

consultora galega s.l.

48

AXENDA 21 LOCAL
xuño 2007

AXENDA 21 LOCAL
A DIAGNOSE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE PONTEVEDRA
_____________________________________________________________________________________________________

Mentres, a primeira rama industrial segundo o número de afiliados á S.S. é a de
Fabricación de Produtos Alimenticios, seguida da de Fabricación de Produtos Metálicos,
rexistrando ámbalas dúas ao redor de 350 afiliados. Tamén a Fabricación de automóbiles
conta cunha importante presenza no concello, estando empregadas máis de 300 persoas
nesa rama. O número total de traballadores segundo afiliación a S.S (2001) era de 36.466
traballadores.
Concello de Pontevedra. Afiliados á S.S. por rama de actividade. 2001
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De calquera xeito, e para maior abondamento, con respecto aos resultados dos datos de
afiliados a seguridade social por rama de actividade ocupada na agricultura en Pontevedra
son os datos de usos e coberturas do solo e do censo agrario. Cómpre aclarar as seguintes
cuestións:
Primeira:
O censo agrario elabórase polo Instituto Nacional de Estatística (INE) co fin de
obter información sobre a estrutura agraria municipal. No último censo agrario
realizado –o de 1999) o número de explotacións censadas ascende a 2.764
explotacións, as cales ocupan unha superficie de 5.655 hectáreas e se
corresponden con 21.968 parcelas, das que 640 son terras de cultivos.
Segunda:
Os datos da distribución de usos e coberturas do solo son o resultado das clases
multifactoriais creadas seguindo a metodoloxía Corine-Land cover, onde cada clase
ven definida por un uso, cobertura e estrutura; -uso son as actividades que se
realizan nese espazo, cobertura é a ocupación dunha superficie- así por exemplo
a clase urbanización agraria difusa ten 2 usos: residencial e agricultura de
autoconsumo e polo menos tres coberturas: casas > 20 % da clase, cultivos e
baldíos.
Ou no caso da clase de zonas agrogandeiras que representan o 33 % do territorio,
o que quere dicir que un terzo do territorio de Pontevedra ten unha cobertura de
cultivos anuais, viñedos, prados, mais vivendas e baldíos. E nesta clase
agrogandeira os usos son fundamentalmente agrícola e residencial ademais dun
uso recreativo e de infraestruturas. Así das 3.908 hectáreas resultantes como
zonas agrogandeiras quedan incluídas, ademais da actividade agraria, a actividade
residencial, recreativa e infraestruturas. Como se observa no mapa de Usos e
Coberturas.
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Terceira:
O dato do 1,5 % da poboación activa de Pontevedra afiliada á Seguridade Social
como agrícola gandeira fai que sexa a primeira rama non terciaria á parte da de
construción con máis de 500 traballadores.

4.1.2. DESPRAZAMENTO AO TRABALLO
Case 20.000 residentes en Pontevedra acoden ao seu traballo diariamente dentro do Termo
Municipal.
Case 9.500 residentes en Pontevedra desprázanse fóra do municipio para traballar.
E máis de 12.000 persoas residentes noutros municipios teñen o seu traballo na cidade do
Lérez. Así, entra diariamente en Pontevedra a traballar máis dun 30% de persoas máis dos
que saen a traballar fora de Pontevedra.
Na súa zona de influencia, Pontevedra é a principal referencia como lugar de traballo. En
números absolutos a ocupación en Pontevedra de residentes doutros municipios da
provincia está en función da distancia e magnitude poboacional do municipio emisor. Así,
son máis de 1.000 os residentes en Vigo que se desprazan a Pontevedra para traballar;
aínda así os que máis aportan son Poio e Marín.
En canto ao 32% dos traballadores pontevedreses que se desprazan fóra do municipio para
traballar os destinos están máis repartidos.

4.2.

EDUCACIÓN
4.2.1. NIVEIS EDUCATIVOS

Nos últimos trinta anos o nivel de educación da poboación subiu de forma constante. Na
actualidade case a metade dos pontevedreses completaron a educación secundaria de
segundo ciclo; máis dun cuarto da poboación pontevedresa acadou estudos de primeiro
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grao, mentres que aproximadamente o cuarto restante repártese entre a poboación sen
ningún tipo de estudos e a poboación con estudos universitarios, de forma que a segunda
practicamente duplica a primeira.

EDUCACION
60
50
40
30
20
10
0

Pontevedra
ATUP
Comarca
Pontevedra, provincia
Analfabetos e sen
estudios

Primeiro grao

Segundo grao

Terceiro grao.

Galicia

En canto aos estudos de terceiro grao, os datos amosan un maior numero de mulleres
universitarias, feito común en toda a comunidade galega. E tradúcese en datos absolutos,
no caso de Pontevedra, a 6.292 mulleres con estudos superiores fronte aos pouco máis de
5000 homes na mesma situación. As mulleres, cuxos logros eran inferiores aos dos homes
fai unha xeración na poboación europea, recuperan terreo e mesmo na porcentaxe de
poboación entre 25-34 anos as mulleres superan en dous puntos a porcentaxe de
educación secundaria obrigatoria.
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4.2.2. OFERTA EDUCATIVA FORMAL

Número centros educativos en Pontevedra

37
32

13
8

8

5

5
totais

Infantil

4.3.

Primaria

ESO

Bacharelat0o

profesional

adultos

especial

SAÚDE
4.3.1. SERVIZOS E INFRAESTRUTURAS SANITARIAS
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Sanatorio
Marescot

Hospital M.
Domínguez
Privados

Hospital
Montecelo
Público

Complexo
Provincial

HOSPITAIS

NUMERO DE FARMACIAS

35

1
Pontevedra

4.4.

Campañó

1
Lérez

1
Xeve

VIVENDA

O forte incremento de vivenda no século pasado entre 1960 e 1991 dáse no tramado
urbano da cidade, con decrecemento das parroquias non urbanas más afastadas e certo
crecemento daquelas máis próximas aos tramados urbanos.
A cidade de Pontevedra ten un efecto tractor respecto ao seu contorno territorial, como o
amosa o forte incremento de vivendas nos últimos anos e a perda de poboación dos
concellos veciños, especialmente os máis rurais, así como o rural do seu propio municipio.
Polo que atinxe ao perfil do municipio no seu conxunto, cabe salientar o seu dinamismo e
expansión con valores próximos aos seus contornos territoriais coma a ATUP, a Comarca ou
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como a súa area funcional, seguindo os ritmos de Vigo pero sen chegar aos valores de
crecemento da cidade olívica.
O número de vivendas baleiras é 6.166 para o total municipal.
O concello de Pontevedra salienta polo peso da poboación residente en fogares medios de
tres e catro persoas e a escasa representatividade de fogares de máis tamaño. Tamén os
fogares de poboación onde vive unha persoa soa o en parella. En números absolutos
menos de 15.000 son residentes en fogares de 1 ou 2 membros e máis de 35.000
pontevedreses en fogares de 3 o 4 persoas.
As características medias en xeral dos edificios son: de 2 plantas, cun só fogar e unha
porcentaxe altísima de réxime de propiedade fronte ao alugueiro (80/20) e cun bo estado
de conservación.
As vivendas protexidas

9

na actualidade en Pontevedra son 20 grupos dos que 7 grupos

aparecen situados en Pontevedra Centro e 13 repartidos do seguinte xeito: 2 na parroquia
de A Virxe do Camiño, 2 en zonas máis afastadas da parroquia de San Xosé e 9 na
parroquia de Monte Porreiro, estes últimos 9 son os que se atopan máis afastados do
núcleo central de Pontevedra.
A infravivenda e o chabolismo existentes en Pontevedra acadan unha proporción
importante nalgunhas zonas do Concello, sobre todo nas parroquias periféricas, pero tamén
nalgún caso, nos arredores da cidade en zonas residuais de transición, ou núcleos nos que,
pola súa escasa poboación, poden reunir os requisitos das axudas aos concellos para a
infravivenda rural e para a erradicación do chabolismo, co fin de acadar as condicións
mínimas de habitabilidade.

9

Entendendo por vivenda protexida aquela que contén algún tipo de axuda ou financiamento con cargo ao sector público

(englobando polo tanto a vivenda social, vivendas de protección oficial, vivendas declaradas protexidas, vivendas de
protección autonómica, axudas á rehabilitación de vivendas, infravivendas, etc)
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4.5.

ASOCIACIONISMO

No municipio localízanse 235 asociacións, das cales 135 se sitúan no centro urbano
(57.4%), aínda que hai que aclarar que estamos comprendendo coma centro a barrios
periféricos como Monte Porreiro, Campolongo ou A Seca. Entre as parroquias sobresaen as
de Salcedo (6.4%), Marcón (4.3%) e Lérez (4.3%) que se caracterizan por conter o maior
número de asociacións despois do centro.
TIPO ASOCIACIÓN

NÚMERO

PORCENTAXE

ASISTENCIAS E SAÚDE
CULTURAIS E ARTÍSTICAS
DEPORTIVAS E TEMPO DE LECER
EDUCACIÓN E FORMACIÓN
LABORAIS, SINDICAIS E PROFESIONAIS
PACIFISTAS
DEFENSA DO MEDIO AMBIENTE
VECIÑAIS

18
48
85
15
18
7
7
37
235

7.7
20.4
36.2
6.4
7.7
3
3
15.7

TOTAL
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5. OS USOS ACTUAIS E POTENCIAIS DO SOLO
5.1.

INTRODUCIÓN

Para a realización deste capítulo teranse en conta, fundamentalmente, os datos publicados
no 3 Inventario Forestal Nacional, 1997-2006, así como os presentados no Anuario de

Estatística Agraria 2000, da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento
Rural, os datos do Mapa de Coberturas e usos do Solo da mesma Consellería e O monte

galego en cifras, da Consellería de Medio Ambiente e último Censo Agrario publicado do
INE e o Catastro de Rústica .

5.2.

DISTRIBUCIÓN DAS CLASES DE USOS
5.2.1. CLASE DE SUPERFICIES ARTIFICIAIS

Segundo o mapa de coberturas e usos do solo, cadro 4.1, distribúense as superficies no
concello de Pontevedra segundo clases do seguinte xeito: case o 10 % do territorio está
ocupado con superficies artificiais englobando nesta clase tanto a zonas de asentamento da
poboación e áreas industriais como as explotacións mineiras a ceo aberto, xunto á
categoría de urbanización agraria difusa.
As clases defínense como unidades de superficie homoxéneas compostas por un ou varios
usos–coberturas. Cada clase pretende definir unha situación concreta e única dende o
punto de vista agrolóxico, medioambiental e socioeconómico. A superficie mínima
cartografable proposta a priori son 5 hectáreas, aínda que a unidade mínima en clases
puras chegan a unidades menores de 1 Ha. Sendo un uso a actividade que se está a
realizar dun espazo determinado e unha cobertura a ocupación dunha superficie.
Cómpre sinalar que case a metade da superficie da clase superficies artificiais corresponde
á categoría de urbanización agraria difusa (496.99 ha), clase que está caracterizada por
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unha alta porcentaxe de uso residencial compaxinado cun uso agrario de autoconsumo e
xardíns e baldíos.

CADRO4.1. MAPA DE USOS E COBERTURAS DO SOLO 1 EDICIÓN.

AGREGACION DE CLASES DO MAPA DE COBERTURAS E USOS DO SOLO
0,72%
10,05%

23,51%

32,99%
0,26%

32,46%
SUPERFICIES ARTIFICIAIS

ZONAS AGRÍCOLAS

ZONAS DE GANDERIA TRADICIONAL

ZONAS ARBORADAS

ZONAS DE MATOS

ZONAS HUMIDAS E DE AUGA

CADRO 4.2 SUPERFICIES EN HECTÁREAS DE CADA CLASE DE SUPERFICIE ARTIFICIAL

496,99

243,17

275,82

59,51

105,87
TECIDO
URBANO
CONTINUO

URBANIZACIÓNS
URBANIZACIÓN
AGRICOLA
DIFUSA

ZONAS
INDUSTRIAS,
COMERCIAIS E
DE SERVICIOS

HA
MINAS

A superficie de explotacións mineiras nunha aproximación máis detallada ao territorio vese
incrementada, e en todo caso na actualidade todas presentan polo menos impacto
paisaxístico, sendo necesario un estudio máis polo miúdo cara a analizar a súa
problemática.
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O tecido denso urbano ocupa case 250 hectáreas e corresponde coa parte consolidada da
cidade de Pontevedra.
Cómpre sinalar que a superficie ocupada pola clase industrial, comercial e de servizos non é
moi grande, ocupando en extensión o 2.33 % do territorio.
Mapa de usos e coberturas do solo
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5.2.2. CLASE DE ZONAS AGROGANDEIRAS
As zonas agrícolas segundo os datos do mapa de usos e cobertura representan case o 33%
do territorio, desagregadas en tres clases:
•

A clase cultivos anuais en maioría e viñedos presenta unha cobertura de cultivos
anuais en máis do 60% do territorio, viñedo e vivendas, e uns usos agrícolas xunto co
uso residencial e o dinamismo xeral desta clase é a tendencia á mellora e incremento
do cultivo da viña. En zonas puntuais os cultivos agrícolas estanse potenciando e
incrementando, e noutras zonas do concello aprécianse partes con superficie baldía.
Adoita existir bastante casal diseminado e algunhas explotacións de froiteiras.

•

A clase viñedos en maioría e cultivos anuais, diferenciase da anterior en que aquí
a porcentaxe de viñedos representa máis do 60% da clase, e na anterior esta
porcentaxe correspondía cos cultivos. Téndese á mellora e incremento de cultivos
vinícolas e tamén hortícolas. O uso é igual que a anterior clase: agrícola e residencial.

•

A clase prados en maioría, cultivos anuais e especies madeireiras caracterízase
por ter máis dun 50% de prados e máis dun 20% de especies madeireiras, xunto a
cultivos anuais e algunha casa. Son zonas onde unha parte do solo agrícola foi
repoboado con piñeiros e eucaliptos. O uso nestas áreas e de gandería tradicional,
agrícola, residencial e madeireiro.
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CADRO 4.3 ZONAS AGROGANDEIRAS (HECTÁREAS)

HA

ZONAS AGROGANDEIRAS
3659,64

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Cultivos anuais en maioría
e viñedos

218,45

30,64

Viñedo en maioria e
cultivos anuais

Prados en maioría, cultivos
anuais e especies
madeireiras

CADRO 4.4 ZONAS AGROGANDEIRAS COMPARATIVAS

CONCELLO

PROVINCIA

ZONAS AGRÍCOLAS

Ha

%

Ha

%

Cultivos anuais en maioría e viñedos

3659,64

30,96

41712

9.28

Viñedo en maioría e cultivos anuais

218,45

1,85

18541

4.12

30,64

0,26

637

.14

3908.73

33.07

ZONAS DE GANDERÍA TRADICIONAL
Prados en
madeireiras

maioría,

cultivos

TOTAL

anuais

e

especies

13.52

Os tres tipos de clases agrogandeiras ocupan unha superficie de 3.908 hectáreas, superficie
inferior aínda que próxima aos datos do uso agrario do 3IFN (4122.37 ha) e moi superior
aos datos do último censo agrario para cultivos e pastos que ocupaban 1057 hectáreas;
todas estas diferenzas tan acusadas de superficie de uso agrícola para o concello de
Pontevedra son o resultado da utilización de metodoloxías diferentes, a escalas diferentes e
con obxectivos da información e de recollida de datos tamén moi diferentes, pois un é un
censo e os outros dous son bases de datos e mapas.
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5.2.3. CLASE DE ZONAS FORESTAIS
Se analizamos a cobertura segundo o mapa de coberturas como zonas forestais podemos
diferenciar primeiramente dúas grandes unidades: monte arborado e monte a mato.
Segundo o mapa de usos e coberturas, (cadros 4.5, 4.6 e 4.7), temos 3407.73 hectáreas
dedicadas e eucalipto e piñeiro, seguido moi de lonxe polos eucaliptos con piñeiros e
caducifolias. Analogamente, entre o mato tamén sobresae o mato con especies
madeireiras, como se pode comprobar nos seguintes cadros.
CADRO4.5: ZONAS FORESTAIS
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CADRO 4.6: ZONAS VEXETACIÓN ARBÓREA

ESPACIOS CON VEXETACION ARBÓREA
3407,73

3500
3000

HA

2500
2000
1500
1000
308,89

500

67,32

37,57

Eucalipto

Caducifolias

41,26

0
Eucalipto e piñeiro

Eucalipto, piñeiro e Mato e caducifolias
cadocifolias

CADRO 4.7 MATO

MATO
2500

2076,36

2000
1500
1000
500

316,31

41,26

33,57

295,47

0
Mato e
caducifolias

Mato e
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Mato-pasterio

Mato pasteiro con
rocha
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5.2.4. CLASE DE MARISMAS E AUGA
No territorio hai 85 hectáreas como marismas e encoros e auga
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CADRO 4.8 ZONAS HÚMIDAS E AUGA

ZONAS HUMIDAS E AUGA
100

80,66

HA

80
60
40
20

4,44

0
MARISMAS

ENCOROS E RIOS

5.2.5. DISTRIBUCIÓN DAS TERRAS
CADRO 4.9 DISTRIBUCIÓN DAS TERRAS DE PONTEVEDRA

Sector 1
100%

5.3.

ACTIVIDADES

E

SISTEMAS

AGROGANDEIRAS

E

FORESTAIS

NO

TERRITORIO
5.3.1. ACTIVIDADE AGROGANDEIRA
No concernente á estrutura das explotacións agrarias, o Censo agrario 1999, realizado en
coordinación có resto dos países da UE, reflicte que o número de explotacións censadas
totais no municipio de Pontevedra é de 2.764; explotacións que ocupan unha superficie de
5.655 hectáreas.
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CADRO 4.10 CENSO AGRARIO

HA

Superficie das explotacións (ha)
Fonte censo agrario 1999

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Total

Terras labradas

Terras para
pastos
permanentes

Especies
arbóreas
forestais

Outras terras
non forestais

36038:Pontevedra

O devandito censo agrario de 1999 reflicte que das 5.655 hectáreas censadas en
Pontevedra, 640 hectáreas (o 11%), corresponden a terras labradas, 3.247 hectáreas (o
57%) corresponden con terras forestais; a terras para pastos correspóndelle 417 hectáreas
(o 7.3%) e o resto 1.351 hectáreas (o 23.8%) a outras terras. O terreo dedicado a cultivo
en Galiza é 537.311 ha (18%) e en Pontevedra representa o 11.32%. Por outra banda
temos na categoría outras superficies o 23.89 %, unha porcentaxe máis de tres veces
maior que a porcentaxe de Galiza. Esta diferenza débese fundamentalmente á extensión do
solo urbano consolidado.
As explotacións acadan aquí unha dimensión media de menos de 5 hectáreas no case
100% dos casos, mentres que as galegas acadan un tamaño medio de menos de 5 Ha no
95% das explotacións.
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CADRO 4.11 COMPARATIVA DAS USOS segundo datos do censo agrario

Distribución de terras
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

7,00
23,89

Outras terras non forestais
Especies arbóreas forestais

62,00
57,42

Terras para pastos
permanentes
13,00

7,37
11,32

18

36038:Pontevedra

Galicia

Terras labradas

CADRO 4.12. UNIDADE DE EXPLOTACIÓN

Unidade de explotacion en porcentaxe
100
75
50
25
0
>= 0 a < 5

>= 5 a < 10

>= 10 a < 20

36038:Pontevedra

>= 20 a < 50

>= 50

36000:Total

CADRO 4.13.APROVEITAMENTO DE TERRAS LABRADAS

Aproveitamento terras labradas
Fonte CENSO AGRARIO INE
1,09%
32,81%
0,16%

59,84%

6,09%
Herbáceos
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En relación ao aproveitamento das terras labradas, o cadro 4.13 reflicte a existencia dun
predominio do cultivos herbáceos en superficie ocupada, con 383 hectáreas o 59.84% da
superficie labrada, seguido de 210 hectáreas adicadas a viñedos que representa o 32.61%
de tódalas terras labradas, 31 hectáreas, a froiteiros e a outras terras 7 e 1 hectárea
respectivamente.
No que se refire á gandería en unidades gandeiras, segundo datos do INE a distribución do
gando vacún, é a principal unidade gandeira como se observa no cadro 4.14.
CADRO4.14 : UNIDADES GANDEIRAS

Unidades

Ganderia
600
500
400
300
200
100
0
Bovinos

Ovinos
Bovinos

Caprinos
Ovinos

Caprinos

Porcinos
Porcinos

Equinos

Equinos

No concello existen 439 explotacións gandeiras de vacún, cun total de 700 cabezas
segundo os datos da Campaña de Saneamento Gandeiro 2001-2002, da Consellería de
Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.
CADRO4.15. NUMERO EXPLOTACIÓNS

Pontevedra nº explotacions de bovino

800
600
400
200
0
Nº exp
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O concello de Pontevedra ocupa o sexto posto do total de municipios de Pontevedra en
canto ao número total de explotacións de bovino, como se observa nos cadros 4.16 e 4.17.
este dato en si non di case nada, si di a relación entre cabezas de gando e número de
explotacións onde este dato nos confirma que case tódalas explotacións de vacún teñen
unha ou dúas vacas posto que a media de vacas por explotación é de 1.6 e a media da
provincia é de 7.5 bovinos por explotación.
CADRO 4.16. CONCELLOS SEGUNDO NUMERO EXPLOTACIÓNS

Dez primeiras concellos segundo o número de explotacións bovinas
1.500
1.000
500
0
Estrada, A

Lalín

Silleda

Vila de Cruces Rodeiro

Pontevedra

Agolada

Caldas de Reis Forcarei

Cuntis

CADRO4.17. BOVINOS POR EXPLOTACIÓN NOS 10 PRIMEIROS CONCELLOS DA PROVINCIA EN CANTO A NUMERO DE
EXPLOTACIÓNS

24,0
20,0
16,0
12,0
8,0
4,0
0,0
total bovinos por explotación

Estrad

Lalín

6,7

19,0

Silleda Vila de Rodeir Pontev Agolad Caldas Forcar Cuntis
17,5

10,4

22,7

1,6

15,2

1,6

13,0

3,5

No cadro 4.18, distribúese a porcentaxe das diferentes razas de bovino censadas, e a
distribución de razas indícanos unha especialización no municipio entre as diferentes razas.
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CADRO4.18. RAZAS BOVINO

Razas de bovino en Pontevedra

Cruces
44%

Outras
razas
3%

Pardo
Alpina
2%

Frisona
25%

Rubia
galega
26%

En resumo, a maioría das explotacións gandeiras son familiares onde a produción de carne
se realiza de forma tradicional, os tenreiros permanecen xunto ás nais ata o sacrificio. A
base da súa alimentación é o leite complementado con forraxes e cereais e estas
explotacións están moi ligadas á terra. Hai que sinalar tamén cuantitativamente o número
de cabalos no territorio.
A agricultura é na maioría das parcelas unha agricultura de autoconsumo e de
complemento de rendas, xunto a parcelas dedicadas á comercialización sobre todo de
viñedo, froiteiros e cultivos de horta. Se ben aparecen algúns produtores de froiteiros, e de
hortalizas así como viñedos.

5.3.2. ACTIVIDADES E SISTEMA FORESTAL
O obxectivo deste apartado é afondar no estudo das características do forestal que xa se
avanzaron no capítulo sobre vexetación ao describir e analizar as unidades da mesma.
Como punto de partida, cómpre salientar que segundo o 3 Inventario Forestal Nacional, a
superficie forestal en Pontevedra ascende a 6.812,30 de hectáreas (o 57.63% do
territorio).
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CADRO4.19 USOS SEGUNDO 3IFN

HA

USOS PONTEVEDRA
3IFN
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2000
1000
0

6812,3
4122,37

783,38
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AGRARIO
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IMPRODUCTIVO

39,77

63,34

MARISMAS

AUGA

MARISMAS

AUGA

En termos comparativos, cómpre salientar que Pontevedra é un municipio cunha
porcentaxe moi alta de agricultura, conta con máis de 5 puntos que a provincia e pola
contra ten case 10 puntos porcentuais menos de uso forestal que a provincia, así como a
evidente maior porcentaxe de uso improdutivo (o dobre) ao ser este a fracción de solo
cuberto por edificios, parques urbanos, camiños, canteiros, liñas eléctricas e outras
construcións sempre que teñan cabidas de máis de 0.25 ha. Tamén Pontevedra ten maior
superficie que a media provincial nos niveis marismas e auga.
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CADRO4.20 NIVEIS DE USO SEGUNDO 3IFN

USOS 3IFN
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0,34
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0,17

3,16

0,44
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34,87
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40%
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FORESTAL

20%
10%
0%
PONTEVEDRA

PROVINCIA

Comparado o segundo nivel dentro do uso forestal, os cadros 19 e 20 amosan que o monte
arborado representa case o 80% de todo o forestal o que supón que case a metade (o
45.89% do solo de Pontevedra está como monte arborado o que significa que os terreos
están poboados con especies arbóreas con fraccións de cabida cuberta iguais ou superiores
ao 20 %). E case o 6% de monte arborado ralo é aquela superficie que de terreo poboado
con especies arbóreas cunha fracción de cabida cuberta comprendida entre o 10 e o 20%,
incluíndo aquí os terreos agrícolas con sebes arboradas que ocupen máis do 10 de fracción
de cabida cuberta.
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CADRO 4.21: NIVEL 2: USO FORESTAL

SEGUNDO NIVEL

DEFINICIÓN

HA

% SOBRE TOTAL
FORESTAL

%
FORESTAL
SOBRE
TOTAL
TERRITORIO

1

MONTE ARBORADO

FCC>20%

5424,72

79,63

45,89

2

MONTE ARBORADO RALO

FCC>10<20%

405,40

5,95

3,43

4

MONTE TEMP.DESARBORADO

*2

475,00

6,97

4,02

6

MONTE SEN VEX. SUPERIOR

** 2

83,49

1,23

0,71

7

ARBORES FORA DE MONTE

*** 2

423,71

6,22

3,58

6812,32

100,00

57,63

TOTAIS
CADRO:4.22 CABIDA USO FORESTAL

SEGUNDO NIVEL 3IFN

83,49

423,71
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405,4
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MONTE ARBORADO

6000
5000
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2000
1000
0

Dende o punto de vista da biodiversidade, en canto á paisaxe e por tanto ao patrimonio
natural de tódalas formacións forestais, soamente teñen valor as carballeiras, a vexetación
de ribeira e as mesturas de carballo como piñeiro e eucalipto non chegando en total a
1.500 hectáreas das case 5.500 de monte arborado.

2 O monte temporalmente desarborado é aquel que está na actualidade descuberto de árbores pero que case con seguridade
no futuro próximo volverá a estar cuberto delas.
2 O monte sen vexetación superior son aqueles terreos en paraxes de uso forestal que debido a circunstancias de solo,
topografía ou clima non están poboados por vexetación superior.
2 E árbores fóra do monte corresponde ás ribeiras arboradas e árbores soltos e bosquetes de menos de 2500 m2.
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CADRO4.23 FORMACIÓNS FORESTAIS DOMINANTES (HECTÁREAS)

CABIDA POR FORMACION FORESTAL DOMINANTE
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•

A propiedade do monte

Centrándonos na situación do monte en Pontevedra, a distribución por propiedades reflicte
que algo máis da metade de monte está en mans particulares e que un 48% corresponde a
montes veciñais en man común (MVMC). No cadro 22, temos o nome e superficie dos
montes veciñais en man común do territorio.
CADRO 4.26 NOME E SUPERFICIE DOS MONTES

Nome_monte
Alba
Verducido
Beleitar e Portela
Salgueiral
Couto Branco, Quinteiro e
Portamuiño ( 22 Bis )

Nome_comunidade
Alba
Berducido
Leiras, Cardosa, Tombo e
Vilares
Salgueiral
Portazgo, Ponte, Couto, Valo,
Quinteiro e Porto
Portazgo, Ponte, Couto, Valo,
Quinteiro e Porto
Teso, Corbal e Leirados
Lameliña e Pio

Couto Branco
Castro Ou Lampán
Lameliña Ou Pedreira
Xunqueira de Gandara Ou Bao
( 4 Bis )
Campaño
Campañó
Campaño
Castro e Outros ( 5 Bis )
Canicouva
Canicouva
Canicouva
Cerponzóns
Cerponzóns
Lérez
Lerez
Lourizán
Lourizán
Marcón
Marcón
Mourente
Mourente
Ponte Sampaio
Pontesampaio
Salcedo
Salcedo
A Costa ( 14 Bis A)
Salcedo
Esculca ( 14 Bis B )
Salcedo
San Andrés de Xeve ( 12 Bis ) San Andrés de Xeve
San Andrés de Xeve
San Andrés de Xeve
Santa María de Xeve
Santa María de Xeve
Sta María de Xeve ( 11 Bis ) Santa María de Xeve
Tomeza
Tomeza
TOTAL
consultora galega s.l.

Parroquia

Superficie Ha.

Alba
Berducido

7
386

Bora
Bora

39,5
135,5

Bora

38

Bora
Bora
Bora

51
14,2
7

Campaño
Campaño
Canicouva
Canicouva
Cerponzóns
Lerez
Lourizan
Marcon
Mourente
Ponte Sampaio
Salcedo
Salcedo
Salcedo
San Andrés de Xeve
San Andrés de Xeve
Santa María de Xeve
Santa María de Xeve
Tomeza

9
413
9,2
330
196
73,15
51,5
229
41,7
234
18,7
0,82
4,89
56,21
351
346
13,8
87,5
3.143,67
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•

Aspecto ambiental do monte

O aspecto ambiental dos montes periurbanos de Pontevedra amosa a valoración dos
sistemas forestais por se-lo “abeiro da vida”, e agrupa as seguintes funcións: “Primeira: son
hábitats indispensables para especies con requirimentos de hábitats vencellados á
superficie, segunda: melloran a calidade das augas dos ríos e regatos, así como a fixación
do carbono atmosférico e terceiro a dimensión social, recreativa e educativa dos montes
nos espazos periurbanos como áreas de recreo ao aire libre”
O monte posúe unha ampla gama de recursos ambientais: Valores naturais, xeolóxicos,
hidrolóxicos, recreativos ou arqueolóxicos.
Os montes cumpren un triplo papel de protección, produción e social. O papel protector
pode considerarse nunha dobre vertente. Por unha banda a protección da fauna e flora que
comprende o sistema e por outra banda a protección de solos e do sistema hidrolóxico 10.
Trátase, por tanto, dunha protección do medio, biolóxica no primeiro caso e física no
segundo, debendo entenderse a protección biolóxica como conservación de especies de
flora e fauna, ou en termos máis actuais como conservación da biodiversidade e dos
equilibrios ecolóxicos. Engadimos tamén a protección arqueolóxica e cultural.
O papel de recreo, mellor chamado de uso social dos montes é clarísimo, ao ser os montes
lugares aptos para un gran número de actividades lúdicas e de educación ambiental, que
van dende o simple lecer proporcionado pola estancia, ou a contemplación da paisaxe, a
recolección de cogomelos..., a actividades que requiren dunhas infraestruturas como o
pícnic, ou a acampada, deportivas como o sendeirismo, o golf, a equitación, a bicicleta de
montaña, a escalada..., cinexéticas (caza e pesca), e de educación ambiental (viveiros,
aulas da natureza, rotas interpretativos...)

10

OFFICE NATIONAL DES FORÈTS, 1980
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E por último retomar que o aproveitamento madeireiro é un uso compatible coa
conservación do valor natural e social do monte.
CADRO4.27 AREAS RECREATIVAS DO SISTEMA FORESTAL

6

1

No
No
No
No
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4

2
0
2
0

•
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Ameazas do monte

As principais ameazas que poden afectar aos sistemas forestais, son as relacionadas coa
erosión, cos incendios forestais, o cambio de usos, as infraestruturas e os principais
impactos que na actualidade, detectadas nos montes de Pontevedra son:
•

Pouca diversidade específica: excesiva cobertura das masas de frondosas alóctonas,
tanto de eucaliptos ou ben en masas monoespecíficas ou ben mesturadas cos piñeiros.

•

A contaminación das augas por mor dos vertidos aos ríos e regatos en boa parte do
territorio, onde falta por completar tanto o abastecemento como o saneamento.

•

A problemática dos campos de tiro

•

Gran número de explotacións mineiras

•

Excesivas pistas asfaltadas nos montes, con conseguintes problemas de derrubamento
e erosión.

•

Os vertedoiros incontrolados, sobre todo de cascallos.

•

Os problema dos incendios forestais.
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6. IDENTIFICACIÓN DAS UNIDADES QUE REQUIREN ALGÚN
TIPO DE PROTECCIÓN.

6.1.

IDENTIFICACIÓN E XUSTIFICACIÓN DA PROTECCIÓN.

En base ao estudo do medio e a caracterización ambiental, pódense identificar unha serie
de espazos e lugares que polos seus intereses naturais, ecolóxicos, paisaxísticos e culturais
merecen ser preservados de futuros desenvolvementos urbanísticos e en consecuencia, ser
incluídos no réxime de solo rústico protexido ou se a capacidade de carga o permite
poderíanse incluír como sistemas xerais de zonas verdes.
Para cada punto do territorio débese promover a conservación dos espazos con valores
ecolóxicos, paisaxísticos, produtivos e científico–culturais, así como protexer e regular os
usos e actividades naquelas áreas do territorio que conserven un valor natural ou sexan
susceptibles de recuperar o valor que tiveron algún día. E a mellora, recuperación e
rehabilitación, mediante accións concretas e positivas, dos elementos e procesos do medio
natural que se atopen degradados.

6.2.

UNIDADES TERRITORIAIS AMBIENTAIS

Con estas premisas a identificación daquelas unidades que requiren dalgún tipo de
protección son as seguintes:
•

Os humidais

•

Os espazos catalogados na directiva Hábitat

•

Os terreos incluídos dentro dos LIC, cunha ampliación de protección das
marxes do río Lérez e Almofrei.

consultora galega s.l.

78

AXENDA 21 LOCAL
xuño 2007

AXENDA 21 LOCAL
A DIAGNOSE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE PONTEVEDRA
_____________________________________________________________________________________________________

•

Os ríos e regatos

•

As rías e o litoral

•

Os mellores solos agrícolas.

•

Sistema forestal

•

Cumes e outeiros

•

Enclaves urbanos.

Imos a estudar polo miúdo algunhas destas unidades (as máis importantes), deixando o
resto para un estudo máis concreto na seguinte fase.

6.3.

OS HUMIDAIS

No concello aparecen 7 humidais catalogados no Inventario de Humidais de Galiza.
Neste inventario inclúense aqueles sistemas naturais, seminaturais ou artificiais que poidan
ser adscritos a algún dos tipos establecidos na clasificación de humidais de Ramsar 11 e
cuxo interese ambiental poida ser corroborado con calquera dos sistemas homologados
internacionalmente

11

(Ramsar 12,

Directiva

Aves,

Directiva

Hábitat,

IUCN)

para

a

Entre as múltiples definicións de humidal, sen dubida a adoptada pola Convención sobre os Humedais (Ramsar, Irán, 1971)

no seu artigo 1 é a que ten unha maior aceptación a nivel científico e legal. A DEFINICIÓN RAMSAR ". Aos efectos da
presente Convención son humedais as extensións de marismas, pantanos e turbeiras, ou superficies cubertas de augas, sexan
estas de réxime natural ou artificial, permanentes ou temporais, estancadas ou correntes, doces, salobres ou salgadas,
incluídas as extensións de auga mariña cuxa profundidade en marea baixa non exceda de seis metros.
12

Os humedais son ecosistemas de capital importancia, no só porque agora escasean e estean ameazados, senón porque

realizan funcións básicas, proporcionan recursos para moitos intereses e axentes como apoio a actividades humanas e
constitúen un valioso patrimonio cultural e natural. Reflexo diso é que os humedais son o único gran ecosistema obxecto dun
tratado internacional, o Convenio de Ramsar, elaborado fai vinte años, no que tódolos Estados membros da UE son partes
contratantes, agás, Luxemburgo que, na actualidade, está en proceso de selo.
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caracterización da biodiversidade no ámbito dos seus compoñentes bióticos e das
ecofuncións que estes realizan no sistema.
Os humidais catalogados en Pontevedra son:

CADRO1 HUMIDAIS
COD
1140012
1140013

HUM_NOM
Xunqueira de
Alba
Charca da
Xunqueira de
Alba

HA
48,132

COMPLEXO
HG
Complexo
1.3.2.
húmido do Lérez

FIRST_GRUP
Bancos mareais de lodo, area o solos salinos

0,599

Complexo
1.4.4.
húmido do Lérez

Lagoas costeiras de auga doce
Sistema de illas terrixenas con inundación
estacional e cubertas por bosques aluviais

1140014

Xunqueira do
Lérez

13,111

Complexo
2.1.1.
húmido do Lérez

1140017

Encoro de
Pontillón de
Castro

18,299

4.5.1.

1140020

Charca do Burgo

1,244

Complexo
1.4.4.
húmido do Lérez

Lagoas costeiras de auga doce

1140060

Ensenada de
San Simón

2037,141

Complexo
humido de San
Simón

Augas marinas someras permanentes

1140072

Ria de
Pontevedra

197,471

Complexo
1.2.4.
húmido do Lérez
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Mapa de Humedais de Pontevedra
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Como podemos ver na ficha temos un humidal adscrito ao complexo húmido da Enseada
de San Simón, 5 humidais adscritos ao complexo húmido do Lérez e o encoro de
abastecemento.
Ademais destes seis humidais no concello podemos engadir un pequeno humidal que forma
a desembocadura do río nunha zona urbana industrial que debe ser obxecto dunha política
de conservación posto que o mesmo que o resto dos humidais do territorio, a todos os
humidais se lles recoñece un importante papel na diversidade ecolóxica e toda unha serie
de valores e vantaxes que xa se fixeron clásicas 13, e xa non se pode actuar como noutros
tempos onde os humidais foron negativamente e suxeitos sistematicamente á seca e a
profundas transformacións por accións humanas.
No que se refire á conservación de Humidais, é recoñecida a súa importancia na
actualidade pola comunidade científica e política de todo o mundo (Conferencia de Río,
1992). É importante subliñar este cambio de orientación, en relación ao considerado en
décadas anteriores, onde o que imperaba era desecar estes lugares, xa para actividades
agrícolas, xa para asentamentos industriais, etc. Dende a última década valóranse estes
ecosistemas, que están constituídos por plantas especializadas capaces de vivir nestes
medios e que afastan a unha fauna moi diversa. E non só o que se ve a simple vista é
importante senón tamén a flora e fauna microscópica que nestes medios habitan.
Ficha dos humidais:

13

Fernando González Bernaldez, 1992 .Los paisajes del agua
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XUNQUEIRA DO ALBA
Tipoloxía : humidal costeiro
Localización: utm29tng292996
SUPERFICIE : 48.132 HECTÁREAS
HÁBITATS DIR./92/42 :4 hábitats presentes e 1 deles de interese prioritario. Aliseda freatófila)
ACTIVIDADES: usos recreativos, outras actividades: creación de pistas e infraestruturas,
repoboacións forestais…
IMPACTOS SIGNIFICATIVOS: alteracións cuberta vexetal, regulación hídrica, reintrodución
especies alóctonas, residuos sólidos.

XUNQUEIRA DO LÉREZ
TIPOLOXÍA : HUMIDAL INTERIOR, TRAMO NATURAL DE CURSOS DE AUGA, DE BOSQUES DE
ALUVIAIS.
LOCALIZACIÓN: UTM29TNG6301989
SUPERFICIE : 13.111 HECTÁREAS
HÁBITATS DIR./92/42 2 HÁBITATS PRESENTES 1410 E 3260
ACTIVIDADES: usos recreativos, outras actividades: creación de pistas e infraestruturas,
repoboacións forestais…
IMPACTOS SIGNIFICATIVOS: alteracións cuberta vexetal, regulación hídrica, reintrodución
especies alóctonas, residuos sólidos, desecación
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ENCORO DE PONTILLÓN DO CASTRO
TIPOLOXÍA : ENCORO DE ABASTECEMENTO DE AUGA
LOCALIZACIÓN: utm29tnh31605629
SUPERFICIE :18.299 hectáreas
HÁBITATS DIR./92/42 2 HÁBITATS PRESENTES 1410 E 3260
ACTIVIDADES: abastecemento de auga, usos recreativos,
IMPACTOS SIGNIFICATIVOS: canteira nas proximidades

RÍA DE PONTEVEDRA
TIPOLOXÍA : bancos mareais de areas, lodos ou solos salgados
LOCALIZACIÓN: UTM29TNH316056
SUPERFICIE :197.471 hectáreas
HÁBITATS DIR./92/42- 3 hábitats presentes (1410, 1420,1440)
ACTIVIDADES: usos recreativos
IMPACTOS SIGNIFICATIVOS: regulación hídrica, vertidos urbanos e vertidos industriais
6.4.

HÁBITATS PROTEXIDOS.

No inventario nacional de hábitat (datos do MMA a nivel provincial onde a cartografía de
Hábitats se ofrece en formato vectorial de ArcInfo e cada elemento se ve identificado por
un código que se pode relacionar cunha base de datos cos datos do hábitat segundo a
clasificación da Directiva Hábitats.
No que respecta aos hábitats presentes no municipio, recóllense a continuación,
clasificados en hábitats costeiros e continentais.
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Mapa de Directiva Hábitat
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6.4.1. HÁBITATS MARIÑOS E COSTEIROS DE INTERESE COMUNITARIO
Os hábitats mariños e costeiros que se emprazan no espazo xeográfico de Pontevedra
están distribuídos no grande epígrafe: Hábitats costeiros e vexetación halófila da DC92/43.
A Hábitats costeiros e vexetación halofítica
Entre os hábitats priorizados pola Directiva Hábitat cabe resaltar a presenza de dous
grandes espazos xeográficos na ría de Pontevedra e na de Vigo como son os esteiros, as
grandes calas e baías profundas, as chairas lamacentas ou areosas eulitorais e infralitorais,
os acantilados e as praias rochosas.
A representación de hábitats costeiros e halófilos no territorio de Pontevedra é de 5
hábitats existentes no espazo litoral relacionados todos eles cos grandes espazos
xeográficos litorais: as rías de Pontevedra e Vigo e vertebradas unhas unidades menores
relacionadas cos humidais o que nos da unha idea da importancia natural do litoral do
territorio de Pontevedra.
CADRO2 HÁBITATS COSTEIROS
CÓDIGO
1140/
1430

Descrición HÁBITATS
CHAIRAS LAMACENTAS OU AREOSAS QUE NON ESTÁN CUBERTAS DE
AUGA COA MAREA BAIXA

COMPLEXO*
R.P.
E.S.S.
X.A.

1420

MATORRAIS HALÓFITOS MEDITERRANEAOS E TERMOATLÁNTICOS
(Sarcocornetea fruticosi)
PASTIZAIS SALGADOS MEDITERRÁNEOS (Juncatalia maritimi)

R.P.

1410

3130

AUGAS ESTANCADAS, OLIGOTRÓFICAS OU MESO TRÓFICS CON
VEXETACIÓN DE Littorelletea uniflorae

PRIORITARIO

R.P.
X.L.
X.A

R.P= ría de Pontevedra
X.L. xunqueira do Lérez
X.A. xunqueira do Alba
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6.4.2. HÁBITATS CONTINENTAIS
a Hábitats de auga doce
Os ecosistemas acuáticos de augas doces, tanto correntes como estancadas, presentan
unha ampla distribución en Pontevedra.
CADRO3. HÁBITATS DE AUGA DOCE

CODIGO

PRIORITARIO
*

ÁREA DE ALMACENAMENTO DE AUGA Encoro pontillón de castro
3260

RÍOS DE PISOS PLANICIE A MONTANO, CON VEXETACIÓN DE
Ranunculion fluitantis e de Cllitricho Batrachion

Na Directiva Hábitat a totalidade dos medios de augas estancadas aparecen considerados
como Hábitats naturais de interese comunitario, independentemente da súa orixe (natural,
seminatural, excluíndose unicamente os reservatorios artificiais de auga para fins
industriais, acuicultura ou agrícolas. Así temos o Encoro de Postillón de Castro catalogado
como Hábitats naturais de interese comunitario .
En canto aos leitos fluviais considéranse, no entanto, Hábitats Naturais de Interese
Comunitario aos leitos fluviais que aparecen, repartidos entre tramos medios (orde fluvial
3-5) e baixos (orde fluvial > 5), se a súa sección mollada mantén unha importante entidade
ao longo do ano de modo que favorece o desenvolvemento de biocenoses acuáticas
permanentes (Ranuncullion e de Callitricho-Batrachion), mentres que as súas beiras,
xeralmente lamacentas ou limosas, exoneradas durante o período estival son colonizadas
por herbais nitrófilos dominados por Chenopodiaceae e/ou Bidens como son no noso caso o
río Lerez e o río Almofrei

B Matogueiras
Moitas destas formacións arbustivas, tanto de orixe natural, seminatural ou directamente
vinculadas coa actividade agrícola ou forestal (fenteiras, xesteiras, estevais, etc), non son
consideradas pola Directiva como Hábitats naturais de interese comunitario. Nesta
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categoría soamente se adscriben as matogueiras naturais ou seminaturais dominadas por
Ericaceae.
O último tipo de hábitat (Nat-2030) ten aínda unha ampla distribución en Galiza e
representa os diversos tipos de uceiras, uceiras con toxos (non toxeiras de cultivo) e
arandeiras (non subalpinas) en estacións mesófilas ou xerófilas apartadas da influencia
directa do mar.
CADRO 4 HÁBITATS DE MATOGUEIRA

CÓDIGO

PRIORITARIO

4090

+Ulici europaei-Cytisetum striati+ Rivas-Martínez ined.

4030

+Ulici europaei-Ericetum cinereae+ Bellot 1968

C. bosques
En Pontevedra están presentes dous tipos de Hábitats de bosque de interese comunitario
dos 11 que están presentes en Galiza, sendo só 1 considerado como Hábitats naturais
prioritario: o bosque ripario Senecio bayonensis-Alnetum,).
E o outro é a carballeira galaico-portuguesa, constituída por Quercus pyrenaica,
frecuentemente acompañado por Quercus robur (Nat-2000: 9230).
O último tipo de hábitats boscosos correspondería aos soutos. Inclúense aquí aqueles casos
nos que se mantén o sistema de aproveitamento tradicional de Castanea sativa, que
posúen un enorme interese etnobotánico e ademais é compatible cunha elevada
diversidade, tanto florística como faunística, en gran medida semellante á existente nas
comunidades de orixe natural.
CADRO 5. HÁBITATS BOSCOSOS

CÓDIGO

PRIORITARIO

9230

CARBALLEIRA GALAICO-PORTUGUESA
Rusco-quercetum roboris+ br.-bl., p. Silva & rozeira 1956

91E0

BOSQUES ALUVIAIS DE ALNUS GLUTINOSA E FRAXINUS EXCELSIOR
(Alno-padion. Alnion incanae, Saliciaon albae)
+Senecio bayonensis-Alnetum glutinosae+ Amigo, Guitián & Fernández
Prieto 1987
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Tódolos hábitats se poden localizar no mapa de Hábitats segundo DIR. 492/43.

6.5.

ESPAZOS PROTEXIDOS POR REDE NATURA

Natura 2000 é a rede de espazos naturais protexidos a escala da Unión Europea creada en
virtude da Directiva 92/43/CEE do Consello, de 21 de maio de 1992, relativa á conservación
dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres (Directiva hábitats), co obxecto de
salvagardar os espazos naturais máis importantes de Europa. Componse de zonas especiais
de conservación (ZEC) declaradas polos Estados membros con arranxo á Directiva sobre
hábitats e, ademais, das zonas especiais de protección para as aves (ZEPA) que se
designan, de acordo coa Directiva aves (Directiva 79/409/CEE do Consello, de 2 de abril de
1979, relativa á conservación das aves silvestres).
A Directiva hábitats crea a rede ecolóxica coherente de zonas especiais de conservación
chamada Natura 2000. Esta rede terá que garantir o mantemento nun estado de
conservación favorable dos hábitats e das especies na súa área de distribución natural
dentro do territorio da Unión Europea. Os espazos que compoñan esta rede terán que
incluír unha representación suficiente dos hábitats do Anexo I ou das especies do Anexo II
da devandita Directiva, de xeito que garantindo a súa conservación dentro de Natura 2000
se poida garantir o obxectivo polo que se creou esta rede de espazos.
Na actualidade a rede Natura 2000 aínda non está rematada. Atópase na fase de
aprobación por parte da Comisión Europea das listas de lugares de importancia comunitaria
(LIC) para cada unha das rexións bioxeográficas de Europa. Unha vez que sexan aprobadas
pola Comisión -xa foron aprobadas as listas das rexións macaronésica e alpina-,
outorgaranse a estes espazos a categoría de LIC. Posteriormente os Estados membros
deberán declarar como zona de especial conservación (ZEC) todos eses lugares presentes
no seu territorio.
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A proposta galega de lugares de importancia comunitaria (LIC) está composta por 59
espazos, todos eles foron declarados como zonas de especial protección dos valores
naturais polo Decreto 72/2004, de 2 de abril.
No territorio de Pontevedra temos parte de dous espazos de interese comunitario que por
tanto terán que ser declarados polo estado como zonas de especial conservación (ZEC) son
o LIC río Lérez e o LIC San Simón.
Táboa resumo do LIC río Lérez
Río Lérez
Superficie: 149 Ha.
Altitude media: 66 m.
Rexión bioclimática: Atlántica .
Concellos: Pontevedra, Campo Lameiro e Cotobade.
O río Lérez ten a súa nacente a 900 m de altitude na Serra do Candán, posuíndo unha lonxitude de 57
km, cunha conca de 449,5 km3 e unha sinuosidade de 1,48 e unha pendente media de 1,57. Recibe augas
do rego Porto das Cubas, dos ríos Quireza, Riego Grande, Gargalláns, Tenorio, Almofrei, Fontáns e
Berducido.
Morfoloxicamente está sentado sobre bandas de quistos micácicos penetrados por filóns de seixos. A zona
oeste entra en zona de granitos de dúas micas ou feldespáticas, e preto da desembocadura gneis
glandular.
Hábitats:
Bosques de ribeira con Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae e Salicio Bosques
de carballos galaico-portugueses de Quercur robur e Quercur pyrenaica
Uceiras oromediterráneas endémicas con toxos
Uceiras secas europeas.
Flora
Existen boas representacións de comunidades ribeiregas coma o Senecio bayonensis-Alnetum glutinosae,
sendo un curso fluvial cun bo potencial piscícola
Fauna
Morcego grande de ferradura (Rhinolophus ferrumRapina cincenta ( Cirsus pygargus)
equinun)
Cotovía (Lullula arborea)
Morcego pequeno de ferradura (Rhinolophus
Avenoiteira cincenta (Caprimulgus europaeus)
hipposideros)
Falcón pelegrino ( Falco peregrinus)
Lontra (Lutra lutra)
Picanzo vermello( Lanius collurio)
Morcego rateiro grande (Myotis myotis)
Alavanco real (Anas platyrhynchos)
Salamántiga galega (Chioglossa lusitanica)
Azor (Accipiter gentilis)
Lagarto das silvas ( Lacerta schereiberi)
Moucho de orellas (Otus scops)
Salmón (Salmo salar)
Andoriña das barreiras (Riparia riparia)
Libélula (Macromia splendis)
Fulepa amarela (Hippolais polyglotta)
Vacaloura (Lucanus cervus)
Rana ibérica
DATOS EXTRAIDOS DA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE

A esta información compre engadir os datos que se achegan, que proceden da” EUROPEAN
ENVIRONMENT AGENCY”, de gran interese para caracterizar as súas condicións e impactos.
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C
C
C
C
C
P
10-20i
C
P
C
P
P
P
P

P
P
C

P
P
P
P
P
C
P
P
R
R
C
P
C
P
P
P

B
B
B
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
B
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Global
status

Isolation

Popul.

Conserv.

Staging

Winter.

Invertebrates
Invertebrates
Invertebrates
Invertebrates
Invertebrates
Fishes
Fishes
Amphibians
Amphibians
Reptiles
Birds
Birds
Birds
Birds
Birds
Birds
Birds
Birds
Birds
Birds
Birds
Birds
Birds
Birds
Birds
Birds
Birds
Birds
Mammals
Mammals
Mammals
Mammals
Mammals

Breeding

Species
groupv

Cerambyx cerdo
Elona quimperiana
Lucanus cervus
Macromia splendens
Oxygastra curtisii
Petromyzon marinus
Salmo salar
Chioglossa lusitanica
Discoglossus galganoi
Lacerta schreiberi
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Alcedo atthis
Anas platyrhynchos
Ardea cinerea
Caprimulgus europaeus
Cinclus cinclus
Circus pygargus
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Hippolais polyglotta
Lanius collurio
Lullula arborea
Oriolus oriolus
Otus scops
Pernis apivorus
Riparia riparia
Sylvia undata
Galemys pyrenaicus
Lutra lutra
Myotis myotis
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros

Resident

Nome
cientifico

FAUNA DE INTERESE

C
C
C
A
A
C
B
A
A
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

B
B
B
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

91

AXENDA 21 LOCAL
xuño 2007

AXENDA 21 LOCAL
A DIAGNOSE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE PONTEVEDRA
_____________________________________________________________________________________________________

OUTRAS ESPECIES MENCIONADAS

Species
group

Species name

Population size estimations

Motivation for species
mention

Amphibians

Discoglossus galganoi

P

B

Amphibians

Rana iberica

P

B

Mammals

Plecotus auritus

P

A

Amphibians

Triturus boscai

P

B

Reptiles

Natrix maura

P

A

Reptiles

Natrix natrix

P

A

Mammals

Mustela erminea

P

A

10207
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Global

10198

Endemic oro-Mediterranean heaths
with gorse
Alluvial forests with Alnus glutinosa
and Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion
albae)
Galicio-Portuguese oak woods with
Quercus robur and Quercus
pyrenaica

Conserv
ation

10090

Relative
surface

European dry heaths

Represe
ntativity

English
name

10084

Cover(%
)

Code

HÁBITATS EXISTENTES NO ÁMBITO

8

A

C

A

A

8

B

C

B

B

40

B

C

B

B

33

B

C

B

B
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OUTROS HÁBITATS EXISTENTES

Habitat type
code

Habitat type english name

Cover
(%)

N02

Tidal rivers, Estuaries, Mud flats, Sand flats, Lagoons (including
saltwork basins)

27

N08

Heath, Scrub, Maquis and Garrigue, Phygrana

33

N15

Other arable land

10

N17

Coniferous woodland

1

N19

Mixed woodland

22

Artificial forest monoculture (e.g. Plantations of poplar or Exotic
trees)
Non-forest areas cultivated with woody plants (including Orchards,
groves, Vineyards, Dehesas)

N20
N21

3
2

N22

Inland rocks, Screes, Sands, Permanent Snow and ice

1

N23

Other land (including Towns, Villages, Roads, Waste places,
Mines, Industrial sites)

1

Intensity

Cover(%
)

Influence

Outside

medium influence

5

negative

Inside

medium influence

negative

dispersed habitation

Outside

low influence

neutral

disposal of household waste

Outside

low influence

negative

Activity
code

Descripti
on

Location

IMPACTOS ACTIVIDADES HUMANAS

151

removal of hedges and copses

167

forest exploitation without replanting

403
421
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Táboa resumo do LIC San Simón
ENSEADA SAN SIMON
Superficie: 2.218 Ha.
Altitude media: 1 m.
Rexión bioclimática: Atlántica.
Concellos: Redondela, Soutomaior, Vilaboa, Moaña e Pontevedra.
Espazo intermareal dominado por superficies lamacento-areeiras cubertas por praderías de algas (seba).
Poboación invernante de 3.500 anátidas e boa presenza de limícolas durante os pasos migratorios.
HÁBITATS
Chairas lamacentas ou areosas que non están cubertas de auga cando hai marea baixa
Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areosas
Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimi)
Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
Uceiras secas europeas E bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
Fauna
Pato asubión (Anas penelope)
Alavanco real (Anas platyrhynchos)
Garza real (Ardea cinerea)
Parrulo chupón (Aythya ferina) Pilro Curlibico (Calidris alpina)
Garzota (Egretta garzetta)
Agulla colipinta (Limosa lapponica)
Corvo mariño real (Phalacrocorax carbo)
Píllara cincenta (Pluvialis squatarola)
FONTE CONSELLERIA MEDIO AMBIENTE

Igualmente compre engadir os datos que se achegan, que proceden da” EUROPEAN
ENVIRONMENT AGENCY”.
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Chioglossa lusitanica

Amphibians

R

D

Lacerta schreiberi

Reptiles

P

D

Alcedo atthis

Birds

P

Anas acuta

Birds

Anas clypeata

Global
status

Isolation

Popul.

Conserv.

Staging

Winter.

Breeding

Resident

Species
group

Species
scientific
name

FAUNA DE INTERESE

B

C

C

B

24i

B

C

C

B

Birds

5i

B

C

C

B

Anas penelope

Birds

1818i

B

A

C

B

Anas platyrhynchos

Birds

1449i

B

B

C

B

Anas strepera

Birds

6i

B

C

C

B

Ardea cinerea

Birds

74i

B

B

C

B

Aythya ferina

Birds

316i

B

B

C

B

Calidris alpina

Birds

618i

>300i

B

B

C

B

Chlidonias niger

Birds

>25i

B

C

C

B

Egretta garzetta

Birds

B

B

C

B

Limosa lapponica

Birds

B

B

C

B

Numenius arquata

Birds

B

C

C

B

Pandion haliaetus

Birds

Phalacrocorax carbo

Birds

>175i

B

B

C

B

Phalacrocorax carbo sinensis

Birds

>25i

B

C

C

B

Platalea leucorodia

Birds

>5i

B

C

C

B

Pluvialis squatarola

Birds

>100i

B

B

C

B

Sterna hirundo

Birds

>50i

B

C

C

B

Sterna sandvicensis

Birds

>10i

>75i

B

C

C

B

Tringa nebularia

Birds

28i

B

B

C

B

Lutra lutra

Mammals

P

Rhinolophus ferrumequinum

Mammals

P

C

C

C

C

Rhinolophus hipposideros

Mammals

P

C

C

C

C
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10019
10020
10084
10198

Global

10018

Conservation

10008

Relative surface

10006

Estuaries
Mudflats and sandflats not covered by
seawater at low tide
Large shallow inlets and bays
Salicornia and other annuals
colonizing mud and sand
Spartina swards (Spartinion
maritimae)
Atlantic salt meadows (GlaucoPuccinellietalia maritimae)
European dry heaths
Alluvial forests with Alnus glutinosa
and Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

Representativity

10005

Cover(%)

Code

English name

HÁBITATS EXISTENTES NO ÁMBITO

1

B

C

B

B

9

A

B

A

A

15

A

A

B

A

1

B

C

B

B

1

B

C

B

B

1

A

C

A

A

1

B

C

B

B

1

A

C

A

A

Cover(%)

Habitat
type
english
name

Habitat
type code

OUTROS HÁBITATS EXISTENTES

N01

Marine areas, Sea inlets

94

N04

Coastal sand dunes, Sand beaches, Machair

1

N15

Other arable land

2

N19

Mixed woodland

1

N21

Non-forest areas cultivated with woody plants (including Orchards, groves, Vineyards,
Dehesas)

1

N23

Other land (including Towns, Villages, Roads, Waste places, Mines, Industrial sites)

1
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Location

Intensity

Cover(%)

Influence

Description

Activity code

IMPACTOS ACTIVIDADES HUMANAS

200

Fish and Shellfish Aquaculture

Inside

low influence

3

neutral

210

Professional fishing

Inside

medium influence

70

neutral

220

Leisure fishing

Inside

low influence

10

neutral

401

continuous urbanisation

Outside

medium influence

5

neutral

403

dispersed habitation

Outside

low influence

neutral

504

port areas

Inside

medium influence

negative

O interese é a protección da maior superficie a ámbalas marxes o máis posible, así como a
conexión coas zonas húmidas do complexo do Lérez e o territorio da unión co río Almofrei.
No Lic Enseada de San Simón sería recomendable a protección da zona húmida e o máis
posible das marxes do río que as forman, así como a súa conexións cos montes.
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Mapa de Rede Natura
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6.6.

OS CUMES E OUTEIROS

Estes subapartados serán analizados e diagnosticados polo miúdo na seguinte fase.

6.7.

ENCLAVES URBANOS

A cidade pode entenderse como unha colección de hábitats illados que poden ser
considerados individual ou colectivamente: a viabilidade destes enclaves illados como
hábitats para a vida silvestre adoita depender, ademais das características do enclave, da
posibilidade de recrutamento de especies do exterior, isto é, da efectividade das conexións
entre os hábitas naturais da zonas urbana e o medio rural dos arredores.
Os parques públicos urbanos desenvolven as funcións tradicionais básicas que deben
cumprir este tipo de equipamento.
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Mapa de cumes e outeiros
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7. IDENTIFICACIÓN DOS ELEMENTOS IMPACTANTES.
Teranse en conta aqueles elementos do medio físico natural e do humano que dalgún xeito
estean ou poidan verse afectados polas actuacións do planeamento propostas.
Elementos do medio físico naturais.
Condicións atmosféricas.
Valorarase o maior ou menor risco de usos derivados das determinacións do plan que
poidan ocasionar perda da calidade ambiental por emisión de ruídos, cheiros, fumes e/o
gases.
Só interesa detectar o risco de perda do solo actual ou potencial agrícola ou forestal que
conleven as actuacións derivadas do planeamento.
Fitos do relevo. Enténdese que produza este tipo de impacto cando o desenvolvemento do
planeamento poida ocasionar a desaparición total ou parcial de formas singulares do
relevo.
Recursos mineiros e enerxéticos limitación ou total eliminación de novas actividades
extractivas no territorio.
Augas superficiais. Alteración da drenaxe superficial de carácter natural ou vertidos
derivados de usos previsibles.
Augas subterráneas. O impacto das augas subterráneas prodúcese e pode producirse por
contaminación derivada dos vertidos urbanos, pozos negros, fertilización de terras
agrícolas, vertidos e depósitos industriais.
Formas singulares de vexetación: bosquetes, pequenas agrupacións de árbores, árbores
singulares en fincas, que poidan resultar impactadas derivadas da proposta de
urbanizacións e infraestruturas
Corredores da fauna: considérase que se producirá impacto cando os usos derivados do
planeamento poidan provocar interrupción de paso de fauna de especies protexidas ou de
interese cinexético, ben por alteración ou supresión dos terreos do corredor, ben por
aparición de barreiras infranqueables.
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Mapa de Explotacións extractivas e intervisibilidade
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8. SISTEMAS MEDIOAMBIENTAIS
Como último punto, esbozamos unha prediagnose dos principias elementos e sistemas que
provocan diferentes afeccións ambientais, indo ligados aos problemas ambientais urbanos.
8.1.

O CICLO DA AUGA
8.1.1. REDE DE ABASTECEMENTO

O servizo de abastecemento préstase mediante concesión, pola empresa AQUAGEST,
dende o ano 1997. Dita empresa leva o servizo integral da auga do Concello de
Pontevedra, incluíndo tanto o abastecemento de auga potable, como o saneamento, e a
depuración.
A captación prodúcese dende o Embalse de Pontillón de Castro, con cota 210 m (cunha
capacidade de 1.500.000 m3), e complementariamente mediante bombeo do río Lérez á
altura de Monte Porreiro. Do total de volume anual captado, aproximadamente a metade é
aportado polo bombeo do río.
O tratamento das augas realízase na cota 105 m., na estación depuradora sita na zona do
Couso, cunha triplo liña de tratamento, cunha capacidade total de 700 l/seg. As augas xa
tratadas pasan ao depósito anexo de 15.000 m3 de capacidade (en marcha está o aumento
da capacidade do depósito da estación depuradora, cun anexo de 15.000 m3 a maiores do
actual). De carácter metropolitano, dende a ETAP de Pontevedra, abastécense ambas
marxes da ría, tanto cara o Salnés, con Poio e Sanxenxo, como cara ao Morrazo, pasando
por Marín e Bueu. Dentro do termo municipal de Pontevedra, abastécese unicamente o
casco urbano e parte das parroquias de Mourente, Lérez e Lourizán.
Na zona rural existen traídas veciñais e case todas as casas teñen pozo. Posto que en boa
parte da zona rural non hai extensión do servizo a todos os lugares das parroquias é
necesario tamén ampliar a depuradora , como novas liñas e bombeos de cota 100 a 210.
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8.1.2. CONSUMOS
Segundo o dato dos metros cúbicos subministrados a Pontevedra, e tendo en conta que o
volume de auga facturado aos clientes en Pontevedra no 2003 é de 5.800.401 m3, pódese
concluír que o rendemento da rede no municipio de Pontevedra é do 87 %.
En canto á evolución do número de subscritos a Etap de Pontillón (Pontevedra), segundo
datos de Aquagest, aumenta a razón de 1000 aboados por ano dende 1999 (onde o
número era de 24.181), polo que pode concluírse que no ano 2003 o número de subscritos
ronda os 28.000.
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Evolución do número de subscritos dende a Etap de Pontillón (Pontevedra)
Os m3 tratados ao longo do ano acadan 9.000.000 m3 aproximadamente, o que da unha
taxa de carga media na depuradora (suponse funcionamento uniforme) de 40,7% respecto
da capacidade de 700 l/seg (285,4 l/seg).
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Consumos de auga do Concello de Pontevedra servidos pola ETAP do Couso (2003). Fonte: Aquagest (uds m3)

O consumo medio por vivenda ou subscrito é de 0,885 m3/día 14, e tomando como
hipótese 3 residentes/vivenda, significa un consumo aproximado por persoa de 300
l/hab-día, o que coincide practicamente coa magnitude teórica que soe utilizarse para
caracterizar a dotación por habitante equivalente. A dotación por habitante mesmo podería
ser algo maior se se considera o factor do número de subscritos (que podería incluír parte
dos concellos limítrofes) e o factor de ocupación de cada vivenda que pode situarse
lixeiramente por debaixo dos 3 residentes/vivenda.

8.1.3. SANEAMENTO
O estado da rede de saneamento non é óptimo no urbano e case que inexistente nas
parroquias. Unicamente as partes máis próximas ao casco urbano dispoñen de rede en
servizo.
A rede primaria en moitos lugares están deteriorados (como o caso do colector da marxe
do Lérez, na parte alta, que dende as enchentes do 2001 está inutilizado e deberá ser
reposto por completo) ou non están en funcionamento por falta dos bombeos respectivos,
como é o caso dos bombeos construídos pero sen servizo na Xunqueira e no Burgo,

14

Coñecendo o dato do número de subscritos, xunto co volume total tratado, permite coñecer a dotación por
habitante.
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ademais de parte das parroquias de Lérez, Mourente e Lourizán. En xeral as parroquias do
Sur do Lérez presentan mellor estado da rede que as do Norte.
O estado da rede no centro urbano é aceptable, aínda que existen certamente treitos que
precisan renovación; dado que parte da rede non é separativa, augas fecais e pluviais
acaban confluíndo sobre o colector de marxe. As obras que se están a efectuar no núcleo
urbano da cidade, aprovéitanse para a renovación, tanto do servizo de augas, como para
implantación da rede separativa. Todos os colectores novos se poñen en PVC.
Actualmente, os caudais depurados totais na EDAR, son os que se presentan no gráfico
adxunto. O total de m3 depurados ao ano é de 17.349.520 m3, os datos non se presentan
polo caudal aportado por cada un dos municipios (Pontevedra, Marín e Poio) xa que non
existen contadores que realicen a desagregación.

M

3

D

E P U

R

A D

O

S

N

A

E D

A R

2 . 5 0 0 .0 0 0

2 . 0 0 0 .0 0 0

1 . 5 0 0 .0 0 0

1 . 0 0 0 .0 0 0

5 0 0 .0 0 0

0

O

DECEMBRO

A D

NOVEMBRO

R

OUTUBRO

E P U

SETEMBRO

D

AGOSTO

3

XULLO

XUÑO

MAIO

ABRIL

MARZO

FEBREIRO

XANEIRO

M

S

Caudais depurados na EDAR de Pontevedra, Marín e Poio (2003). Fonte: Aquagest (uds m3)
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Procedeuse nos últimos tempos a un aumento da capacidade de depuración na estación
depuradora, situada en Praceres, a carón das instalacións de Ence. Na situación actual en
canto a capacidade, o caudal medio é de 400 l/seg, e punta de 600 l/seg. Despois
das obras de ampliación que están a piques de rematarse, a capacidade para o caudal
medio será de 750 l/seg, e para a punta de 900 l/seg.
Aínda que a rede no conxunto urbano é separativa, e as novas actuacións desenvólvense
segundo este esquema, existen algúns treitos nos que se conserva a unidade entre fecais e
pluviais, polo que existe unha grande contribución de auga de choiva na rede, o que afecta
ás puntas a conducir e tratar na estación depuradora.

8.1.4. VERTIDOS.
O saneamento avanzou en gran medida en todo ao termo municipal, cubrindo zonas no
rural antes desatendidas. Porén, parte das actuacións non puideron entrar en
funcionamento debido a que non se completaron certos colectores primarios, ou estes
están en mal estado. Por exemplo, no eixo da conca do Lérez, os colectores da marxe,
están no treito urbano en mal estado, presentando fugas e aperturas que permiten a
entrada de auga salgada no colector (estase procedendo actualmente á súa renovación), e
do lado dereito na parroquia do Lérez, con bombeos insuficientes ou que non están
operativos, polo que se producen vertidos constantes ao río-ría. Na parte superior da
conca, o colector da marxe dereita quedou inoperativo por mor das enchentes do 2001, e
no lado esquerdo estase a completar pola concesionaria do servizo de augas. No caso da
cunca do río Granda, na Xunqueira de Alba, a situación é paradóxica, porque a pesares de
dispor as respectivas parroquias de saneamento primario, non se poden conceder as
acometidas, debido a que falta por resolver os bombeos precisos de conexión cara ao
colector da marxe do Lérez. Noutros casos, hai parroquias que teñen os seus primarios
terminados pero non se poden conceder licenzas para as acometidas porque a continuación
do colector, noutra parroquia non está rematada.
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Polo tanto dedúcese do anteriormente sinalado a necesidade de avanzar e sobre todo
completar o esquema actual, coas actuacións que se consideren precisas, co obxecto de
que a rede actualmente executada se rentabilice no 100% da súa potencialidade, toda vez
que se está a executar a ampliación da estación depuradora de Praceres.
Existe falta de capacidade nalgúns tramos da rede, sobre todo en período de fortes
choivas. Estes problemas aparecen principalmente na rúa Fernando Olmedo, Pintor Laxeiro,
Loureiro Crespo, Conde de Bugallal e na baixada cara a Avenida de Marín (Fernandez
Ladreda), e en xeral nos estrangulamentos en cruces coa vía do tren, onde chegan dous
tubos e cruza unicamente un. Estes problemas xorden principalmente pola ausencia de
rede separativa o que fai que na época de choivas toda esa auga sexa canalizada polos
tubos de residuais e provoque a sobrecarga.
O Principal problema, sen dúbida, é a falta de capacidade do colector do Gafos (diámetro
500 mm), que recolle as augas da parroquia de Salcedo, Tomeza, Marcón incluíndo o
Polígono do Campiño e parte do casco urbano. É necesario duplicar este colector para
evitar esa falta de capacidade. Na desembocadura do río xa existe colector por ambas
marxes pero está sen servizo o da marxe esquerda, e só ata a ponte Rosalía de Castro.
Ademais este colector chega co 1 % de pendente e o da marxe da ría con 0.1% o que
provoca que non deixe desaugar na conexión de ambos. A solución provisional pasa por
conectar as augas que chegan de Marcón, Tomeza e Salcedo ao colector da marxe
esquerda existente e o que aporta á cidade a canalización da marxe dereita e así evitar o
estrangulamento na conexión. Isto pódese empregar como solución provisional, porén a
duplicación do colector ao longo do percorrido do Gafos ata a estación de autobuses é
necesaria a curto prazo.
Zonas a facer a rede separativa: San Antoñino, Cobián Roffignac, San Leiriños, Fernandez
Ladreda (ata Campolongo).
Cabe sinalar que recentemente a Comunidade Europea apercibiu o Estado Español, polo
estado da depuración nunha área sensible tal e como está considerada a ría de Pontevedra.
De feito as actuacións a curto prazo programadas non cumpren o programa de inversións
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previsto no Plan de Saneamento da ría de Pontevedra. Gran parte da inversión realizada
non está aínda hoxe en día en funcionamento, é dicir, conectada ás estacións depuradoras
por falta de capacidade dos bombeos, ou fallo no tratamento da depuradora, ou
mesmamente por falta de procesos de depuración, aparte do primario nas propias
estacións depuradoras.

8.2.

RESIDUOS
8.2.1. ESTADO ACTUAL

O servizo préstase na actualidade en réxime de concesión administrativa, por parte da
empresa INUSA - CESPA.
O Concello de Pontevedra está adherido ao servizo de Sogama, polo que o servizo de
recollida contempla a recollida do lixo nos puntos de vertido e o seu traslado ata a planta
de transferencia de Ribadumia. O custo de traslado dende esta planta ata Cerceda, e o
tratamento vai por conta do contrato que ten subscrito o Concello con Sogama.
A periodicidade do servizo de recollida é diario na parte urbana salvo os domingos, e en
días alternos nas parroquias do rural.
Para a recollida de residuos sólidos hai instalados na zona urbana maioritariamente
contedores 1100 con sistema MSTS de carga lateral. No casco vello da cidade nas zonas
inaccesibles para os camións hai instalados contedores de rodas de 800 l. En canto ao rural
existen tamén os dous tipos de contedores segundo a accesibilidade da zona.
Número de contedores

268

contedores de 1.100 litros,

594

contedores de 1.100 litros MSTS

44

contedores de vidro,

109

contedores de papel 3 m3

55

contedores de pilas

15

contedores de latas
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8.2.2. A RECOLLIDA SELECTIVA
En canto á recollida selectiva está implantado o servizo para cartón, papel e vidro, aínda
que falta todo o que se refire a plásticos e envases. O servizo de recollida está en mans de
INUSA-CESPA, o tratamento queda en mans de Ecovidro para vidro, e de Ecoembes para
papel e derivados.
Respecto aos contedores de recollida selectiva instalados, tanto no urbano como no rural
son os mesmos, contedores tipo “iglú” verdes para vidro e contedores cúbicos de 3 m3 para
papel.
Os servizos de recollida hospitalarios e industriais non entran dentro do contrato de CESPA,
os diversos centros empresariais teñen un contrato individualizado con empresas diversas.
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A taxa de kg de vidro de reciclado por poboación é de 7,6 kg/hab-ano, o que
significa a efectos de avaliación relativa, que queda por riba da media de Galiza, pero por
baixo da española.
A mesma taxa no caso do papel ascende a 6,48 kg/hab-ano fronte aos 77,4 kg/hab ano
xerados.
Dos datos dedúcese que a día de hoxe a porcentaxe de reciclados respecto dos residuos
sólidos urbanos é de 1,5% en papel, e do 1,8% en vidro (porcentaxes calculadas en peso).
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8.2.3. PROBLEMAS
Ademais disto existen puntos de vertido incontrolados en toda a parroquia. Hai unha
demanda de puntos limpos para facer fronte aos escombros das obras.
Atopamos tamén un problema cos restos de carácter orgánico ao seren depositados nos
contedores normais. Para unha separación selectiva, o servizo non conta con contedores
(só hai contedores verdes). A frecuencia do servizo é de 2 veces á semana quedándose
escaso nalgúns puntos.
Demanda de máis contedores para a recollida do vidro.

8.3.

ENERXÍA

A enerxía é un sector básico da económica de calquera país industrializado e está
directamente relacionada con tódalas facetas do desenvolvemento económico: vivenda,
industria e servizos, tráfico e transporte. Teñen implicacións directas en todos os aspectos
medioambientais da actividade humana.
Aínda que a cuestión da enerxía ten unha dimensión que transcende dos límites da política
municipal, pódese dende este ámbito establecer programas e medidas que contribúan ao
desenvolvemento de políticas de xestión enerxética máis equilibrada e sustentable. Dende
o concello como consumidor enerxético promovendo aforro e eficiencia enerxética nas
instalacións e servizos municipais, así como combustibles máis limpos e uso de enerxías
procedentes de fontes renovables. Tamén actuacións indirectas mediante a concienciación
e sensibilización cidadá e mediante a adopción de medidas no desenvolvemento urbanístico
que teñan en conta o consumo enerxético (desenvolvemento residencial, mobilidade
urbana...).
Dado o considerable consumo de enerxía nas zonas urbanas e os problemas do medio
ambiente que tolera, é importante fomentar unha xestión sostible da enerxía. E son moitas
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as labores a realizar cara o fomento do uso máis racional da enerxía, dun aforro enerxético
e dun uso máis intenso das fontes de enerxía renovables nas zonas urbanas 15.

8.3.1. CONSUMO GLOBAL DE ELECTRICIDADE:
O número de clientes en marzo do 2004 é de 34.998, (Fonte: Unión Fenosa) e no 2003
facturouse 309.238.888 kWh de enerxía.
ANO
1999
2000
2001
2002
2003

ENERXÍA FACTURADA (kWh)
300.673.824
320.425.893
334.333.186
308.763.932
309.238.888

Datos de UNIÓN FENOSA, S.A .
Este dato, ao non estar separado entre consumo industrial e residencial, non podemos
nesta

prediagnose

separar

o

consumo

entre

industrial,

servizos

e

residencial,

desagregación necesaria para calcular o consumo medio por sectores.

8.3.2. INSTALACIÓNS DE PRODUCIÓN ENERXÉTICA NO MUNICIPIO
Instalacións de enerxía renovable: na actualidade non temos constancia de ningunha
instalación de enerxía solar fotovoltaica
A rede de subministro enerxía eléctrica:
A rede de subministro do termo municipal de Pontevedra depende principalmente das
subestacións de Mourente e dende fai dous anos tamén da de Lourizán, sita xunto á
factoría de Ence. Ditas estacións están interconectadas co resto da rede eléctrica, mediante
15

O programa SAVE II para a creación de axencias de xestión de enerxías renovables para administracións locais
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liñas de 220 KV e de 132 KV, tanto coas subestacións de Tibo como coa de Pazos de
Borbén. No sur das parroquias de Canicouva e Ponte Sampaio, ofrece enerxía ás
subestacións de Pontecaldelas e Pontesampaio.

8.3.3. REDE ALTA TENSIÓN.
As principais infraestruturas en alta tensión no termo municipal son:
-

A subestación de LOURIZÁN (de 220 kV/20 kV con potencia 1 x 40 MVA) sita xunto á
factoría de Ence, construída fai dous anos, e que cubre perfectamente as necesidades
para a poboación que serve.

-

A subestación de MOURENTE (de 66 kV/20 kV e trafos de 1 x 20 MVA, 1 x 23 MVA e
1x25 MVA), sita xunto a avenida de Montecelo recibe o fluxo dende Tibo, mediante liña
a 132 Kv.

As liñas que parten destas dúas subestacións, serven a practicamente todo o termo
municipal.
As conexións de alta tensión, desenvólvense case na maioría dos casos mediante liñas
aéreas. En liña de alta tensión soterrada existe un enlace que intercomunica a subestación
de Lourizán co municipio de Poio.

8.4.

RUÍDO
8.4.1. CONDICIÓNS XERAIS DO NIVEL DE RUÍDO NO MUNICIPIO.

O ruído é unha das perturbacións ambientais que de xeito máis importante afectan ás
persoas das cidades.
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O nivel de ruído a que está sometida unha poboación resulta da combinación de diversos
axentes xeradores de ruído. Entre as actividades produtoras de ruído máis habituais nos
atopamos as industrias, as obras públicas, os establecementos comerciais e o tránsito de
vehículos.
A determinación do nivel de ruído (O nivel sonoro) realízase e exprésase en dB (decibelios),
e en dBA que aqueles coa ponderación máis parecida ao que realmente oír o ser humano.
O Leq (nivel sonoro continuo equivalente nunha hora) é a magnitude acústica utilizada.
Para orientarse en termos de decibelios ao respecto da intensidade do ruído, a seguinte
táboa relaciona ruído e intensidade verbal:
Valores límite recomendados
Recinto

Efectos na saúde

Exterior habitable

Malestar forte, día e anoitecer
Malestar moderado, día e noitiña
Interferencia na comunicación
verbal, día e noitiña
Perturbación do soño, noite

Interior de vivendas

Dormitorios
Aulas de escolar interior
Dormitorios de preescolar,
interior
Escolar, terreos de xogo
Salas de hospitais, interior

LAeq (dB)

Tempo (horas)

55
50
35

16
16
16

Interferencia na comunicación
Perturbación do soño

30
35
30

Malestar (fontes externas)
Perturbación do soño, noite
Perturbación do soño, día e noitiña
Danos ao oído

55
30
30
70

8
Durante a clase
Horas de
descanso
Durante o xogo
8
16
24

Zonas industriais,
comerciais e de tráfico,
interior e exterior
Danos ao oído (asistentes
100
4
Cerimonias, festivais e
habituais: < 5 veces/año)
actividades recreativas
Altisonantes, interior e
Danos ao oído
85
1
exterior
1
Perturbación da tranquilidade
Exteriores en parques e
áreas protexidas
Fonte: OMS ( Guidelines for Community Noise). Resumo
1, As zonas tranquilas exteriores deben preservarse e minimizar a razón de ruído perturbador ao
son natural de fondo.
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8.5.

ATMOSFERA
8.5.1. CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL

Como fonte de datos para coñecermos as emisións contaminantes ao aire e á auga que se
producen dentro do termo municipal de Pontevedra recorremos á información do Rexistro
Estatal de Emisións e Fontes Contaminantes (EPER-ESPAÑA 2001).
Este rexistro realízase de acordo coa normativa Europea e a Lei 16/2002 do 1 de xullo
relativa a Prevención e Control Integrado da Contaminación.
O Ministerio de Medio Ambiente puxo en marcha o Rexistro Estatal de Emisións e Fontes
Contaminantes (EPER-España), co obxectivo de dispor da información relativa ás emisións
xeradas ao aire e á auga polas instalacións industriais afectadas pola Lei, segundo os
requisitos da decisión EPER, e sempre que se superen os límites de notificación
establecidos na mesma.
O feito de estar dentro deste rexistro presupón, xa que logo, que a instalación ou complexo
industrial está por riba dos límites de emisión de substancias contaminantes considerados
admisíbeis.
O artigo 2 da DIRECTIVA 96/61/CE DO CONSELLO relativa á prevención e o control
integrados

da

contaminación

que

define

os

termos

empregados,

entende

por

contaminación: a introdución directa ou indirecta, mediante a actividade humana, de
substancias, vibracións, calor ou ruído na atmosfera, na auga e no solo, que poidan ter
efectos prexudiciais para a saúde humana, a calidade do ambiente, ou que poida causar
danos aos bens materiais e deteriorar ou prexudicar o goce ou outras utilizacións lexítimas
do ambiente.
No caso do Concello de Pontevedra figuran dúas empresas
Grupo Empresarial ENCE
AVÍCOLA DE GALIZA, SAU
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ENCE: Para este grupo recóllense os seguintes valores:
Emisións ao aire
Emisións
Kg/ano

Límites de
emisións
kg/ano

Valor excedido
kg/ano

Masa total de partículas de
diámetro inferior a 10 µm3.

213,000

50,000

163,000

NOX

Masa total de monóxido de
nitróxeno + dióxido de nitróxeno,
expresada en dióxido de nitróxeno.

304,000

100,000

204,000

SOX

Total de dióxido de xofre e trióxido
de xofre, expresado en dióxido de
xofre.

436,000

150,000

286,000

Clasificación

Compostos

Descrición

5.
Outros
compostos

PM10

1. Temas medio
ambientais

A táboa evidencia que as emisións duplican e no caso das PN10 se triplican os valores
umbrais de emisión, o que sen dúbida nos sitúa ante una clara transgresión dos ditos
límites de emisión, constituíndo daquela unha importante fonte de contaminación.
Emisións á auga (directas)
Compostos

Metais e os seus compostos

Zn e compostos

Hg e compostos

Cu e compostos

Cr e compostos

Cd e compostos

As e compostos
Outros
compostos
orgánicos
Temas
ambientais

Descricións

Total dos compostos orgánicos e
inorgánicos de cinc, expresado en cinc
elemental.
Total dos compostos orgánicos e
inorgánicos de mercurio, expresado en
mercurio elemental.
Total dos compostos orgánicos e
inorgánicos de cobre, expresado en cobre
elemental.
Total dos compostos orgánicos e
inorgánicos de cromo, expresado en
cromo elemental
Total dos compostos orgánicos e
inorgánicos de cadmio, expresado en
cadmio elemental.
Total dos compostos orgánicos e
inorgánicos de arsénico, expresado en
arsénico

Emisións
Kg/ano

Límites de emisións Valor excedido
kg/ano
auga
kg/ano

1,840

100

1,740

7

1

6

2,450

50

2,400

130

50

80

65

5

60

130

5

125

Carbono orgánico
total (T.O.C.)

Total expresado en C o DQO/3

168,000

50,000

118,000

Total fósforo

Expresado en fósforo

12,600

5,000

7,600
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No que atinxe ás emisións á auga, ENCE excede os Límites de vertidos anuais en cifras
sumamente elevadas, o que converte o complexo ENCE nun importante punto de
contaminación das augas da ría de Pontevedra.
AVÍCOLA DE GALIZA
Emisións a auga (Directas)
Clasificación

Compostos

Descrición

1. Temas ambientais

Total nitróxeno

Total expresado en
nitróxeno

Emisións
Kg/ano

Límites de
emisións auga
kg/ano

Diferenza

93,400

50,000

43,400

Avícola de Galiza é un importante punto de vertido de nitróxeno total por superar no duplo
o límite de vertido.

8.6.

MOBILIDADE
8.6.1. PEONIL

Pontevedra polas súas dimensións do núcleo urbano resulta ter un tamaño axeitado para o
tránsito peonil, de facto, os datos do Estudo de Tránsito do Concello de Pontevedra de
1997 así o reflicte, dando como zona máis transitada os arredores da Peregrina (García
Camba) onde se rexistraron derredor de 33.000 peóns/día.
Esta situación vese favorecida na actualidade polas recentes obras de humanización e
semipeonalización do tecido urbano central da cidade, que permitiu recuperar unha parte
considerábel do espazo público para o goce dos cidadáns. Isto ocasionou como
contrapartida unha reestruturación do tránsito da cidade que foi dirixido por sentidos
únicos de circulación restrinxidos a un só carril, o que condiciona por demais nalgúns casos
as paraxes ocasionais, non parecendo existir déficits ningúns de mobilidade por mor das
actuacións xa executadas, e a funcionalidade xeral do centro no que di da mobilidade
global, non se veu impedida. Respecto da accesibilidade remitímonos aos apartados que
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sobre mobilidade e accesibilidade se recollen no tomo III da 1ª Fase do PXOM, e que se
desenvolverán máis adiante no ámbito específico que afecta á Axenda 21 Local.

8.6.2. SERVIZOS DE AUTOBUSES
Unha idea da oferta destes servizos con datos específicos da zona de Pontevedra, atopámola
na seguinte táboa con datos do 2002:
SERVIZOS REXIONAIS QUE OPERAN NA CIDADE DE PONTEVEDRA
DESTINO
L–V
S
D
DESTINO
A Cañiza
2
0
0 Mondariz
A Lama
8
4
2 Monte Porreiro
Acuña
33
17
6 Nanín
Aguasantas
0
0
2 Noalla
Alba
62
44
30 O Grove
Avión
2
2
0 P. Caldelas
Bandeira
4
2
0 Pintos
Verducido
2
0
0 Ponte Bora
Bora
12
8
2 Ponte Internacional
Cambados
23
12
2 Portonovo
Cambados (Fefiñáns)
2
0
0 Quireza
Campaño Arriba
8
4
0 Romai
Campo Lameiro
9
4
0 S.Mª Xeve
Cangas
46
38
28 S.Xoan Poio
Caroi
2
2
0 San Adrián
Castelo
12
8
0 San Vicente
Couso
4
2
0 Seixiños
Cr. S. Andrés Xeve
6
4
2 Soutonovo
Faro (Illa)
10
6
5Vilagarcía de Arousa
Figueirido
13
4
2Vilalonga
Fontáns
8
6
2 Xeve (S. André)
Marín
150
110
50 Total xeral

L-V
2
62
3
2
24
2
11
2
10
16
2
4
12
12
4
2
4
8
30
4
12
673

S

D
0
48
0
0
18
0
6
0
6
6
2
2
6
8
0
2
0
6
17
2
10
436

0
20
0
0
20
0
2
0
2
4
0
0
2
2
0
2
0
0
10
2
0
209

Fonte: PDE-ATUP. Non se consideran os servizos controlados por outras Delegacións de
Transporte amais da de Pontevedra
Pódese sinalar, unha frecuencia alta de servizo entre Pontevedra e as localidades de Acuña,
Alba, Cambados, Cangas, Marín Conrecelo, Monte Porreiro, O Grove e Vilagarcía de Arousa
(poderíase engadir Vigo). Salientan neste conxunto Monte Porreiro e Marín, con 62 e 150
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servizos diarios (DATOS 2002) respectivamente, de luns a venres. Evidentemente nos casos
de Monte Porreiro, e Marín trátase de servizos eminentemente urbanos, por teren unha
elevada frecuencia, e desenvolvérense dentro dunha área homoxénea.

No extremo oposto están as localidades da Cañiza, Avión, Bandeira, Verducido, Cambados
(Fefiñáns), Caroi, Couso, Mondariz, Nanín Noalla, Ponte Caldelas, Ponte Bora, Quireza,
Romai, San Adrián, San Vicente, Seixiños e Vilalonga. A baixa frecuencia dos servizos
destas localidades -entre 1 e 2 servizos en cada sentido Bora, Quireza, Romai, San Adrián,
San Vicente, Seixiños e Vilalonga.

Máis salientábel do que a oferta é quizais a demanda destes servizos.

Nas estatísticas obtidas no ano 2002 16 dedúcese que na área inmediata a Pontevedra,
xérase ben como destino ou como orixe, preto 3.263.273 viaxeiros, a dita área abrangue
tanto os concellos limítrofes a Pontevedra, que forman parte da ATUP (Pontevedra, Marín,
Poio, e Vilaboa), como os outros concellos máis periféricos, pero vinculados do mesmo
xeito coa capital provincial, como Sanxenxo, Bueu, Barro, Campo Lameiro, Cotobade, e
Ponte-Caldelas.

De considerarmos os viaxeiros en cada concesión, tanto no interior como no exterior da
área de Pontevedra, o total achégase a 7.610.784 no 2002 (cunha redución a respecto do
2000 do 14 %). Unha soa concesionaria, transportes La Unión, transporta o 40 % dos
viaxeiros da área de Pontevedra.

16

Datos extraídos dos formularios presentados perante a Delegación Provincial de Transportes polas empresas
concesionarias.
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8.6.3. O FERROCARRIL.
A demanda pódese caracterizar segundo os datos proporcionados por Renfe no corredor
atlántico, no ano 2002. Neles sinálase que soben na estación de Pontevedra, 266.844
viaxeiros, e baixan 278.089.

Do total de movementos salienta o de dirección Vigo, cara onde se realizan case o 50% das
viaxes (sendo o corredor de algo máis de 30 km, fronte ao de Santiago – A Coruña que ten
arredor de 135 km). Isto quere dicir que en porcentaxes brutas por cada persoa /km
transportada en dirección Santiago, hai derredor de 4 persoas/km no corredor de Vigo, ou
sexa que por km. a conexión con Vigo debería ser 4 veces máis rendíbel que a conexión
con Vilagarcía - Santiago – A Coruña (só dende o punto de vista dos usuarios de ferrocarril
de Pontevedra)

O ferrocarril dentro da área inmediata de Pontevedra (ATUP), ten un uso moi reducido; isto
é debido a que na dita área non se consideran concentracións poboacionais importantes, e
daquela non se están a incluír nin Vilagarcía nin Redondela. Porén na mobilidade na área
máis extensa xoga un valor complementario ao dos outros modos de transporte.

8.6.4. VEHÍCULO PRIVADO
Da análise dos anuarios de tránsito 1999-2000 tíranse as seguintes conclusións:

CORREDOR NORTE: 60.000 veh/día. Este corredor conectaría a zona do norte da capital
provincial coa cidade consolidada; trátase de corredores case que coincidentes na mesma
faixa territorial, polo que os viais se complementan en parte; entre os que se consideran a
AP-9, a estrada a Vilagarcía PO-531, e a estrada Coruña-Tui, N-550. Conecta Pontevedra,
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cos núcleos urbanos do Salnés, Caldas, Padrón, Santiago, etc. (AP-9: 27000 veh/día ; PO531:17000 veh/día ; N-550: 18000 veh/día)

CORREDOR OESTE: Conecta o viario de ambas marxes da ría de Pontevedra, unindo a zona
do Salnés e do Morrazo co corredor atlántico e interior, así como con Pontevedra (SALNÉS
PO-308: 14000 veh/día ; MARÍN (N-558+PO-546): 35000 veh/día)

CIRCUNVALACIÓN periurbana de Pontevedra, conformada con estradas de moi diferentes
características, e con graves deficiencias no que di da formulación dalgunha das súas
interseccións (N-553: 8500 veh/día ; PO-243-PO-243: 4000 veh/día)

CORREDOR SUR:50000 veh/día. Conecta Pontevedra coa área sur Pontevedresa, con Vigo
e a súa área inmediata (Porriño, Redondela); así como con Portugal, e daquela, tamén con
Ourense a través da A-52 (AP-9: 26000 veh/día ; N-550: 25000 veh/día)

CORREDOR LESTE: 16000 veh/día. Cara ao interior provincial; está conformado polos eixes
viarios de Ourense (O Carballiño), e de Ponte Caldelas. As pasaxes cara ao interior de
Pontevedra concéntrase na provincia en tres localidades Caldas (N-640 – Estrada –
Ribadeo), Pontevedra (N-541 – Ourense), e Vigo-Porriño (A-52, a Ourense – Benavente (N541): 15000 veh/día (7500 veh/día) ; PO-532: 4400 veh/día)
Para caracterizar os tránsitos cómpre analizarmos os seguintes datos:
No que atinxe á distribución das viaxes segundo zonas pódense considerar os seguintes
resumos de tránsito 17:
VIAXES/DÍA MEDIO TOTAIS (VEHÍCULOS LIXEIROS) EN CADA RELACIÓN
RELACIÓN

VIAXES/DÍA MEDIO

PORCENTAXE

Internos coroa Interior

1.053

0,6%

17

Plan Estratéxico da Area Territorial Urbana de Pontevedra. TOMO IV - DIAGNOSE
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Parroquias-Parroquias

5.708

3,5%

Coroa Interior-Parroquias

35.473

21,6%

Coroa Interior-Exterior

83.278

50,8%

Parroquias-Exterior

14.551

8,9%

Exterior-Exterior

23.862

14,6%

Total

163.925

100,0%

As ditas relacións poderían concretarse nunha única táboa que resume por funcionalidade
os distintos tipos de tecido viario:
Tipoloxía Viaxes/día medio do ano
Tipo de viaxe

Viaxes/día medio

%

Acceso

119.804

73,1%

Pasaxe Interior

20.259

12,4%

Pasaxe Exterior

23.862

14,6%

Total

163.925

100,0%

De facto, pódese deducir que nunha porcentaxe moi elevada, as viaxes son principalmente
de acceso, ou de Pasaxe interior dentro da propia periferia inmediata da cidade de
Pontevedra, e os menos, só o 14,6% son de pasaxe exterior, e non teñen nin orixe nin
destino na área de Pontevedra.

A motivación das viaxes responden ás diferentes casuísticas.
Viaxes/día medio do ano en función do motivo
Motivo

Acceso

Pasaxe (int)

Pasaxe (ext)

Total

%

Traballo

56.411

11.731

16.717

84.859

51,8%

Estudos

7.081

749

808

8.638

5,3%

Compras

13.737

598

499

14.834

9,0%

Asuntos Persoais

33.889

5.306

4.239

43.434

26,5%

Vacacións/Turismo

398

44

478

920

0,6%

Lecer

1.757

511

382

2.650

1,6%

Outros

6.464

1.319

732

8.515

5,2%

NS/NC

69

0

9

78

0,0%

Total

119.806

20.258

23.863

163.926

100,0%
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A meirande fracción que motiva as viaxes corresponde ao “traballo” polo que é de agardar
unha elevada frecuencia na repetición das mesmas rotas. A dita estrutura resulta tanto o
característico para unha cidade media, como Pontevedra, como tamén á estrutura
territorial inmediata, onde existe unha alta dependencia da residencia na periferia

A caracterización a respecto da distancia existente entre a Orixe e o Destino, responde á
seguinte táboa:
Viaxes/día medio do ano en función da lonxitude da viaxe
Lonxitude da viaxe

Acceso

Pasaxe (int)

Pasaxe (ext)

Total

%

Menos de 15 km

66.261

10.306

815

77.382

47,2%

De 15 a 30 km

37.089

6.540

3.727

47.356

28,9%

De 30 a 60 km

12.419

2.475

7.633

22.527

13,7%

De 60 a 100 km

2.317

494

5.765

8.576

5,2%

Máis de 100 km

1.720

444

5.915

8.079

4,9%

8

8

0,0%

119.806

20.258

23.863

163.926

100,0%

NS/NC
Total

En concreto, a media do percorrido sitúase nos 23,7 km, só se se consideran as viaxes de
acceso non as de pasaxe exterior (103,5 km); o que sen dúbida si que demostra a
realidade territorial da zona, e a súa concreción no que di das relacións funcionais coas
vilas máis achegadas; Pontevedra é unha cidade de servizos e atrae viaxes de medio
percorrido frecuentes no tempo (de traballo incluso), na área extensa máis achegada a
Pontevedra.

Complementariamente como contraste pódense utilizar os datos do Estudo de Tránsito e
Transporte, de 1997, do concello de Pontevedra.

No dito documento tamén se fai unha estimación do número total de viaxes captadas na
área, que se estiman en 170.800 diarias, o que significa unha cifra maior da totalizada no
estudo do 2001 (de todos os xeitos o dito resultado pode vir dado pola forma de
enquisamento). Como reflicte a dita análise, tamén demostra a potencia das viaxes de
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acceso á cidade de Pontevedra ou área inmediata, polo que o reparto de mobilidade neste
caso é:
•

viaxes internas cara ao centro da cidade: 8,4%

•

viaxes de acceso a Pontevedra: 79%, dos que o 58% son a calquera zona de
Pontevedra e o 21% ao núcleo urbano

•

viaxes de pasaxe: 12.8%

A predominancia do tránsito de acceso ao centro urbano e na periferia inmediata á cidade,
fronte a outros tránsitos de pasaxe, constitúe un dato fundamental, co gallo dunha
proposta razoábel da rede viaria futura no termo municipal.
8.6.5. CONCLUSIÓNS
O transporte urbano non funcionou a nivel do municipio dado que a concentración da zona
urbana próxima ao centro de Pontevedra posibilita que gran parte das zonas consolidadas
poidan ser abranguidas pola mobilidade peonil. Nos casos específicos onde esta forma de
transporte non é posíbel, como no caso de Monte Porreiro, ou na Caeira (Poio) a
coincidencia de liñas de transporte interurbano suplen o dito transporte. O transporte
público interurbano por autobús está en franca regresión, acrecentándose a súa decadencia
ao longo dos anos. En todo caso a dispersión de concesionarios, e a falla de
compenetración ou coordinación entre servizos condiciona de forma drástica a calidade da
oferta; en moitos casos máis que faltaren servizos, falta regularidade e condicións óptimas
para o transbordo.

As únicas liñas que poden presentar uns resultados aceptábeis, son as de alta frecuencia,
que conectan Pontevedra cos centros urbanos máis importantes da súa periferia, exemplo
da de Marín, Monte Porreiro, Vigo, etc. Dentro destas as que se inclúen dentro da Atup
quizais nin deberían depender directamente da administración galega, por mor da
consultora galega s.l.
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proximidade dos propios núcleos: o caso paradoxal é o de Monte Porreiro, onde a
concesión da liña depende da administración galega (lexislativamente é así).

Os corredores con meirandes posibilidades responden a dúas características; ou son
netamente urbanos por estaren inmersos na área urbana de Pontevedra, como é o caso de
Monte Porreiro e Marín, ou ben conectan con centros de extraordinaria relevancia para
Pontevedra, como é o caso de Vigo. En todo caso os servizos nos ditos corredores
presentan frecuencias elevadas, e efectúanse nunhas condicións de servizo mínimas. O
resto de corredores e concesións son case que anecdóticas no peso da mobilidade xeral.

O ferrocarril non ten na área máis inmediata unha importancia clave no esquema de
desprazamentos; en parte debido a que as áreas inmediatas máis poboadas non están
implantadas no corredor ferroviario. Porén é claramente decisivo no esquema de
mobilidade na área máis extensa, tanto cara a Vilagarcía como a Redondela – Vigo,
precisamente en percorridos curtos medios, nos que deberían imporse certos servizos de
proximidades, é dicir, servizos cunha frecuencia máis en consonancia coa potencial
demanda na área estendida.

consultora galega s.l.

127

AXENDA 21 LOCAL
xuño 2007

