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III. MEMORIA DE ORDENACIÓN

14. ESTRATEXIAS E DIRECTRICES DO PLAN
14.1. ESTRATEXIAS AMBIENTAIS
Os obxectivos e criterios derívanse da formulación positiva dos efectos ambientais da
situación actual e dos potenciais do desenvolvemento do plan.
O carácter estratéxico deles será o que determinará a formulación e avaliación das
alternativas propostas, que serán a formulación daquelas directrices que permitan a
mellora da consecución dos obxectivos definidos.
Así, dos efectos ambientais expostos, é posible establecer unha xerarquía dos criterios e
obxectivos, determinando aqueles que son clave para a formulación do PXOM.
Para iso tómase de base os criterios de sustentabilidade, da CONSELLERÍA DE MEDIO
AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS, da Secretaría Xeral de Calidade e
Avaliación Ambiental.
PAISAXE
Integración paisaxística
> Preservar, protexer e poñer en valor a calidade da paisaxe, dos fragmentos de
paisaxes ben conservados, no conxunto do municipio.
- Solo agrícola no límite de núcleos existentes.
- Fronte de costa.
- Ría de Mandeo, e especialmente toda a súa fronte, desde Pedrido até Miodelo,
centrando o interese no Pazo de Mariñán.
> Manter a protección sobre aquelas paisaxes que resistiron a presión actual, como os
montes, canles e arroios, e fragmentos de praias e costa.
>Favorecer a integración paisaxística das actuacións.
Integrar a compoñente paisaxística en tódalas escalas de desenvolvemento do
planeamento, como estratexia xeral.
Establecer medidas para a integración visual e paisaxística dos novos desenvolvementos
en canto a usos, materiais, volume, texturas, etc., adecuando as actuacións previstas ás
características do medio (topografía, vexetación natural, etc.), en xeral, e facendo
referencia específica á tipoloxía de edificación tanto no SNU como nos arredores dos
grandes núcleos.
Tamén é importante establecer medidas de integración nos arredores dos núcleos
tradicionais, e especialmente dos bens patrimoniais, os cales a miúdo sofren a
competencia de novos desenvolvementos, ou simplemente edificios illados.
PATRIMONIO NATURAL
Conservación do patrimonio natural
A existencia de espazos de Rede Natura 2000, e de espazos naturais locais cunha
insuficiente protección, fai que os criterios relacionados coa conservación do patrimonio
natural sexan estratéxicos:
> Contribuír á conservación e posta en valor das marismas da ZEC Betanzos-Mandeo.
> Promover a protección dos espazos naturais de carácter local, tal como se establecen
no apartado de estudo do medio natural.
> Contribuír á conservación dos HIC e especialmente daqueles de carácter prioritario
como:
- 1150* Lagoas costeiras.
- 91E0* Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae).
Fragmentación do territorio
Do mesmo modo tamén é estratéxico favorecer a conectividade ecolóxica, que se
sustenta na rede de canles e arroios, e que está altamente danada pola disposición
transversal do trazado de infraestruturas.
> Preverase potenciar a conectividade ecolóxica:
- Mantendo e mellorando a protección das canles e arroios, e montes, tal como
establecen as NNSS actualmente.
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- Incorporar as determinacións do POL en referencia aos conectores que
complementan os do planeamento actual.
- Favorecer a integridade dos espazos agrícolas, hoxe sobre un SNU común, para
xerar unha continuidade de paisaxe agroforestal suficiente para a funcionalidade
do territorio.

> Actuar sobre as condicións de paso das grandes infraestruturas territoriais, e
tamén sobre as de tipo local, que xeran un corte sistemático das canles e arroios,
especialmente no interior dos núcleos urbanos, promovendo, ademais do uso destes
espazos como parques, a súa naturalización.
PATRIMONIO CULTURAL
Conservación do patrimonio cultural
Son estratéxicos os seguintes obxectivos:
> Protexer, conservar e poñer en valor os elementos patrimoniais.
- Complementar a protección vixente xa nas NNSS, para preservar os elementos de
interese histórico, cultural, identitario, artístico, arquitectónico e arqueolóxico
incorporándoos ao catálogo de patrimonio e establecer no planeamento as súas
zonas de afección e as medidas para a súa restauración, rehabilitación e
conservación.
- Poñer en valor os núcleos fundacionais e as súas contornas, como elemento
cohesionador do SNU, favorecendo así a compactidade fóra dos principais núcleos
urbanos.
> Integrar as actuacións cos elementos patrimoniais.
- Garantir a compatibilidade dos desenvolvementos con calquera elemento ou
ámbito de interese do patrimonio cultural e, cando corresponda, cos seus plans
especiais.
- Integrar os elementos patrimoniais nas actuacións sen alterar as súas
características e o carácter paisaxístico da súa contorna, nin perturbar a súa
contemplación.
Estas dúas estratexias deben quedar amplamente recollidas en cada unha das parroquias
e dos seus asentamentos históricos.
OCUPACIÓN DO TERRITORIO
Calidade do solo
Aínda a sabendas do modelo tradicional de núcleo rural propio destes territorios, é
fundamental promover mecanismos que favorezan unha ocupación densa, tomando como
referente os núcleos fundacionais, e liberando o solo agrario que é o que hoxe recibe en
maior medida os efectos da expansión residencial.
A definición dunha estratexia sobre os solos de actividade tamén é clave, tanto para
aumentar a oferta do municipio, como para dotalo de maior competitividade. A oferta
de solo de actividade ha de complementar as grandes estratéxicas metropolitanas,
arredor de Sada e Betanzos, e que teñen dinámicas supramunicipais.
Ten especial importancia as estratexias para a definición do SUrb da Longueira, que é
unha peza central de grandes dimensións, que ocupa a ladeira norte do punto máis alto
do municipio, o que o fai especialmente sensible.
Por outra banda, Bergondo, como o resto das zonas das Mariñas do Mandeo, ten un clima
e uns solos privilexiados, que os fan especialmente fértiles. Ademais é doado atopar,
nunha zona tan atlántica, especies de zonas máis cálidas, sendo moi habituais
exemplares de gran porte de palmeiras, mimosas, cítricos, ...
Vocacionalidade de ámbitos
En coherencia co exposto cabe potenciar:
> Vocación agrícola dos SNU, hoxe común, sen unha protección específica, base para a
preservación dun certo nivel de calidade do SNU de Bergondo, como soporte de
biodiversidade, continuidade de paisaxe, e conectividade dos distintos espazos de maior
valor.
> O Pazo de Mariñán, coa súa estreita relación coa ría, que é, xunto coa fertilidade dos
solos de Bergondo, un dos mellores emprazamento do municipio.
> Potencialmente tamén é posible a conexión, por vías rurais, co centro de Bergondo,
onde se concentran os principais equipamentos.
> As praias do Pedrido e Gandarío.
> O camiño de Miodelo ao Pazo de Mariñán, que é un itinerario que segue a ría, até o
Pazo de Mariñán, e que lamentablemente non ten continuidade cara o Pedrido, Moruxo,
Gandarío, …
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> Evitar a afección ás zonas de monte e canles e ribeiras, que se mantiveron até hoxe,
potenciando o seu aproveitamento sostible.
Exposición a riscos naturais e tecnolóxicos
En relación ao risco de inundación:
> Estes terreos serán excluídos do proceso urbanizador ou verán limitados os usos, de
xeito que se evite a afección as persoas e aos bens afectados.
> Ten unha difícil resolución nos solos urbanos consolidados, establecendo estratexias
que permitan a convivencia en períodos de emerxencia.
> Este é o caso do Pedrido, por inundacións marítimas, e os asentamentos na praia de
Moruxo e Gandarío, que son desembocaduras de canles, para os cales haberá que
determinar o risco de inundación.
> Especialmente evitar a xeración de novos riscos ou incremento dos existentes coas
novas actuacións que se propoñan.
MOBILIDADE
Necesidades de mobilidade
Os obxectivos estarán máis relacionados con planificar de xeito integrado os usos do solo
e o transporte co obxectivo de favorecer a accesibilidade e reducir a mobilidade
obrigada, reforzando a compactidade dos núcleos, e polo tanto incrementando a
eficiencia do transporte público.
Equilibrio no reparto modal
Son aspectos clave:
> Favorecer o acceso aos medios de transporte público existente, complementado cunha
maior oferta destes.
> Favorecer a compactidade como mecanismo para facer máis eficiente o transporte
público e incrementar a súa oferta.
> Favorecer as relacións transversais por vías cívicas, peonís ou en bicicleta, na franxa
de costa, unindo os principais núcleos por zonas topograficamente favorables.
> Esta mobilidade peonil e cívica, pode ter un alcance supramunicipal, dando acceso a
Betanzos e expandíndose cara Sada, ao Norte.
ATMOSFERA E CAMBIO CLIMÁTICO
Calidade do aire
> Contribuír á redución das emisións contaminantes.
- Regular a implantación de actividades que poidan supoñer un incremento nas
emisións contaminantes, co obxecto de evitar posibles efectos acumulativos ou
sinérxicos.
- Para os novos desenvolvementos, prever medidas específicas que contribúan a
reducir as emisións encanto á edificación (materiais de construción, sistemas de
calefacción, etc.) e á mobilidade (eficiencia dos desprazamentos).
- Establecer as medidas necesarias de cara á redución da contaminación lumínica.
> Reducir os efectos negativos da contaminación atmosférica sobre a poboación.
- Planificar e establecer criterios para reducir a exposición ás fontes de ruído,
actuando se cabe sobre as mesmas, cando sexa posible.
Emisións de gases de efecto invernadoiro
> Favorecer a redución das emisións dos GEI.
- Actuando sobre a mobilidade, aumentando a súa eficiencia, e promovendo a
compactidade dos núcleos, para favorecer a viabilidade do transporte público.
CICLO HÍDRICO
Ao non presentarse efectos ambientais específicos, os criterios definidos serán de
carácter xeral, e en moitos casos a resolver pola normativa urbanística a definir en
sucesivas fases do planeamento.
Calidade da auga
> Garantir o funcionamento do ciclo hídrico en tódalas súas fases e procesos.
- Estudar a capacidade e o estado dos recursos hídricos para cubrir as demandas dos
servizos de abastecemento e saneamento, sendo en principio suficiente.
- Procurar o mantemento do bo estado dos recursos hídricos, promover a mellora

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE BERGONDO. BORRADOR DE PLAN. XULLO 2017

PÁX. 7 DE 61

MEMORIA DE ORDENACIÓN

daquelas masas de auga deterioradas e garantir a funcionalidade dos ecosistemas
ligados ao medio acuático.
- Terá especial importancia en canto á relación coa calidade das augas da ría,
incluída en RN2000.
- Evitar as afeccións sobre as fases do ciclo hídrico derivadas do desenvolvemento
do planeamento, como modificación da rede superficial, a alteración da calidade
das augas superficiais e/ou subterráneas, incidencia no réxime de correntes ou a
delimitación de bolsas de solo urbanizable en zonas con risco de asolagamento.
- Manter a permeabilidade natural dos terreos e reducir ao máximo a superficie de
solo impermeabilizando os procesos urbanísticos, de xeito que se favoreza a
dinámica propia do ciclo hídrico, incluíndo técnicas de drenaxe urbana sustentable
(TDUS) precisas para garantir cualitativa e cuantitativamente o retorno da auga
pluvial ao medio receptor.
> Garantir o tratamento axeitado das augas residuais.
Consumo de recursos hídricos
> Garantir a viabilidade dos sistemas de abastecemento en función das demandas
estimadas.
> Promover o aforro no consumo dos recursos hídricos.

14.2. ESTRATEXIAS URBANÍSTICAS
O novo PXOM optará por un modelo urbanístico que, por unha banda, consolide o modelo
residencial actual de núcleos en enxame con tres centralidades urbanas e, por outra
valore a posibilidade dun pequeno reforzo de solos produtivos, así como os ámbitos de
reforma e mellora urbana, determinando como opción prioritaria a reciclaxe e e
consolidación en oposición á extensión dispersa e o consumo de novo solo residencial sen
antes ter consolidado o solo urbano e rural existente.
A oferta é mais cualitativa que cuantitativa atendendo, dunha banda, á conformación
das tres áreas urbanas algo mais compactas, colmando os terreos baleiros con dúas
intensidades marco e mellorando os seus servizos, introducindo novas estruturas do solo
e tipoloxías de vivenda adecuadas á demanda actual. Por outra, o plan atende á
ordenación e á mellora global da importante rede de núcleos en enxame para que,
conservando a súa idiosincrasia, adáptense ao contexto dos novos sistemas sociais e
económicos. Finalmente, o plan define unha oferta que integra no planeamento as
previsións de solo e infraestruturas necesarias para promover un cambio de paradigma
económico baseado na diversificación do tecido produtivo e a estruturación e reforzo da
conectividade con áreas produtivas de concellos limítrofes.
Neste senso e respecto ao desenvolvemento urbanístico e ao crecemento, dimensionase
a demanda da oferta inmobiliaria e do parque de servizos, tendo en conta a estrutura
consolidada, co obxectivo de fomentar un sistema urbano-rural equilibrado e con
criterios de sustentabilidade urbanística e neste senso, considérase imprescindible tecer
o territorio a partir de sendas verdes e eixos peonís; integrando a estrutura de
equipamentos e servizos.
Defínense os obxectivos do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Bergondo
a partir dunhas estratexias concretas e da definición dunhas directrices e obxectivos que
conforman o novo proxecto municipal.
> COMO ESTRATEXIA TERRITORIAL
Acadar a rexeneración da estrutura territorial, afianzando e definindo as conectividades
ambientais, paisaxísticas e de accesibilidade, partindo dos corredores ecolóxicos do POL
e da incorporación dos corredores nos ámbitos non afectados polo Plan de Ordenación do
Litoral. Mellorando así a estrutura territorial e ambiental e fomentando deste modo a
cohesión ambiental e social a nun proxecto de continuidade dos corredores da
biodiversidade.
Potenciar e estruturar unha rede arterial de proximidade, que artelle os diferentes
núcleos de poboación, complementada cos conectores de mobilidade saudable
encargada de tecer os espazos naturais e principais dotacións do Concello.
> COMO ESTRATEXIA DOS SOLOS RESIDENCIAIS
Dar resposta á necesidade de fixación da poboación, por medio de mecanismos no
planeamento que posibiliten a creación de ámbitos que garantan unha intensidade maior
da media do Concello, e regulen o valor do solo.
Axustar a regulación da edificación e a cualificación do solo en coherencia cos valores de
calidade ambiental, patrimonial e de paisaxe do concello
> COMO ESTRATEXIA NA ACTIVIDADE ECONÓMICA
Adecuar e completar os tecidos produtivos actuais a partires da mellora ambiental e
diversificación de actividades e completar a oferta de cara á súa consolidación.
Potenciar a mellora as sinerxías entre os distintos sectores de actividade económica de
cara a regular o equilibrio económico da comarca, diversificando e complementando as
áreas de especialización produtivas de cada municipio sen a necesidade de realizar novas
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reservas de solo en cada un deles.

14.3. ESTRATEXIAS SOCIAIS
O modelo proposto para o PXOM, así como para o proceso de participación integrado na
súa elaboración, asume a importancia fundamental que ten o urbanismo na vida das
persoas, como ferramenta configuradora dos espazos de relación e soporte físico dos
usos sociais. O recoñecemento da necesidade de implicar á cidadanía como usuaria nas
decisións relativas á conformación do seu entorno non é unha cuestión menor. A
emerxencia dunha nova xeración de dereitos sociais fai que os documentos do alcance
territorial e municipal que implica un novo Plan Xeral, nun horizonte temporal concreto,
non poidan desenvolverse axeitadamente sen o coñecemento, opinión e valoración da
cidadanía. Con este obxectivo en mente, a elaboración do Plan comprométese co reforzo
da participación cidadá, mobilizando e comprometendo tanto aos axentes fundamentais
do territorio como á veciñanza no seu conxunto.
Con este obxectivo ben presente, a elaboración participativa do documento do Plan
procurará, en primeiro lugar, incorporar linguaxes e saberes populares fronte ao
emprego exclusivo de linguaxes e coñecementos técnicos. E en segundo lugar, procurará
afondar no grao de apropiación do proceso de redacción por parte da veciñanza dun
territorio, aspirando a unha construción colectiva continuada, no canto dunha apertura a
achegas puntuais.
Por último, o documento de diagnose presente neste borrador de Plan amosa que os
retos sociais presentes no concello de Bergondo na actualidade son dunha importante
amplitude, produto de moitas e (relativamente) moi recentes variacións
sociodemográficas: Sobre esta base poboacional e social, o planeamento debe tratar de
acadar unha maior solidariedade territorial e cohesión social, na procura dun modelo
máis equilibrado, baseado na habitabilidade e na calidade de vida. Isto traducirase na
busca da mellora das condicións de habitabilidade do parque residencial; no reforzo e
apropiación cidadá do espazo público; na rexeneración de tecidos deteriorados; no
reforzo da accesibilidade, etc

14.4. ESTRATEXIAS DO PLAN RELATIVAS AO PATRIMONIO
O Plan Xeral de Bergondo apostará pola potenciación do patrimonio como factor de
desenvolvemento territorial sostible, buscando a súa protección e posta en valor non so
a través do catálogo senón no conxunto do Plan.
Así mesmo é finalidade do PXOM, non so protexer aqueles bens de especial valor cultural
que como tal aparecen recollidos no catálogo, senón estende-la protección a todos
aqueles elementos e ámbitos que aportan un alto contido de calidade ao territorio, é
dicir, ao conxunto de valores culturais e paisaxísticos que dotan de singularidade e
identidade ao territorio bergondés.
A partires do estudo en profundidade do territorio dende o punto de vista cultural e da
súa evolución histórica propóñense, de xeito máis concreto, unha serie de estratexias
relativas aos valores culturais do territorio e o patrimonio cultural do concello.
Patrimonio territorial / paisaxístico
•

Protexer o carácter dos asentamentos e lugares que manteñen a traza
tradicional evitando a súa desconfiguración

•

Garantir que as novas vivendas sexan compatibles e respectuosas cos valores
arquitectónicos e paisaxísticos do entorno no que se integren

•

Frear o deterioro e reducir as afeccións e impactos nos contornos de protección
dos elementos patrimoniais

•

Controlar os futuros procesos de concentración parcelaria evitando a
desaparición das preexistencias do territorio características da paisaxe
bergondesa

•

Protexer os ámbitos cun amplo dominio visual da contorna, especialmente na
fronte costeira

Patrimonio arqueolóxico
•

Protección dos elementos arqueolóxicos recollidos no catálogo, con especial
atención aos contornos de protección, evitando os posibles danos por mor de
actividades e usos do solo incompatibles coa súa conservación

Patrimonio arquitectónico e etnolóxico
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•

Promover a rehabilitación do conxunto da arquitectura tradicional fronte a novas
construcións.

•

Priorizar a ubicación de novos equipamentos en inmobles de carácter
patrimonial en estado de abandono garantindo que os novos usos sexan
compatibles coa protección do seus valores
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Patrimonio natural
•

Buscar a conectividade de diferentes espazos e ámbitos de interese natural

•

Recuperar as marxes dos ríos

14.5. AS DIRECTRICES DO PLAN
En base á diagnose realizada, o Plan establece as seguintes liñas estratéxicas, que son o
marco de referencia para orientar o novo modelo no que se desenvolverá planeamento
urbanístico de Bergondo. Concrétanse en obxectivos específicos en cada unha das
temáticas que abrangue o Plan.
1. A integración nos obxectivos do Plan da estratexia metropolitana da área
metropolitana da Coruña.
2. A aposta pola recuperación ambiental e a integración dos corredores ecolóxicos
do POL, na estratexia de conectividade municipal.
3. A integración do patrimonio natural, etnográfico, cultural na estratexia e
ordenación do PXOM
4. A consolidación dunha rede de mobilidade que conecte os diferentes núcleos de
poboación.
5. O recoñecemento e posta en valor da singularidade do tecido residencial.
6. O artellamento dos solos produtivos actuais a escala comarcal, que melloren
cualitativamente a oferta en lugar do maior consumo de solo.

14.6. OS OBXECTIVOS
A conectividade territorial
•

Recuperación dos corredores ecolóxicos naturais coa integración, ampliación e
delimitación concreta dos ámbitos de protección definidos no Plan de
Ordenación do Litoral e da Rede Natura 2000 no sistema de espazos libres e de
especial protección municipais.

•

Reforzo da protección ambiental e paisaxística do bordo litoral e mellora da súa
accesibilidade lonxitudinal.

•

Consolidación dos terreos con potencialidade produtiva e ambiental

A mellora da mobilidade
Establecer tres grandes categorías de mobilidade no Concello e localización de puntos
nos que deberán realizarse actuacións de mellora concreta.
Rede viaria estruturante
•

Consolidación e adecuación dos tres grandes eixos vertebradores da mobilidade
territorial en vehículo privado; AC-164 Guísamo-Ferrol, AC-264 Cambre-Guísamo
e N-VI como eixos cívicos urbanos
Consolidar os tres eixos citados como os principais conectores de transporte
(público e privado), modificando na medida do posible a súa sección, co gallo de
adecuala ás necesidades dunha travesía urbana.

•

Complementación da rede de mobilidade municipal.

Rede arterial de proximidade
•

Superposición dunha nova xerarquía estrutural ao sistema viario existente, de
cara a configurar unha rede de conexións na que os diferentes núcleos de
poboación, estean ben artellados

•

Complementación e adecuación das seccións viarias existentes. A rede arterial
de proximidade ten por obxecto garantir os desprazamentos

Conectores de mobilidade saudable
•

Definición e trazado dunha rede de sendas peonís e ciclistas que artellen o
territorio, conectando os sistemas dotacionais existentes e propostos

As centralidades territoriais

PÁX.

•

Articulación dos asentamento urbanos principais, Bergondo, Guísamo e Gandarío,
como puntos de centralidade na Rexión Urbana Ártabra.

•

Reforzo de pequenas centralidades e espazos de referencia que artellen o
territorio e equilibren as necesidades das diferentes diversidades sociais.

•

Creación e reforzo das centralidades territoriais con equipamentos públicos e
zonas libres en distintas escalas referencias (a nivel metropolitano, municipal,
parroquial e local).
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A rexeneración da trama urbana
•

Intensificación e concentración de usos especializados nos núcleos urbanos como
reforzo dos sistema intermedio de centralidades dentro da Rexión Urbana
Ártabra

•

recoñecemento de ámbitos de oportunidade para a rexeneración urbana, coa
mellora da accesibilidade, a dotación de zonas libres e equipamentos.

•

A posta en valor e a creación de determinacións concretas para os diferentes
tecidos residenciais

•

A adecuación e integración de novos modelos de hábitat que dean resposta ás
necesidades

A integración do patrimonio
•

Mellora dos diferentes espazos e ámbitos de interese natural

•

Recuperación das marxes dos ríos

•

Protección do carácter dos asentamentos e lugares que manteñen a traza
tradicional evitando a súa desconfiguración

•

Garantir que as novas vivendas sexan compatibles e respectuosas cos valores
arquitectónicos e paisaxísticos do entorno no que se integren

A diversificación do sector produtivo
•

Avaliación das necesidades de reserva de solo produtivo en relación coa
estratexia comarcal e sectorial.

•

Diversificación do sector económico coa potenciación e empoderamento de
diferentes áreas produtivas.

•

Avaliación das distintas alternativas da xestión da mobilidade que favorezan a
posibilidade de conciliación da vida laboral e familiar.

A inclusión da perspectiva de xénero
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•

A atención á mellora da accesibilidade e conectividade, coa adecuación do viario
existente e o estudo dunha rede de camiños peonís e ciclistas seguros.

•

Localización de espazos de encontro e referencia, que xunto coa adecuación da
rede de mobilidade, sexan a base para a integración de políticas municipais da
mellora da mobilidade e do transporte público.

•

acondicionamento e mantemento das dotación de proximidade, articuladas co
territorio.

•

A creación de centros dotacionais que favorezan a diversificación de actividades
e funcións.
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15. ANÁLISE DE ALTERNATIVAS
15.1. DESCRIPCIÓN DAS ALTERNATIVAS PROPOSTAS
As tres alternativas analizadas expoñen diferentes propostas de estrutura territorial e de
clasificación de solo. A alternativa 0, describe o estado actual do planeamento de
Bergondo.
O desenvolvemento residencial de Bergondo aproximadamente ata o ano 1956, realizase
en pequenas agrupacións en torno aos rueiros e aos viarios principais; as edificacións e
os peches das parcelas organízanse definindo o trazado dos rueiros e espazos públicos.
Entre o ano 56 e a década dos 80 continúa a mesma estrutura residencial, salientándose
a creación de equipamentos de grandes dimensións no conxunto do territorio.
É a partir da década dos 80, cando o tecido residencial comeza a súa expansión como
hábitat diseminado por todo o territorio. Na lexislación da época, establecíase a
posibilidade de edificar en solos rústicos en parcelas de mais de 2.000m² . En xeral foron
os terreos con maiores pendentes e as valgadas as que quedaron sen edificar.
Por último, a partires do século XIX o tecido residencial concentrouse en promocións
conxuntas de vivenda, con edificacións illadas ou acaroadas e con escasos espazos
públicos, ou ben en torno a espazos libres privados.
Os crecementos ao longo de tódalas épocas, executouse a través de vivendas
unifamiliares, e as NSP, consolidaron un tamaño de parcela relativamente grande, o que
deixa fora da acceso á vivenda a aquelas persoas que non teñan rendas altas.
Por este motivo, o novo planeamento de Bergondo será un planeamento de rexeneración
da trama residencial (urbana e rural), que adapte as condicións urbanísticas ás
necesidades reais dos tecidos, e que complete e estruture os tecidos existentes. Esta
reestruturación farase sen consumir maiores cantidades de solo residencial.
As alternativas que se presentan, parten dunha base común en coherencia coas
estratexias marcadas polo borrador de Plan e á análise da evolución das cubertas de solo
e ordenación en base á preservación dos valores naturais e paisaxísticos do solo. Entre
elas diferenciaranse nos criterios de clasificación de solos urbanos residenciais,
urbanizables e núcleos rurais, así como no tratamento dos solos rústicos de especial
protección.
A continuación explícanse sucintamente as opcións de ordenación previstas en cada unha
das alternativas en base a súa clasificación do solo, cualificación de equipamentos e
zonas verdes, así como a programación de accións estratéxicas.
A avaliación ambiental céntrase naqueles criterios e obxectivos que se definiron como
máis determinantes froito da diagnose do municipio. Nesta primeira fase, desenvólvese a
avaliación en relación a aqueles aspectos que teñen unha implicación directa resultado
do modelo de ordenación, non entrando en aspectos de sustentabilidade en relación á
xestión, tamén clave, aínda que a miúdo resultado das estratexias de implantación
escollidas. Polo tanto a avaliación céntrase en:
•

Paisaxe

•

Patrimonio natural

•

Patrimonio cultural

•

Ocupación do territorio

•

Mobilidade

•

Atmosfera e cambio climático

•

Ciclo da auga.

ALTERNATIVA 0
DESCRICIÓN
Coincide coa clasificación do solo vixente, definida nas Normas Subsidiarias de
Planeamento aprobadas definitivamente o 28 de outubro de 1992.
En canto á estrutura territorial
As NSP-92 subdividen o Solo non urbanizable (SNU) nas categorías de SNU común, SNU de
protección especial e SNU de núcleos rurais. Grazas aos solos non urbanizables con
especial protección, unha parte da estrutura territorial do Concello, conserva certos
valores ambientais. En xeral a expansión do hábitat difuso non alcanzou aos solos de
especial protección de patrimonio, de protección forestal, nin de costas.
As normas clasifican unhas 2.308 Ha de solos rústicos, dos cales 1.648 Ha son de
protección ordinaria. En canto ás especiais proteccións o territorio divídese en:
•
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SRPCO (224 Ha): SR de protección de costas (nos planos) e de protección
paisaxística-ambiental e ecolóxica e litoral (na memoria de ordenación).
Define aqueles ámbitos que interesa conservar pola singularidade dos seus
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recursos naturais, culturais ou ecolóxicos ou para preservar as perspectivas
visuais de elementos singulares da paisaxe.En xeral limítase a delimitar o
bordo costeiro, malia a súa protección, nas inmediacións de Gandarío e
Moruxo, edificáronse os terreos dentro desta categoría.
•

SRPFO (418 Ha): SR de protección forestal. Comprende as masas forestais e os
montes públicos que protexen os cumios e as bacías altas do municipio.

•

SRPPC (35 Ha): SR de protección de patrimonio (nos planos), imbricada na
memoria como a de protección de castros e de fincas singulares.

Alén da descrición na memoria de ordenación das NSP dos solos de protección de canles
e de protección de implantación e instalacións, non se delimitan terreos dentro desta
categoría, o que levou a unha perda da estrutura territorial, ocupándose valgadas de ríos
e regatos con edificacións e outras instalacións, co conseguinte prexuízo ambiental e
paisaxístico.
En canto á clasificación dos solos residenciais e industriais.
Tal e como se especifica no capítulo 1.5 Planeamento vixente, o municipio de Bergondo
ten unha superficie total de 3.213 Ha, das cales 365,3 Ha están clasificadas como solo
urbano; 150 Ha solo urbano residencial, 81,56 Ha solo urbano de núcleo rural (solo de
núcleo rural en aplicación da lexislación vixente), e 133,9 Ha de solo urbano industrial,
principalmente o polígono de Bergondo. Ao mesmo tempo clasifícanse unhas 397 Ha de
solo de núcleo rural.
En canto ao solo urbano residencial: a interpretación das NSP seguida durante os
últimos anos, considera solos urbanos residenciais aos núcleos mais poboados, de
Guísamo e Bergondo, cun total de 150 Ha. Ambos son núcleos cunha estrutura altamente
difusa cun alto consumo de solo en relación coa capacidade residencial.
Unicamente se localizan edificacións compactas de varias unidades familiares, en torno á
N-VI en Guísamo, porén, malia cualificación urbanística, son poucas as edificacións
realizadas baixo esta tipoloxía.
As 478 Ha clasificadas de solos de núcleo rural, a meirande parte destes núcleos teñen
unha estrutura parcela de 500m² de superficie, exceptuando os de Gandarío, Moruxo,
Costa de Ouces e Pedrido, que contaban nas Normas coa mesma ordenación detallada
que os solos urbanos, con parcelas de 1.000 m².
En canto ao solo urbano industrial: as Normas clasifican unha superficie dunhas 134 Ha
de solo urbano industrial, as cales case 128 Ha concéntranse na parroquia de Guísamo,
no polígono de Bergondo. O resto das delimitacións recoñecen os terreos onde se sitúan
pequenos almacéns e granxas agrícolas.
Son unhas 66 Ha as que se delimitan como solo urbanizable industrial, dúas das cales,
sitúanse en continuidade de solos urbanizables industriais dos concellos limítrofes.
En canto aos sistemas xerais.
As NSP, clasificaban unha superficie de 54 Ha de terreos reservados a equipamentos
vencellados ao solo residencial, distribuídos de xeito mais ou menos equilibrado polas
áreas con maior concentración residencial.
Detéctanse os inicios da saturación dos equipamentos educacionais e dos cemiterios
municipais, así como a demanda de equipamentos deportivos de referencia con certa
centralidade.
En canto ás zonas verdes, como nunha boa parte das normas realizadas na época dos
oitenta e primeiros 90, as reservas para zonas verdes e espazos libres non eran unha
prioridade sendo os centros urbanos galegos aínda pouco densos e con gran contacto coa
natureza. As NSP, reservan pouco mais dunha Ha para zonas verdes e espazos libres,
sendo en xeral, o recoñecemento das xa existentes.
Resérvanse espazos libres nas polígonos de actuación delimitados e nos solos
urbanizables.
AVALIACIÓN URBANÍSTICA
Por mor do hábitat e crecemento extensivo, (con grandes tamaños de parcelas, nos que
a poboación cubre unha boa parte das necesidades de lecer e que aumentan a calidade
ambiental do Concello), xunto coa existencia dunha rede de verdes de proximidade,
pódese considerar que Bergondo ten cubertas, a necesidade de zonas verdes de uso
diario. A este nivel detéctase unha falta de grandes espazos libres e zonas verdes onde
se poida concentrar a poboación.
Da análise dos terreos clasificados como núcleo rural, conclúese que malia o tamaño de
parcela establecido nas NSP é de 500 m², en xeral a superficie é moi variable, sendo o
tamaño da parcela media en torno aos 1.300 m ².
Os límites dos núcleos rurais tórnanse así mesmo difusos, pola estendida edificación do
solo rústico.
En xeral adoece dunha rede de camiños alternativos ao vehículo ou compatibles con el,
que tezan o entramado residencial e de espazos libres, de xeito seguro.
Como se foi expresando na diagnose deste borrador, os solos urbanizables residenciais
propostos nas NSP, non contan coa estrutura base de soporte para o seu
desenvolvemento, ben por atoparse en contacto con núcleos de solo rural, en zonas de
14.01_Análise de alternativas. Alternativa 0
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protección ambiental ou sen continuidade coa trama urbana; exceptuando o UR-R6 de
Guísamo.
A mesma problemática reflíctese nos solos clasificados como solos urbanizables
industriais, que se localizan ao carón de solos de núcleo rural, ou illados no territorio.
En canto aos espazos libres e zonas verdes previstas nas NSP para os solos urbanizables e
polígonos de xestión; malia o pouco desenvolvemento do planeamento unido á falta
dunhas directrices claras para a súa localización e inserción na trama urbana, aqueles
espazos libres que se chegaron a executar, non acadaron enriquecer o tecido urbano.
Ao mesmo tempo, a ordenanza de solo urbano consolidado de vivenda extensiva illada
tipo 2, para parcelas de mais de 3.000 m², favorecía a ordenación para aumentar a súa
densidade por medio de estudos de detalle, sen a necesidade de reserva de zonas verdes
públicas.
En base ás tres estratéxicas urbanísticas propostas no borrador, conclúese que a
alternativa 0:
> En canto á estratexia territorial: A ordenación proposta nas NSP non acadou o gardar
a continuidade ambiental das valgadas dos ríos e do bordo litoral, nin preservar do
proceso urbanizador, aqueles terreos certo interese ambiental e agrícola.
> En canto á estratexia dos solos residenciais: O tecido residencial, agás nas estruturas
mais tradicionais desenvolveuse principalmente en parcelas de mais de 1.000m² e
vivendas unifamiliares illadas de gran tamaño, o que non favorece a fixación da
poboación xove no actual contexto económico.
> Como estratexia na actividade económica: As Normas clasifican terreos diversificados
polo territorio como solos urbanizables industriais, mais polas súas características non se
consideran apropiados para estes desenvolvementos, a propia dispersión da súa
localización non favorece o completamento das áreas xa existentes na comarca.
AVALIACIÓN AMBIENTAL
A avaliación ambiental derívase da evolución do municipio en resposta á aplicación das
normas vixentes.
En todo caso, a alternativa 0, que mantén o planeamento actual, non permite acadar, en
xeral, os obxectivos ambientais propostos, xa que a situación actual é a que xerou estes
aspectos a mellorar.
En todo caso, faise unha avaliación concreta en base aos obxectivos formulados.
En canto á paisaxe
A definición dun SNU común engloba ámbitos de valor, que o planeamento deberá
especializar, ou como mínimo en aqueles aspectos ou ámbitos que o POL contempla,
como zonas de mellora ambiental e paisaxística.
Tampouco delimita os espazos de corredores ecolóxicos, que ademais dunha
funcionalidade ecolóxica para o conxunto do territorio, tamén comportan unha certa
continuidade da paisaxe, fundamentada en usos primarios de soporto, e por tanto, de
uso forestal e agrícola.
Contrariamente, o planeamiento vixente si que establece proteccións específicas para:
- SNU de Castros, e por tanto de patrimonio.
- SNU de Fincas singulares, que inclúe o Pazo de Fiobre.
- Ámbitos suxeitos a Plans especiais de protección que fan referencia á ría de
Betanzos.
Tamén se protexe de forma específica as zonas forestais, quedando unicamente como
solo non urbanizable común as zonas agrícolas.
Finalmente, os aspectos de integración paisaxística das actuacións, a través de
establecer medidas para a integración visual e paisaxística dos novos desenvolvementos
en canto a usos, materiais, volume, texturas, etc, pode ser transversal a tódalas
alternativas, e por tanto, non pode xerar unha avaliación diferenciada.
En canto ao patrimonio natural
A inclusión da RN2000 na ordenación territorial, e o carácter territorial do POL, solicita
a incorporación destes espazos no novo planeamento, os cales obviamente, non están
incluídos nos agora vixentes.
A pesar disto, as normas vixentes na cualificación de SNU de especial protección, tanto
de montes, praias e canles, mantiveron con certa integridade estes espazos agora
definidos de maior valor. En todo caso, os maiores niveis de esixencia ambiental solicitan
unha reordenación e definición destes espazos, tamén dende unha escala local, que as
NNSS vixentes dificilmente podían ter en conta.
En canto a conectividade, se ben as canles e arroios, os montes, e a costa e praias (estas
en menor medida) mantiveron unha certa integridade, permitindo unha lectura de
continuidade da paisaxe, e polo tanto conectividade potencial, a fragmentación sobre o
espazo agrario mingua en gran maneira a funcionalidade destes espazos agroforestais
como soporte para a fauna.
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Por outra banda, o paso necesario das infraestruturas, afectando aos fluxos naturais, e
polo tanto de conectividade, cortaron esta conectividade.
Así, a perda de conectividade non se produce tanto por unha ordenación concreta, senón
por non haber condicionantes específicos en canto á permeabilidade das infraestruturas.
En todo caso, a nova autoestrada AP-9 incorpora estándares ambientais mellores que a
antiga N-VI. Isto é facilmente recoñecible nos viadutos de Miodelo, e concretamente do
paso sobre este arroio, que é fundamental para a conectividade.
En canto ao patrimonio cultural
As NNSS vixentes garanten a protección dos elementos de patrimonio, cunha protección
específica, efectiva durante a súa vixencia.
Tal como se comentou o planeamento vixente protexe especificamente:
- SNU de Castros, e por tanto de patrimonio.
- SNU de Fincas singulares, que inclúe o Pazo de Fiobre.
O ámbito do Pazo de Mariñán inclúese na zona de Plans especiais de protección,
englobado na ría de Betanzos.
Non é así en relación a súa percepción, dada a uniformización difusa da paisaxe arredor
dos asentamentos tradicionais, que recollen os elementos patrimoniais, perdendo o seu
papel de fito, e polo tanto perdendo o seu carácter. Tamén por implantacións con
escalas diversas ao seu arredor escénico, que nalgúns casos compiten de xeito directo,
non pola súa calidade, senón xeralmente polo seu tamaño ou remates, a miúdo
rechamantes e sobre todo diversos.
En canto á ocupación do solo
Bergondo é especialmente un municipio cun consumo de solo importante para
finalidades residenciais. Esta realidade previa ás NNSS do ano 92 xa se plasma nunha
grande extensión de núcleos existentes, en SNU, hoxe núcleos rurais, excedidos por unha
maior superficie de vivendas en SNU, certamente sen protección específica, basicamente
en SNU Común.
Aqueles solos con protección específica mantiveron o seu carácter (ríos, praias,
montes,…), mentres que o SNU común está hoxe completamente fragmentado. Parece
obvio que a tendencia é a completar a colmatación deste solo, xerando unha grave
perda deste mosaico agrícola e forestal clave para a sostibilidade ambiental do
municipio, mais tamén de recursos e social, en canto a súa capacidade, ou non, de xerar
espazos e dotacións públicas de calidade que proporcionen servizo á totalidade do
municipio.
Por outra banda, este consumo de solo produciuse sobre os solos de maior valor, pola súa
posición xeomorfolóxica máis favorable, e polo tanto con vocación agraria, resultado
dunha realidade tradicional, vivenda-habitación-sustento, a un modelo simplemente
vivenda-habitación, onde a relación co espazo rural é máis froito dunha vontade, que
dunha necesidade, a cal, esta última, é a que sen dúbida xerou o modelo tradicional de
núcleo rural.
En todo caso, o tamaño de parcela permite manter en moitos casos o potencial agrario,
aínda que actualmente os usos son de xardín asociado a residencia.
En canto a mobilidade
Un modelo baseado nunha urbanización dispersa leva asociadas diversas problemáticas:
- Custo económico maior, para poder dar servizo ao conxunto do municipio con
igualdade.
- Maior consumo de solo pola necesidade de dar acceso a tódolos puntos.
- Outros efectos directos son os derivados das emisións por unidade de persoa/km,
xa sexa de contaminantes ou de GEI.
A alternativa 0 non resolve estas limitacións, en canto promove ou facilita a
continuidade deste modelo difuso.
En canto á atmosfera e cambio climático
Cabe salientar os efectos da contaminación acústica, das infraestruturas que atravesan
zonas urbanas, ou mellor onde as zonas urbanas desenvolvéronse ao longo das súas
marxes, as cales destaca Guísamo e Bergondo.
A localización en zonas densas destes efectos permitiría adoptar medidas efectivas
custo-receptor. Contrariamente nas zonas difusas, como é o caso maioritario de
Bergondo, tamén amplamente suxeitas a estes efectos, as medidas serán moito máis
custosas, así como a súa efectividade.
Neste sentido, a proposta mantendo modelos difusos, coa coincidencia dun territorio
atravesado por infraestruturas, faino máis vulnerable.
En canto a emisión de GEI, tamén os modelos dispersos comportan un maior gasto
enerxético en canto a gastos na vivenda, para calefacción e ACS fundamentalmente. En
todo caso, a principal fonte de GEI é a mobilidade, e neste sentido tamén os modelos
dispersos xeran un maior gasto.

PÁX.

16 DE 61

15. ANÁLISE DE ALTERNATIVAS

Contrariamente podería ser favorable a facilidade de implantar sistemas de
climatización e ACS con fontes renovables, en vivendas rurais, fronte a complexidade de
fornecer núcleos con estes sistemas.
En todo caso, a demanda de mobilidade derivada do modelo actual, comporta
necesariamente un incremento de emisións de GEI, coa continuidade do modelo actual.
Ciclo da auga
Respecto á conservación de canles e arroios, dada a súa pouca entidade relativa, as
NNSS non definen unha clave específica, aínda que se mantén, en maior ou menor
medida, a súa integridade.
Destaca o arroio de Miadelo, que ten un especial interese até a súa desembocadura na
ría. Non é así en referencia aos arroios de Tatín e O Cabanés, que desembocan nas praias
de Gandarío e Moruxo. Estes arroios teñen fortes presións na liña de costa.
As NNSS non define unha rede de protección de canles sobre o SNU que é a base da
conectividade, que podería incrementarse coas determinacións do POL, na fronte de
costa onde esta é máis débil.
En canto aos servizos, fornecementos e saneamentos, a aposta por un modelo difuso
consolidado nos últimos decenios, comportou tamén un enorme esforzo a nivel local para
dar servizos de abastecemento de auga e saneamento a todo o municipio. Así, ademais
do solo urbano denso, os núcleos periféricos e gran parte dos núcleos rurais, dispoñen de
servizos de abastecemento e rede de saneamento.
Dada a extensa rede de abastecemento e saneamento, non parece comportar agora unha
avaliación negativa da proposta actual, se ben cabe valorar que esta situación favorece o
incrementos da ocupación, xa que limita en gran maneira as cargas de conexión, ao ser
xa existente para novos asentamentos.
Así a alternativa 0, non contempla a continuidade de canles até a costa, a resolver coa
transposición do POL.
A súa vez, froito do modelo disperso, que favorece ou facilita, tenderá a incrementar a
rede de servizos, sobre as que a súa vez xerará novas expectativas sobre o SNU,
incrementando polo tanto cargas de mantemento nun territorio, de feito urbano, cada
vez máis extenso e pouco denso.

ALTERNATIVA 1
DESCRIPCIÓN
As alternativas estudades deberán dar resposta ás directrices e liñas estratéxicas fixadas
no borrador de Plan, tras a diagnose realizada.
Un dos principais obxectivos establecidos para novo planeamento será cumprir coas
determinacións das DOT, en canto á centralidade e compactación dos principais núcleos
urbanos e do POL, en canto ao respecto das áreas de mellora ambiental e paisaxística e
estruturación do territorio en torno aos corredores ecolóxicos.
En canto á estrutura territorial
A actual lexislación establece como solos rústicos aqueles que os instrumentos de
ordenación do territorio non xulgue axeitados para o seu desenvolvemento urbanístico,
nos que se inclúen aqueles con algún réxime de especial protección ou ameazados por
riscos naturais ou tecnolóxicos.
A proposta de Plan, na súa alternativa 1, aplica a definición do artigo 31 da LSG á
ordenación dos terreos rústicos do Concello, porén propón a inclusión dos corredores
ecolóxicos do POL, como solos rústicos de protección ambiental en coherencia coa
necesidade de mellora da conectividade ambiental.
En canto á clasificación dos solos residenciais e industriais.
En canto ao solo urbano residencial:
Como se ten explicado na diagnose deste documento, tralo desenvolvemento urbanístico
acaecido dende a redacción das NSP, incorpórase o núcleo de Gandarío xunto con
Bergondo e Guísamo, como solo de núcleo urbano, sendo a diversidade e intensidade de
usos e a extensión da trama urbana, o determinante para a elección da clasificación.
Na delimitación destes núcleos tense en conta a continuidade coa trama existente e a
rede viaria, consolidando no solo rústico aquelas edificacións que xurdiron ao marxe das
estrutura de camiños e sendas existentes. En total delimítanse unhas 365 Ha de solo
urbano de carácter residencial. Dentro delas, recoñécense grandes áreas de solo urbano
non consolidado, ben por estar insertas na trama urbana ou por contar cunha rede de
camiños soporte para o futuro desenvolvemento.
•

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE BERGONDO. BORRADOR DE PLAN. XULLO 2017

En Gandarío; delimítanse 122 Ha de solo urbano, que recollen a delimitación
establecida nas NSP completando a trama urbana en continuación con Moruxo e
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•

Como núcleo urbano de Bergondo, recoñécense unhas 142 Ha, nas que se inclúen
os terreos clasificados de SU nas NSP, así como aquelas edificacións xurdidas en
torno ao viario existente entre San Cidre e a Longueira.

•

As 101 Ha de Guísamo, coinciden en gran medida coa delimitación das NSP, coa
inclusión dos terreos delimitados como solo urbanizable, que dada a evolución e
a estrutura coa que conta actualmente, inclúese como un polígono de solo
urbano non consolidado.

Atendendo á aposta pola recuperación ambiental e a integración dos corredores
ecolóxicos do POL, na estratexia de conectividade municipal, o Plan deberá salvagardar
os terreos rústicos non edificados con dúas actuacións principais; dunha banda o xa
nomeado recoñecemento dos corredores do POL como solos rústicos de especial
protección e en segundo lugar, coa consolidación dos núcleos rurais como os solos de
concentración do desenvolvemento residencial.
•

Delimítanse unhas 457 Ha como solo de núcleo rural recoñecendo, dunha banda
os tecidos de carácter histórico, doutra aqueles asentamentos que en
continuación creceron apoiados nos rueiros existente e por último aqueles que
creceron ex novo, configurando a súa propia estrutura viaria.

O solo urbanizable da Longueira ten comezada a tramitación do planeamento de
desenvolvemento; a alternativa 1, analiza o seu impacto e revisa as súas determinacións
e delimita a superficie do ámbito á 20,8 Ha.
En canto ao solo urbano industrial, a proposta de Plan na alternativa 1, consolida a
peza de solo urbano do polígono de Bergondo, axustando as determinacións do PERI, xa
delimitado nas NSP, e completando as necesidades de novas parcelas nos terreos anexos
adecuados para tal uso, co gallo de concentrar as actividades industriais propias dos
polígonos.
Mantén dúas das delimitacións de solo industrial en Obra de Paños, polas súas condicións
de consolidación.
En total a alternativa 1, propón a clasificación de 130Ha de solo urbano industrial e 3
pezas cun total de 16 Ha de solo urbanizable industrial.
En canto aos sistemas xerais.
A alternativa 1 da proposta de Plan, parte dun recoñecemento das dotacións públicas
delimitadas nas NSP e aquelas dotacións, que si ben non se recoñecían como tales nas
Normas, son de facto equipamento e zonas verdes.
Complétase a oferta de sistemas xerais concentrando os terreos necesarios no solo
urbanizable da Longueira, cunha superficie equivalente o 60% do teito edificable do
sector.
AVALIACIÓN URBANÍSTICA
Ao igual que na alternativa 0 avaliamos a situación urbanística do concello en función
das tres estratexias planeadas no modelo da proposta do novo Plan:
> En canto á estratexia territorial: A proposta de axuste e inclusión dos terreos
delimitados no POL como corredores ecolóxicos, garante a mellora da conectividade
entre os terreos naturais do Concello, en especial das valgadas dos ríos nos terreos
incluídos no Plan de Ordenación do Litoral, deixando sen esta estrutura ao resto do
territorio municipal.
> En canto á estratexia dos solos residenciais: Na alternativa 1 mantéñense as
intensidades previstas nas Normas, en canto a tamaño de parcela, exceptuando as
determinacións das NSP para as parcelas de mais de 3.000 m².
> Como estratexia na actividade económica: Favorece a compacidade e concentración
de recursos en torno aos solos industriais, porén non responde á mellora da
conectividade coas áreas empresariais mais próximas.
Non se establecen medidas para a diversificación e complementaridade da actividade
económica.
AVALIACIÓN AMBIENTAL
A estratexia de inclusión en solo urbano das grandes bolsas de zonas urbanizadas arredor
dos SU actuais, tendendo a súa consolidación e colmatación, favorece por un lado a
compactidade nestas zonas, aínda que comporta ou consolida unha grande ocupación de
solo.
Estas grandes bolsas do novo SU trázanse arredor dos tres núcleos principais actuais:
- Guísamo
- Bergondo
- Gandarío
Todas as estratexias que favorecen a compactidade, os modelos compactos e complexos
diversos, fronte a modelos uniformes difusos, xerarán efectos positivos, en maior ou
menor medida, sobre tódolos factores avaliados:
- Paisaxe.
- Patrimonio natural.
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- Patrimonio cultural.
- Ocupación do territorio.
- Mobilidade.
- Atmosfera e cambio climático.
- Ciclo da auga.
En todo caso, esta compactidade concibida desde a extensión do urbano no solo non
urbanizable, cun modelo difuso, pode que en algúns aspectos non sexa completamente
efectiva, mantendo efectos ambientais semellantes sobre:
- Ocupación do territorio.
- Mobilidade.
- Atmosfera e cambio climático.
- Ciclo da auga.
A súa vez, esta alternativa haberá de resolver todos aqueles aspectos que a Alternativa
0, non puido incorporar, froito dun modelo xa superado, e que fai referencia a:
En canto ao patrimonio natural
A inclusión da RN2000 na ordenación territorial e o carácter territorial do POL, solicita a
incorporación destes espazos no novo planeamento, que en todo caso, en relación á
RN2000 xa estaban previstos como zonas suxeitas a Plans especiais de protección. Agora
primará a súa visión territorial, sectorial e estratéxica que lle confire a RN2000.
Deberá potenciarse a conectividade con canles e arroios, coa prevista no POL, que a
mellora especialmente nas zonas máis baixas do municipio. En todo caso, non resolver
de xeito decidido a fragmentación sobre o espazo agrario mingua, en gran xeito, a
funcionalidade destes espazos agroforestais como soporte para a fauna.
Necesariamente hanse de establecer condicións mínimas para lle dar permeabilidade as
infraestruturas, como mínimo naquelas zonas onde se fundamenta a conectividade, no
caso de desenvolverse de novas, ou incluso a mellora das existentes.
En canto ao patrimonio cultural
A proposta complementa as NNSS vixentes que se ben garanten a protección dos
elementos de patrimonio, cunha protección específica e efectiva durante a súa vixencia,
non é así en relación a súa percepción, dada a uniformización difusa da paisaxe arredor
dos asentamentos.
Cambiar de estratexia respecto aos asentamentos no SNU, debe complementarse coa
protección dos arredores dos bens patrimoniais, cunha normativa específica que garanta
a calidade do seu entorno.
Ten especial importancia resaltar o papel do Pazo de Mariñán, mantendo a protección
sobre o Pazo de Fiobre.
Tamén cabe contemplar nesta alternativa a protección dos pequenos enclaves
fundacionais e o seu entorno inmediato, complementando a protección hoxe limitada aos
castros.
En canto á ocupación do solo

Ademais da estratexia definida para favorecer a compactidade, inclúense as estratexias
de limitacións de riscos, evitando novas implantacións en zonas de risco, especialmente
de inundación, e establecendo condicións naquelas zonas xa consolidadas, como a praia
de Pedrido, e a través de estudos específicos que se terán que desenvolver dos arroios
de Miadelo, Tatín y O Cabanés, especialmente nos puntos de desembocadura, e
concretamente nos asentamentos de praia de Moruxo y Gandarío.
A Alternativa 1, mantén case integramente o desenrolo residencial da Longueira, sobre
un espazo clave para a conectividade e de percepción da paisaxe.
En canto a mobilidade
A mellora do modelo baseado nunha urbanización dispersa leva consigo resolver
proporcionalmente as diversas problemáticas que xera:
- Custo económico maior, para poder dar servizo ao conxunto do municipio con
igualdade.
- Maior consumo de solo pola necesidade de dar acceso a tódolos puntos.
- Outros efectos directos son os derivados das emisións por unidade de persoa/km,
xa sexa de contaminantes ou de GEI.
Tamén terá especial incidencia a capacidade de xerar vías cívicas, para peóns ou
bicicletas, transversais, conectando os núcleos principais, por zonas topograficamente
amables. Sen dúbida mellorará tamén a calidade e cohesión do conxunto do municipio.
En todo caso, esta mellora é parcial, xa que esta alternativa consolida e colmata un
espazo actualmente difuso, que manterá a pesar da estratexia.
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En canto á atmosfera e cambio climático
A estratexia de compactidade, fronte a realidade actual de dispersión, debe mellorar
tódolos indicadores en relación á calidade atmosférica e o cambio climático,
considerando que ha de incidir en maior medida sobre a mobilidade, que é o principal
factor de emisións contaminantes e de GEI.
Desde un punto de vista de contaminación acústica, as novas alternativas formuladas non
poden senón ser coherentes cos niveis de inmisión sonora e zonificar o territorio en
coherencia. Neste sentido, aínda que mantendo modelos dispersos, a potenciación das
zonas residenciais en segunda liña das infraestruturas mellorará, nestes ámbitos, os
efectos por contaminación acústica, que en todo caso se manterán nos actualmente
expostos.
Merecerá este aspecto medidas correctoras específicas, que necesariamente pasarán por
a pacificación das vías antigamente principais, a pesares de que aínda manteñen
importantes intensidades de tránsito.
Ciclo da Auga
Respecto á conservación de canles e arroios, defínese unha rede de protección de canles
sobre o SNU que é a base da conectividade definida polo POL, na fronte de costa onde é
máis débil, polo tanto a protección das canles mellora sen dúbida nas novas propostas de
ordenación.
Esta protección de canles e arroios deberá ser especialmente coidadosa nos ámbitos de
colmatación propostos, e concretamente no caso do Gandarío e na desembocadura do
arroio Tatín.

ALTERNATIVA 2
DESCRIPCIÓN
A alternativa 2, baséase nos mesmos principios que a alternativa 1 respondendo
proxectualmente ás determinacións establecidas polas DOT e o POL.
En canto á estrutura territorial
Alén da clasificación como solos rústicos daqueles terreos que cumpren as características
segundo a lexislación vixente, a proposta de Plan, propón o axuste da dos corredores
ecolóxicos do POL, definindo e concretando a súa delimitación e completándoa de cara á
zona costeira e naqueles terreos que non están incluídos no ámbito do Plan de
Ordenación do Litoral.
Crea a rede de conectores de mobilidade saudable, unha rede de camiños, sendeiros e
zonas verdes con exclusividade ou prioridade peonil que poñen en relación os diferentes
espazos de interese sociocomunitario e ambiental do territorio, vertebrando as principais
zonas verdes e equipamentos, coas áreas de poboación e o territorio natural.
Trázanse dúas redes principais, unha dende a costa en Gandarío ata Moruxo, e outra
entre o Pazo de Mariñán, San Cidre e Miodelo, continuado coa ruta Xacobea do Territorio
Bergantiño e ruta do Pedrido_Miodelo.
En canto á clasificación dos solos residenciais e industriais.
En canto ao solo urbano residencial:
Na mesma liña que a alternativa anterior, clasifícanse como solos urbano os tres
principais núcleos de poboación; Gandarío, Bergondo e Guísamo. Porén a delimitación
establecida faise dende o territorio, baséase no recoñecemento da calidade ambiental e
paisaxística dos terreos preservando, aqueles que contan con interese ambiental, dos
desenvolvementos urbanísticos, e polo tanto manténdoos no solo rústico. En definitiva,
serán as calidades do solo rústico as que marquen as liñas definitorias da delimitación do
solo urbano.
As pezas de solo urbano non consolidado, próximas a equipamentos e zonas verdes con
certa referencia no ámbito da parroquia que estean insertas nunha malla de mobilidade
adecuada ou con potencialidade de ser mellorada; resérvanse para as actuacións
residenciais intermedias (ARI), que teñen por obxecto a intensificación do tecido
residencial e a concentración de zonas verdes e equipamentos, de cara a crear pequenos
espazos de referencia urbana.
Na intensificación do tecido, cóntase coa inclusión de novas tipoloxías edificatorias de
carácter compacto, vivendas para unha ou varias unidades familiares, con pequenas
zonas verdes vencelladas ás mesmas.
Nos solos de núcleo rural tamén se localizarán pequenas unidades de autopromoción
colectiva (UAC), nas que o Plan favorecerá a realización promocións residenciais con
tamaño e tipoloxía mais accesible par dar resposta á demanda actual. As tipoloxías
atenderán á correcta adecuación ao ambiente propia do núcleo no que se sitúen. As
localizacións propostas para as UAC son:
•

Fiobre
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•

Casal

•

Rois

•

San Victorio

•

Outeiro

En ambos casos, é imprescindible establecer estratexias para o control do prezo do solo,
de cara a garantir as posibilidades de fixación da poboación.
•

En Gandarío; delimítanse 88,8 Ha de solo urbano, que recollen a delimitación
establecida nas NSP, axustando a trama urbana nos valgadas dos ríos e dos
terreos incluídos nos corredores ecolóxicos e na rede de mobilidade saudable
proposta.
Case unhas 19 Ha do solo delimitado como urbano é non consolidado e delas unas
15 Ha resérvanse como actuacións residenciais intermedias.

•

Como núcleo urbano de Bergondo, recoñécense unhas 113, 56 Ha, nas que se
axustan os terreos delimitados nas NSP, incluído os terreos non consolidados
próximos ao cemiterio e o concello, excluíndo aqueles que carecen de rede
viaria.
Das case 22 Ha delimitadas como solos urbanos non consolidados, 1,5 Ha
resérvase para actuacións residenciais intermedias.

•

As 99,34 Ha de Guísamo, coinciden en gran medida coa delimitación das NSP,
coa inclusión dos terreos delimitados como solo urbanizable, que dada a
evolución e a estrutura coa que conta actualmente, inclúese como un polígono
de solo urbano non consolidado.
Guísamo conta cunha superficie de 22,75 Ha de solo urbano non consolidado, das
cales resérvase unha superficie de 1,67 Ha actuacións residenciais estratéxicas.

En canto ao solo urbano industrial, a proposta de Plan na alternativa 2, consolida a
peza de solo urbano do polígono de Bergondo, axustando as determinacións do PERI, xa
delimitado nas NSP, e completando as necesidades de novas parcelas nos terreos anexos
adecuados para tal uso, co gallo de concentrar as actividades industriais propias dos
polígonos, ao igual que a alternativa 1.
Mantén dúas das delimitacións de solo industrial en Obra de Paños, polas súas condicións
de consolidación.
En total a alternativa 2, propón a clasificación de 130Ha de solo urbano industrial e 3
pezas cun total de 16 Ha de solo urbanizable industrial.
A diferenza das anteriores alternativas avaliadas e na liña da concentración de recursos,
o Plan propón a realización dun viario supramunicipal de conexión entre o polígono de
Bergondo e o de Espíruto Santo .
Así mesmo aposta pola diversificación económica, coa promoción de micropolígonos
agroindustriais” e potenciación de actividades artesanais e de primeiras transformacións
que posibiliten, para isto axustaranse as determinacións do solo rústico común e de
especial protección agropecuaria.
En canto aos sistemas xerais.
Parte dun recoñecemento das dotacións públicas delimitadas nas NSP e aquelas
dotacións, que si ben non se recoñecían como tales nas Normas, son de facto
equipamento e zonas verdes ao igual que a alternativa anterior.
Por mor da demanda de grandes equipamentos educacionais e deportivos e unha gran
zona verde central, proponse unha reserva para estas dotacións en contacto coa Senra o
CPI Cruz do Sar.
Dáse resposta á necesidade de ampliación dos cemiterios municipais, delimitando 0,5 Ha
nas inmediacións do cemiterio municipal de Bergondo.
AVALIACIÓN URBANÍSTICA
Avalíase a situación urbanística do concello en función das tres estratexias planeadas no
modelo da proposta do novo Plan:
> En canto á estratexia territorial: A ampliación dos corredores ecolóxicos do POL polo
territorio municipal onde o planeamento territorial non ten incidencia, así como axuste
dos delimitados e a proposta de integralos na categoría de solo rústico de especial
protección, garante a mellora da conectividade entre os terreos naturais do Concello.
Coa rede de conectores de mobilidade saudable, estrutúrase e poténciase a rede arterial
de proximiade.
> En canto á estratexia dos solos residenciais: As determinacións que propón esta
alternativa, en canto ás actuacións residenciais (actuacións residenciais intermedias e
unidades de autopromoción colectiva), favorece as dinámicas de fixación de poboación
xove, mellorando o acceso á vivenda.
O axuste tipolóxico dos diferentes tecidos do solo urbano e rural, mellora a
adaptabilidade da capacidade residencial ás necesidades municipais e reforza o seu
desenvolvemento de cara a unha mellor integración ambiental.
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> Como estratexia na actividade económica: Favorece a compacidade e concentración
de recursos en torno aos solos industriais, e responde á mellora da conectividade coas
áreas empresariais mais próximas, grazas ao proxecto de viario supramunicipal.
As determinacións propostas en canto ás estratexias dos terreos produtivos, favorecen a
diversidade en canto á actividade económica.
AVALIACIÓN AMBIENTAL
Esta alternativa prevé actuar no recoñecemento de núcleos fundacionais, ou noutros
casos de concentracións de vivenda, en función de:
- Densidade do tecido urbano na proximidade do núcleo,
- O seu acceso (garantía de servizos de transporte colectivo),
- Equipamentos (redución de mobilidade, cohesión social, calidade do espazo
público) e
- Servizos de abastecemento e saneamento de augas, enerxía, ...
A súa bondade ambiental será proporcional á capacidade de xerar compactidade nos
novos núcleos, e de diminuír o ritmo de crecemento da ocupación en SNU común.
Por tanto, en contradición do anterior, basea o crecemento desde da compleción dos
asentamentos fundacionais, dándolles peso, e por tanto capacidade de atracción de
servizos, e a súa vez limitando o solo urbano, a aquilo consolidado, propoñendo incluso a
desclasificación de zonas no desenroladas. O exemplo máis característico é a eliminación
do sector da Longueria.
Tal como se comentou, tódalas estratexias que favorecen a compactidade, aos modelos
compactos e complexos diversos, fronte a modelos uniformes difusos, xerarán efectos
positivos, en maior ou menor medida, sobre tódolos factores avaliados:
- Paisaxe.
- Patrimonio natural.
- Patrimonio cultural.
- Ocupación do territorio.
- Mobilidade.
- Atmosfera e cambio climático.
- Ciclo da auga.
Así, a diferencia da alternativa 1, completa os núcleos, evitando a consolidación do SNU
hoxe moteado por numerosas residencias. Esta estratexia, e incluso tamén a definida na
alternativa 1, deberá completarse con estratexias de sostibilidade que potencien os
valores e potencialidades deste asentamentos difusos, en base a unha normativa
específica que permita:
-

Limitar a ocupación de parcela, mantendo o potencial agrícola destes solos tan
fértiles de Bergondo. Manter o soporte aínda que actualmente se dedique a outros
usos, como xardín, …

-

Regular as cancelas da fachada do vial, mantendo unha certa calidade que
necesariamente cambiará a percepción do conxunto do municipio.

-

Regular os cerramentos, especialmente no SNU, e espazos conectores definidos
polo POL, que permitan unha certa permeabilidade para a fauna, e a súa vez
tamén unhas dimensións específicas que permitan unha lectura de continuidade da
paisaxe.

A diminución dos efectos ambientais debido á compleción de núcleos, recoñecendo
aqueles tecidos máis densos e dotándoos de equipamentos e servizos, engádeselle unha
estratexia sobre o SNU de protección da paisaxe agraria, dándolle estrutura, e polo tanto
permitindo a medio prazo a súa dotación, con aquelas estruturas que lle son propias e
que a súa vez dotan de estruturas ao conxunto do municipio:
-

Rede de camiños, fundamentada nas conexións de segunda orde entre parroquias.

-

Continuidade de paisaxe, a través dos ENIL definidos, que engloban tanto zonas
agrarias como forestais, e espazos de especial interese, incluíndo os definidos polo
POL

-

Conectividade ecolóxica, a través tamén dos corredores definidos polo POL.

A avaliación mellora para aqueles aspectos resultantes desta especialización e
protección da paisaxe agraria, naquelas zonas non transformadas hoxe do SNU común,
sen protección específica.
Mellorará polo tanto, todos aqueles aspectos relacionados con:
Paisaxe, resultado dunha estrutura en base aos usos potenciais máis clara, resolvendo,
na medida do posible a extensión desta capa uniformadora xerara polos asentamentos
difusos relacionados estritamente coa propiedade.
Patrimonio natural, mellorado todos aqueles aspectos relacionados coa conectividade,
permitindo a continuidade das paisaxes de maior entidade, e polo tanto a funcionalidade
ecolóxica.
Patrimonio cultural, derivado da lectura da propia paisaxe, incluíndo, se cabe, dunha
maior percepción do entorno dos elementos patrimoniais.
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En xeral, unha mellor percepción do conxunto do municipio, que sen dúbida, traducirase
nun entorno socialmente máis aceptado e de mellor calidade.

15.2. XUSTIFICACIÓN DO MODELO DE DESENVOLVEMENTO
Se ben ambas propostas parten dunha base común, ordenar a estrutura orgánica do
territorio, consolidar solos urbanos, e axustar e adaptar as necesidades da oferta
industrial en relación coa identidade de Bergondo, na aposta pola conectividade
territorial, na definición das delimitacións dos tecidos urbanos e na creación de
estratexias concretas para a a fixación da poboación existe unha clara diferenza entre
ambas alternativas:
A ALTERNATIVA 1, alcanza parcialmente a definir unha estratexia para a protección da
estrutura territorial, sen incidir na conexión directa co bordo costeiro, nin nos terreos
mais interiores do Concello.
Acada tamén a potenciación dos solos urbanos aumentando a súa extensión e fixando
estratexias diferenciadoras das dos solos de núcleo rural.
Alén destas propostas a ALETERNATIVA 2, aposta fortemente polo reforzo da estrutura
xeral e orgánica do territorio con tres liñas principais: a rexeneración dos corredores
ecolóxicos, a creación dunha rede de conectores saudables, e a rede arterial de
proximidade, que xuntos garanten a mellora da accesibilidade e conectividade
territorial.
Coas diferentes actuacións de ordenación residencial, acádase a consolidación de puntos
de referencia territorial, articulados pola rede de mobilidade citada. As actuacións
residenciais intermedias, as unidades de autopromoción colectiva e as actuacións de
mellora da conectividade, crean diferentes centralidades no territorio que axudan a
articular as dinámicas diarias de actividades de proximidade e de referencia, para a
mellora da accesibilidade aos servizos das diversas realidades sociais.
Por estes motivos, enténdese que a alternativa mais axeitada para basear as
determinacións do futuro Plan Xeral de Ordenación Municipal de Bergondo é a
ALTERNATIVA 2.
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16. ALCANCE TERRITORIAL
16.1. COHERENCIA COAS DETERMINACIÓNS DO PLANEAMENTO TERRITORIAL
No punto 2.Planeamento territorial e sectorial, expuxéronse as determinacións de cada
un dos planeamentos en relación ao concello de Bergondo, relatarase sucintamente
neste apartado a integración destas determinacións no PXOM.
INTEGRACIÓN COAS DOT
DETERMINACIÓNS
2. Sistema de asentamentos
A integración das determinacións das DOT, do POL, e da estratexia da
área urbana da Coruña
Propostas de mellora de conectividade ferroviaria e do apeadeiro
actual. Proposta de novo apeadeiro.
Propostas de mellora na rede de estradas
Propostas para reconducir as dinámicas de ocupación do solo
incompatibles cos modelos de desenvolvemento sustentable.
Propóñense espazos con rango de Rexión urbana destinados ao gozo
social da poboación, tomando as reservas de solo necesarias para a súa
obtención e execución.
Determináronse áreasnaturais, costeiras e patrimoniais obxecto de
protección polos seus valores, integrándoos no conxunto de ámbitos de
interese do patrimonio cultural
Medidas de mellora da mobilidade para a reducción da pegada
ecolóxica
Reservas de solo para vivenda para unha mellora accesibilidade
Mellora do espazo e conexión urbanos peonil e ciclista
Formación de corredores ecolóxicos
3. Desenvolvemento e
ordenación dos asentamentos,
das áreas empresariais e das
actividades produtivas
Potenciación dos nodos de Guísamo, Bergondo e Gandarío
A rede de asentamentos urbanos e rurais intégranse nos obxectivos de
calidade de vida, cohesión social e integridade ambiental e paisaxística
propostos
propostos
Os desenvolvementos residenciais fundaméntanse nas previsións de
crecemento para un horizonte de 16 anos.
O Plan propón o desenvolvemento de programas de mellora do
transporte público e a integración de medidas correctoras na rede
viaria existente e prevista.
Non se prevén novos crecementos en solos urbanizables
Prioríazase a incorporación e compatibilidade de diferentes usos nos
diferentes tecidos.
Incorpóranse medidas de impulso e mellora da produtividade local, de
cara ao equilibrio do metabolismo urbano.
Análise dos recursos hídricos
Análise socioeconómico e prognose da capacidade do Plan.
Define os solos de núcleo rural en relación coa súa estrutura
morfolóxica, a funcionalidade e a variación tipolóxica existente no
sistema de asentamentos rurais.
Poténcianse a diversificiación económica, favorecendo as actividades
que potencian os recursos endóxenos do territorio e que fomentan o
contacto coa natureza.
O Plan contén a análise dos riscos naturais e antrópicos aos que se expón
o territorio
Determinacións que cumpre o Plan Sectoriais de Áreas Empresariais da
Comunidade Autónoma de Galicia.
O Plan acóllese ás determinacións do PSAEG,
O Plan integra as determinacións para os diferentes capacidades e
vocacións do solo rústico
Identificación das áreas de maior aptitude agrogandeira e forestal
dentro da agroRexión Urbana para a consolidación dun sistema local de
produción, distribución e consumo.
Potenciación e protección das concentracións parcelarias existentes
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4. As infraestruturas e eos
vectores ambientais do modelo
territorial
Incorpóranse medidas de mellora da seguridade vial e as necesarias para
asegurar a integración ambiental e paisaxística e a protección do
patrimonio cultural, prestando especial atención aos niveis de ruído;
das principais vías de conexión.
O Plan propón tramos de pacificación viaria.
Atención aos criterios de deseño e urbanización do viario existente e
previsto, para a integración de diferentes mobilidades)
O Plan recomenda a posta en valor do apeadeiro existente, a creación
dun novo e a creación dunha liña de proximidade.
En canto á mobilidade alternativa o Plan, acollerá o que se estableza na
Estratexia da área urbana da Coruña, e favorece a realización dun plan
de mobilidade alternativa.
O modelo de planificación da urbanización facilita a implantación de
redes de telecomunicacións.
O Plan conterá as estratexias de aforro enerxético
O modelo de planificación da urbanización facilita a implantación de
redes eléctricas e gasoductos
Propónse no Plan actuacións normativas para aumentar a contribución
deslocalizada da enerxía procedente de fontes renovables.
Atenderase ao establecido no Plan Hidrolóxico de Galicia Costa como a
incorporación de planificación hidrolóxica do ciclo da auga.
O Plan incorpora medidas para o tratamento das augas superficiais e
subterraneas e a reducción de vertidos
O modelo de Plan fomenta a prevención do deterioro das augas
O Plan prevee as reservas necesarias para a xestión dos residuos
5. Os equipamentos supramunicipais
Mantemento e mellora dos equipamentos supramunicipais garantindo a súa axeitada
dotación ata a escala mais próxima a toda a poboación

6. O litoral
O Plan incorpora as determinacións do POL
O Plan procura o mantemento e protección do solo rústico de protección de costas e a

7. O patrimonio natural
O Plan fomenta a unión e conservación dos seus espazos naturais mediante a creación
de corredores ecolóxicos que melloren a súa conectividade.
Preservación de especies ameazadas favorecendo a conservación dos seus hábitats
Incorpora unha análise específica, de carácter municipal e supramunicipal acerca da
conectividade dos ecosistemas e biotopos, integrando valores produtivos e a
compoñente paisaxística, co fin de evitar o fraccionamento do solo rústico
Regula a cualificación dos solos das áreas de interese local
Desenvolve unha rede de itinerarios e espazos de calidade ambiental
Incorpora a política territorial da Reserva da Biosfera

8. A paisaxe
Integra o disposto no Catálogo da paisaxe
Considera a perspectiva global e integral da paisaxe do municipio e do entorno
incorporándoa ao planeamento

9. O patrimonio cultural
Integra os bens patrimoniais como un elemento máis da actuación, recoñecendo as súas
características e relaciósn territoriais.
Incorporarán unha prospección, exploración e recoñecemento sistemático do ámbito de
estudo, detectándose novos elementos do patrimonio cultural non identificados no
Inventario de patrimonio cultural de Galicia.
Incorporar accións e medidas para garantir a protección e conservación dos Ámbitos do
Mosteiro e Igrexa de san Savador e do Pazo Mariñán así como doutros bens.
Contempla a protección da arquitectura e as paisaxes vinculadas ao sector agrario e ao
medio rural.

INTEGRACIÓN CO POL
O Plan de Ordenación do Litoral ten por obxecto “establecer os criterios, principios e
normas xerais para a ordenación urbanística da zona litoral baseada en criterios de
perdurabilidade e sustentabilidade, así como a normativa necesaria para garantir a
conservación, protección e posta en valor das zonas costeiras”.
Unha grande parte do territorio de Bergondo está afectado polas determinacións do POL
O POL inclúe cinco unidades de paisaxe denominadas Marisma de Betanzos, Bergondo,
Moruxo e Sada.
Unicamente establece accións de recualificación no núcleo de Pedrido.
O núcleo de Moruxo está identificado como núcleo de identidade do litoral. Outros
puntos de interese como miradores son os montes de Aldao e de Reboredo e a zona
costeira da ría de Betanzos.
Favoreceuse a continuidade do solo rústico evitando os crecementos mediante novos
solos urbanizables, tendendo á compactación y consolidación da trama existente.
Buscouse a conectividade dos espazos naturais e hábitats da costa co resto do territorio
mediante corredores ecolóxicos nos principais regos, aproveitando as zonas de dominio
público e os baleiros existentes entre asentamentos, impedindo a fusión de
asentamentos tradicionais
15.01_Estrutura territorial.Estratexias de actuación

PÁX.

26 DE 61

16. ALCANCE TERRITORIAL

Promoveuse a continuidade de sendeiros e percorridos litorais
Optouse pola consolidación da trama existente, tanto dos solos de núcleo rural, a través
da proposta de unidades de autopromoción colectiva; como dos urbanos, a través de
actuacións unitarias e intermedias.
Impulsouse a integración paisaxística evitando a edificación en áreas litorais expostas e
minimizando os desmontes de terras.

16.2. MEMORIA XUSTIFICATIVA
PROTECCIÓN DA PAISAXE.

DE

ADAPTACIÓN

AO

AMBIENTE

E

Á

O CATÁLOGO DA PAISAXE
O Catálogo das paisaxes de Galicia, con aprobación definitiva do 28 de xullo de 2016 é
un documento de carácter técnico que aborda a primeira etapa do proceso de
planificación da paisaxe, consistente na súa análise e diagnose, que servirá de base para
a posterior elaboración das Directrices de Paisaxe. Este catálogo pretende sentar as
bases para a planificación, xestión e protección da paisaxe de Galicia, establecendo
criterios comúns e metodoloxías de análise para futuros traballos, estudos e plans a
maior escala.
O concello das Bergondo atópase na súa totalidade, segundo o mapa das Grandes Áreas e
Comarcas paisaxísticas de Galicia, dentro da Grande Área paisaxística do Golfo Ártabro.
A súa posición costeira determina a caracterización paisaxística, ben pola propia
presenza do litoral, ben polas diversas influenzas que este exerce nas súas dinámicas. A
súa división en dúas comarcas paisaxísticas ben diferenciadas é debida a unha grande
diversidade xeográfica, estética e funcional nunha superficie relativamente pequena,
característica propia dos espazos litorais. Esta ausencia de homoxeneidade tradúcese en
dúas comarcas paisaxísticas con presenza no concello.
-

O Golfo Ártabro litoral, correspondente case na súa totalidade coas parroquias
de Lubre, Ouces, Moruxo, Babío, Bergondo, Rois e Vixoi, unha comarca
paisaxística caracterizada polo predominio dun hábitat diseminado con base
nunha estrutura tradicional de eidos dispostos en bancais e socalcos e cunha alta
densidade de ocupación onde as zonas agrícolas puras son case inexistentes e
cunha ampla penetración de novas influencias. O principal tipo paisaxístico
presente é o Litoral Cántabro-Atlántico, hábitat diseminado e clima
termotemperado.

-

O Golfo Ártabro interior, correspondente case na súa totalidade coas parroquias
de Guísamo e Cortiñán. O principal tipo paisaxístico presente é o de Vales
sublitorais, mosaico agroforestal e Mesotemperado inferior.

Os principais tipos de paisaxe do Golfo Ártabro en canto a superficie son aqueles que
combinan a morfoloxía de formas suaves propias deste litoral, unhas cubertas do solo
relacionadas cunha forte humanización do territorio (hábitat diseminado ou agroforestal)
e unha climatografía temperada. A combinación destas tres variables configura a área
caracterizada pola suavidade de formas e de condicións climáticas, factores clave para
explicar a outra compoñente da ecuación: a ocupación intensa e continuada no tempo e
no espazo deste sector.
VALORES NATURAIS E ECOLÓXICOS:
ÁREAS PROTEXIDAS
Dentro das paisaxes con recoñecemento legal no concello atopamos:
Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN)
A ría de Betanzos é o principal espazo natural protexido do Concello de Bergondo.
Declarado como Zona de Especial Protección dos Valores Naturais (Decreto 72/2004, do
2 de abril, polo que se declaran determinados Espazos como Zonas de Especial
Protección dos Valores Naturais), así como Zona de Especial Conservación (ZEC)
(Directiva 92/43/CE).
Xa nas Normas Subsidiarias e Complementarias de Planeamento, estaban incluídas c
código CO-11 Mariñas de Betanzos.
Rede Natura 2000
No Concello de Bergondo, o único espazo natural incluído na rede natura 2000 é
Betanzos-Mandeo (ZEC ES1110007). Inclúe a parte interior da ría de Betanzos, e está
integrado polo esteiro e o curso baixo do río Mandeo (25 km), unha parte do seu
afluente, o río Zarzo, o treito baixo do río Mendo (9 km) e a desembocadura do río
Lambre, no lugar de Ponte do Porco, abranguendo unha superficie dunhas 1.020 ha (en
decembre do 2011 presentouse unha proposta de ampliación de até 1.792 ha). Protexe
uns 8 hábitats de interese comunitario, 2 dos cales prioritario (1150, 91E0), e 4 do grupo
de Hábitats costeiros e vexetación halofítica.
A zona estuárica (530 ha), constitúe unha das maiores extensións de marisma litoral de
15.02_Estrutura territorial. Proposta
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Galicia, cunhas 170 ha de xunqueiras e pradarías halófilas e unha ampla extensión de
augas abrigadas de fondo de ría (algo máis de 200 ha) que só parcialmente se descobren
coas baixamares. A parte máis baixa da conca deste río é o dominio dos xistos de
Bergondo.
Encoro de Abegondo-Cecebre (ZEC ES1110004)
Malia non atoparse nos límites do concello, si o están varias bacías que verten no encoro.
Constitúe o recurso hídrico fundamental para o fornecemento de auga potable á
poboación da comarca da Coruña, recurso cuxa protección e aproveitamento racional
esixe aplicar o principio de precaución.
Reserva da biosfera de “As mariñas coruñesas e Terras do Mandeo”
O concello de Bergondo atópase na Reserva da Biosfera de “As Mariñas Coruñesas e
Terras do Mandeo” . Esta reserva da biosfera, declarada o 28 de maio de 2013, abrangue
18 concellos das comarcas da Coruña, Betanzos e Terra de Melide e ten unha superficie
de 116.724 hectáreas, das cales 113.969,6 ha (97,64%) corresponden a medio terrestre, e
2.754,7 ha (2,36%) corresponden a medio mariño, e nela vive unha poboación dunhas
190.000 persoas.
Abrangue dúas grandes bacías fluviais dos ríos Mero e Mandeo e contén ecosistemas
costeiros e de montaña que dan acubillo a unha grande diversidade biolóxica. A área
tamén conta cunha grande diversidade cultural relacionada co uso dos recursos naturais
e conservación das razas de gando locais. A área comprende os concellos de Abegondo,
Aranga, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Cesuras, Coirós, Culleredo, Curtis,
Irixoa, Miño, Oleiros, Oza dos Ríos, Paderne, Sada e Sobrado dos Monxes.
Outras áreas de interese natural
Espazo natural

Protección, Interese

Características

Marismas de Betanzos

ZEC, ZEPVN

Grande
unidade
con
carácter
de
esteiro,
desembocadura dos ríos Mandeo e Mendo e outros
menores, presenta unha fronte na que destacan os
hábitats intermareais e de marisma. Esténdense
dende a desembocadura dos ríos Mandeo e Mero ata a
ponte do Pedrido, conformando unha ampla braña
que se inunda ao subir e baixar as mareas.
Con extensas chairas de xuncos, estas marismas
posúen un alto valor ecolóxico ao ser o punto
escollido polas aves migratorias para descansar
durante os longos percorridos. Constitúen un hábitat
de gran importancia para as aves palustres que o
empregan de refuxio nos seus desprazamentos. Nas
xunqueiras abundan os zarapitos, as agullas, garzas e
anátidas.
Alta produtividade. Declarado como Zona de Especial
Protección dos Valores Naturais (ZEPVN) e Zona de
Especial Conseración (ZEC) da Rede Natural 2000.

Praia de Pedrido

ZEC, ZEPVN, POL

Continuación das marismas, nunha extensa praia de
grande interese natural, con numerosos hábitats de
interese comunitario, e que representa un espazo de
repouso e alimento de moitas especies de aves en cría
e en migración, peixes, e outra fauna mariña.

Praia de Regueiro

ZEC, ZEPVN, POL

Praia con abundantes pedras e croios, achegados polo
rego de Cabanes, pero tamén da erosión das marxes.
Presenza de especies mariñas

Praia de Gandario

POL

A praia máIs extensa dO concello, cunha extensa
superficie de areal. Especies mariñas, paisaxe

Punta de Muruxo

ZEC, ZEPVN, POL

Sector costeiro e os fondos mariños da ría a esta
altura están protexidos polo ZEC Betanzos-Mandeo.
Trátase dunha unidade mixta con cantís e praias
intermareais ao pé.

Monte de Aldao

Espazo natural EIN

Fragmentos de bosque autóctono, que exercen de
corredor natural entre os montes interiores e a
marisma de Betanzos

Forestal EIF
Montes e Castro
Reboredo

de

Monte Babío

Espazo natural EIN
Forestal EIF
Espazo natural EIN
Forestal EIF

Monte da Fame. O
Castro

Marisma de Miodelo

Espazo natural EIN
Forestal EIF
Espazo natural EIN
Marismas ENIL

Rego Maior

Corredor ecolóxico EIC
Forestal EIF

Rego de Gandarío

Corredor ecolóxico EIC
Forestal EIF
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Pequenos montes, que protexen antigos castros, e
rodeados por un espeso bosque, con retrincos de
carballeira autóctona
Outro monte con castro e refuxio de vexetación e
fauna autóctonos
Bosque illado entre Trasdoval e Travesa no monte O
Castro e que permite a conectividade ecolóxica entre
o bosque do Monte da Brea, e o rego de Viovieiro
Restos da marisma que se encontraba na cola das
marismas de Betanzos-Mandeo e ao final del Rego de
Xaralleira. Moi afectada pola estrada AP-9
Principal rego do concello con bosque de ribeira e
outros bosques circundantes de grande interese
Bosque de ribeira que de forma fragmentada mantén
súa funcionalidade de conectividade ecolóxica entre o
monte e a marisma

16. ALCANCE TERRITORIAL

Espazo natural

Protección, Interese

Características

A Regueira

Corredor ecolóxico EIC

Superficie forestal e bosque de ribeira por debaixo do
núcleo urbano de Bergondo, en Mariñán, e en
conectividade ecolóxica coas marisma da ría de
Betanzos

Forestal EIF

Rego de Cabana

Corredor ecolóxico EIC
Forestal EIF

Bosque de ribeira e bosque próximo ao rego de
Cabana até a praia de Regueiro

Rego
de
Xaralleira,
Monte da Brea e Monte
Grande

Corredor ecolóxico EIC

Rego da Brea

Corredor ecolóxico EIC

Pequeno rego
ecolóxico

Rego de Miodelo

Corredor ecolóxico EIC

Extensa superficie forestal de bosque mixto,
plantacións e bosque de ribeira próximos ao rego de
Miodelo até o de Xaralleira. Funcionalidade de
corredor ecolóxico e de grande importancia para
conectar os montes de Longueira e de Babio coa ría
de Betanzos

Forestal EIF

Forestal EIF

Rego de
Agras

Callou,

Rego de Baldomir

As

Corredor ecolóxico EIC
Forestal EIF

Corredor ecolóxico EIC
Forestal EIF

Gaviaos

Corredor ecolóxico EIC
Forestal EIF

Extensa zona forestal e bosque de ribeira seguindo o
rego de Xaralleira
con

funcionalidade

de

conector

Retrincos de bosque de ribeira, e fragmentos de
bosque autóctono de grande interese, con carballo e
faia. Afectado por un proxecto urbanístico industrial,
é unha das maiores extensións de bosque continuo do
municipio
Pequeno rego con funcionalidade
ecolóxico co encoro de Cecebre

de

conector

Xunto ao rego de Callou, forma parte da maior
extensión de bosque autóctono de Bergondo.
Afectados polo polígono industrial de Callou

VALORES CULTURAIS E PATRIMONIAIS
No concello de Bergondo recoñécese o pazo de Láncara ou Mariñán cos seus parques e
xardíns (Decreto 2687/1972 do 5 de outubro de 1972)e o mosteiro e igrexa de San
Salvador, Monumento Histórico-Artístico (Decreto 2641/1973 do 17 de agosto de 1973).
Entre os elementos patrimoniais que iniciaron o procedemento para acadar a declaración
de Ben de Interese Cultural pero que non chegaron a acadala, atópase a quinta de San
Victorio en Bergondo (data declaración: 1 de agosto de 1980). Ademais, A Ponte do
Pedrido destácase como exemplo singular como referente paisaxístico territorial e o
conxunto de pazos e xardíns como o do Casal e outros referenciados no documento.
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17. DETERMINACIÓNS DO PLAN
17.1. CLASES E CATEGORÍAS DE SOLO
A LSG no seu artigo 15 establece catro clases de solo; urbano, de núcleo rural,
urbanizable e rústico. Atendendo ás definicións que para eles establece a Lei, a proposta
de Plan establece tres premisas principais para a súa delimitación:
1. A necesidade de definir, protexer e potenciar a estrutura territorial do Concello
tanto a nivel ambiental como paisaxístico, establecendo os corredores
ambientais, que serán a base da ordenación urbanística dos terreos municipais.
2. A contención dos solos residenciais e produtivos, completando e densificando a
malla existente.
3. A potenciación e mantemento da estrutura agrícola do territorio e control do
diseminado residencial, consolidando o carácter rústico das edificacións xurdidas
ao amparo de lexislacións anteriores fora de solos reservados para o
desenvolvemento residencial, que non estean insertas nunha trama urbana ou
rural recoñecible.
Cada unha destas premisas concretarase para cada un dos distintos tipos de solo.
SOLO URBANO
SOLO URBANO RESIDENCIAL
A evolución acaecida no tecido residencial no Concello de Bergondo foi tal que presenta
unha certa complexidade ao diferenciar os parámetros establecidos na lexislación
vixente para a clasificación dos solos urbanos e de núcleo rural.
Dunha banda nos núcleos urbanos mais consolidados, como son Bergondo ou Guísamo non
é clara “a integración na malla urbana”, que establece a LSG no artigo 16.1, como
condición principal para a consideración dos terreos como solos urbanos.
16.01_A clasificación do solo

Si ben os tres núcleos citados presentan unha certa complexidade na variedade de usos,
que superan a propia dos solos de núcleo rural; parte da súa estrutura mantén
“características morfolóxicas, da tipoloxía tradicional das edificacións, da vinculación
coa explotación racional dos recursos naturais.” definición que o artigo 23 3a. establece
para os núcleos rurais, o que dificulta o seu discernimento.
Con estes precedentes a proposta de PXOM, de cara a establecer os criterios que
determinen a consideración de solo urbano, baséase nas seguintes condicionantes:
•

A inclusión nas DOT de Guísamo e Bergondo-San Cidre, como parte do sistema
intermedio de centralidade urbana, e polo tanto a determinación de consolidar
o seu carácter de centros de servizos para un territorio difuso.

•

Potenciar o eixo Sada-Betanzos e a conexión litoral, con Gandarío como
potencial gonzo urbano.

•

A consideración nas NSP como núcleos urbanos.

•

A concentración de servizos e dotacións de carácter urbano, a diversidade de
usos e a complexidade de relacións urbanas.

•

A ordenación detallada nas NSP. A este respecto, as normas definen unha
ordenación detallada para os núcleos de Gandarío, Moruxo , Pedrido e Costa de
Ouces.

En base aos criterios anteriores o proxecto de Plan establece como solos urbanos os
núcleos de:
•

Bergondo cunha superficie de 113,57 Ha

•

Guísamo 99,35 Ha

•

Gandarío con 88,80 Ha

A delimitación destes terreos responde á procura da compacidade e concentración dos
tecidos residenciais, consolidando aquelas parcelas que pertencendo ao SU nas NSP,
están edificadas ou insertas na malla urbana, igualmente recoñécense aquelas parcelas
pertencentes ao solo rústico necesarias para completar e definir a malla existente e que
se foron consolidando no agregado urbano no paso do tempo.
Pola contra, aqueles terreos clasificados nas NSP como solo urbano, que non están
insertos na malla urbana e que estando faltos de edificación parcial ou totalmente non
contan coas condicións mínimas para a súa categorización como solo urbano non
consolidado, presérvase o seu carácter rústico.

16.02_ Estrutura xeral e orgánica do territorio
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Baixo estas premisas, Moruxo, Pedrido e Costa de Ouces, malia a súa definición da
ordenación detallada nas NSP, non contan coa complexidade requirida para súa
consideración como solo urbano. Porén, xunto con Fiobre, complementan a Gandarío
como tecido polinuclear no reforzo da franxa costeira.
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Solo urbano consolidado
Nesta categoría, inclúense aqueles terreos pertencentes a Bergondo, Guísamo e
Gandarío que contan, tal e como expresa o artigo 17. a,” cun alto grao de urbanización
efectiva e asumida plenamente polo planeamento urbanístico”.

As superficies clasificadas como solo urbano consolidado en cada un dos núcleos é a
seguinte:
•

Bergondo 91,31.Ha

•

Guísamo 76,92 Ha

•

Gandarío 70,02 Ha

O solo urbano consolidado de Bergondo, conta con 91,31.Ha esta categoría recoñece as
parcelas consolidadas nas NSP, axustando os bordos da delimitación proposta incluíndo,
en xeral a totalidade da parcela. Porén, as parcelas de bordo que non contan con
estrutura viaria de soporte, consolídanse como solo rústico,
En Guísamo, a superficie de solo urbano consolidado é de 76,92 Ha a nivel dos bordos
recoñécense a totalidade das parcelas que nas NSP establecíanse como solo urbano.
17.03.01_Ordenación do solo urbano consolidado (Gandarío)

Malia o desenvolvemento en Guísamo dalgunhas unidades de actuacións e de estados de
detalle, propostos nas NSP, para o desenvolvemento de parcelas de mais de 3.000 m²,
unha parte dos terreos comprendidos no solo urbano, non contan coa estrutura de
soporte necesaria para considerarse solo urbano consolidado, en xeral localizados ao
oeste da N-VI.
No núcleo de Gandarío, clasifícanse 70,02 Ha de solo urbano consolidado, unha gran
parte destes terreos coinciden coa delimitación das NSP do solo urbano de núcleo rural,
noutros casos complétase a estrutura de bordo, recoñecendo aquelas parcelas que ao
carón se foron edificando e actualmente consolidan a trama urbana.
Solo urbano non consolidado
O proxecto de Plan, propón unhas 58 Ha de solo urbano non consolidado, o que se
corresponde cun 20% do solo urbano residencial, no que non se contabilizan as posibles
áreas de actuación integral nos núcleos rurais.
Estas bolsas de solo correspóndense cós terreos, nos que tal e como sinala o artigo 17b
da LSG, son necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana,
ou actuacións de dotación.
En xeral son actuacións de carácter residencial, que pretenden completar a trama
urbana cunha estrutura de rede de mobilidade e espazos públicos coherente có territorio
no que se insire, respectando a malla de carácter rural, axustando as seccións de viario,
para a compatibilización do tráfico rodado e a seguridade dos desprazamentos peonís e
ciclistas. Así mesmo a rede de espazos libres e equipamentos, responde á realidade da
evolución dos rueiros existentes.
As actuacións en solo urbano non consolidado de carácter residencial, diferéncianse en:
•

Actuacións residenciais unitarias

•

Actuacións residenciais intermedias.

As actuacións residenciais unitarias están destinadas a completar a estrutura urbana
naquelas zonas, que están inmersas no tecido residencial unifamiliar, e que por diversas
razóns non contan có trazado viario e os espazos libres públicos necesarios. Mantense a
densidade residencial da contorna, e en xeral previse o seu desenvolvemento unitario, é
dicir con mecanismos de autopromoción vivenda a vivenda.

17.03.02_Ordenación do solo urbano consolidado (Bergondo)

Para atender a demanda de fixación da poboación e a procura de vivendas mais
accesibles, localízanse os lugares onde convén intensificar o aproveitamento residencial
con tipoloxías edificatorias adecuadas para este fin. Delimítanse áreas de actuacións
residenciais intermedias, que contarán cun maior dinamismo e concentración das
reservas de equipamentos e zonas verdes. Garantiranse procesos de xestión conxunta e
unha alta taxa de vivenda de promoción pública.
No caso de Gandarío recoñécense 18,78 Ha. Na zona norte, entre Gandarío e o núcleo
de Moruxo, axústanse as delimitacións das NSP para as UA, para completar a estrutura
urbana.
En continuación a estes terreos, as NSP reservaban unha superficie de 15,23 Ha de solo
urbanizable residencial. A proposta de Plan localiza neste ámbito unha zona de
oportunidade para a ordenación do territorio e a rexeneración ambiental; en torno ao
Rego do Agro recoñécense os terreos que forman parte dos corredores ecolóxicos do
POL, axústanse os seus límites e inclúense como proposta de solo rústico de especial
protección de espazos naturais, neste senso axustarase a compatibilidade coa EDAR.
Complétase a proposta de ordenación cun PE de 2,8 Ha, para a ordenación do bordo
litoral en relación co cámping e a desembocadura do rego Os terreos restantes,
delimítanse como solos urbanos non consolidados, co gallo de completar a estrutura
urbana ordenar a oferta turística do Concello.
O resto dos terreos que forman parte dos solos urbanos non consolidados de Gandarío,
correspóndense con extensións que precisan ser dotados de estrutura viaria de soporte,
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17.03.03_Ordenación do solo urbano consolidado (Guísamo)
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para poder completar o seu desenvolvemento.
No núcleo de Bergondo, propóñense unhas 22,43 Ha de solo urbano non consolidado,
5,6 das cales correspóndense con propostas de actuacións residenciais intermedias. Estas
localízanse reforzando o eixo estruturante dotacional, entre o Pazo de Mariñán, A Senra,
o Concello e o Mosteiro de San Salvador.
As restantes 16,6 Ha localízanse en polígonos ao longo do SU de Bergondo completando a
estrutura residencial con actuacións residenciais intermedias.
A proposta de Plan localiza en Guísamo 22,43 Ha de solo urbano non consolidado que se
corresponden có 23% do solo urbano residencial total do núcleo. Destas, 5,6 Ha
localízanse no mesmo ámbito que o solo urbanizable residencial UR-R6 previsto nas NSP,
o plan incorpora este ámbito con catro polígonos destinados a actuacións residenciais
unitarias.
As actuacións residenciais intermedias cunha superficie de 1,67 Ha, sitúanse nas
proximidades do centro dotacional do núcleo, ao carón do polideportivo, o centro de
saúde, etc, onde se concentrarán as reservas de dotacións. As actuacións residenciais
unitarias, repártense nuns 20 polígonos insertos estrutura do solo urbano consolidado.
As superficies de cada un dos ámbitos coa expresión dos seus usos globais, detállanse no
punto 18.5 O tecido residencial. Desenvolvemento do Plan.
SOLO URBANO INDUSTRIAL
Solo urbano industrial consolidado
En canto á clasificación dos solos urbanos industriais, o Plan consolida os solos
existentes, correspondéndose a parte maioritaria có polígono de Bergondo con 110 Ha,
así como dous dos actuais polígonos próximos a Obra de Paños, con 1,2 Ha e 2,4 Ha
respectivamente.
En coherencia coa vontade das DOT de do Plan Sectorial de áreas empresarias de Galicia,
de equilibrar e potenciar polos empresariais comarcais, a proposta de PXOM propón a
conexión viaria có polígono de Espírito Santo, de escala supramunicipal.

BA01-1_Ficha de ordenación de núcleo rural (Babío)

Solo urbano non consolidado
O Plan mantén a delimitación do solo urbano industrial non consolidado de 17 Ha das
NSP, porén axustará as condicións de ordenación para completar a estrutura do polígono
existente en coherencia coas liñas estratéxicas do modelo proposto.
SOLO DE NÚCLEO RURAL
Recoñécense aquelas entidades singulares de poboación clasificadas como NR nas NSP,
así como aquelas parcelas que formando parte do solo rústico, completan a estrutura do
núcleo con edificacións xurdidas en torno a viarios principais. Non así aquelas parcelas
edificadas con accesos por servidumes de paso ou parcelas cun fronte a viario que se
limita á porta de acceso, por entenderse estruturas propias do solo rústico, que non
compre consolidar.
Inclúense na clasificación de NR, entidades singulares de poboación, non recoñecidas nas
NSP como núcleo rural, mais das que se constatou o seu carácter tradicional, así como os
crecementos xurdidos na súa contorna.
Ao igual que na delimitación dos solos urbanos, os solos de núcleo rural procuran a
compactidade da malla e a ordenación dos conectores territoriais, dando prioridade á
continuidade dos solos rústicos e a sustentabilidade económica e ambiental. Naqueles
agregados nos que a edificación de dous núcleos é contigua o PXOM propón actuacións de
mellora da conectividade que detallarán a ordenación de zonas verdes, dotacións e
agrupacións residenciais.
Delimítase unha superficie total de 416 Ha de solo de núcleo rural, entre os cales, tal e
como establece a LSG no seu artigo 23, establece os dous tipos básicos, solo de núcleo
rural tradicional e común.
A análise do parcelario edificado realizado non atopou diferenzas significativas entre
ámbolos dous tipoloxías de vivendas, tradicional e común, tendo uns valores estables en
todas as parroquias. A media de todo o concello sitúase en torno aos 1.000 m², existindo
un grande número de edificacións en parcelas entre 500 e 1.000 m². Sendo a actual
parcela mínima de 500 m², considérase manter esta superficie mínima. Así, para o
cálculo da consolidación dos núcleos partirase dunha superficie de parcela mínima
edificable de 500 m², tanto para o solo de núcleo rural tradicional como para o común.
Polo seu especial valor patrimonial, as fincas singulares, quedarán exentas no cálculo da
consolidación.
Solos de núcleo rural tradicional

BA01-3_ Ficha de ordenación de núcleo rural (Babío)
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As 180 Ha. de solo de núcleo rural tradicional correspóndense coa trama de construcións
de orixe rural que serve de base aos posteriores crecementos. Dentro desta categoría
distínguese dúas tipoloxías principais: un núcleo tradicional en rueiro, formado por
construcións acaroadas ou moi próximas que forman pequenos espazos de veciñanza; e
unha tipoloxía de vivenda clásica das agras coruñesas, cunhas construcións mais
espazadas e con vivendas cun corpo principal e coas construcións adxectivas adxacentes.
Ambas tipoloxías conviven no concello e xunto aos pequenos casares tradicionais de 1 a 3
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casas constituíron a trama fundamental do hábitat de Bergondo.
Solos de núcleo rural común
As restantes 236 Ha. de solo rural común o constitúen as vivendas e construcións
aparecidas principalmente a partir da década dos 60, 70 e sobre todo a partir dos anos
80. O forman crecementos de asentamentos de estrada en torno das principais vías,
novas vivendas xurdidas na prolongación das vías dos núcleos tradicionais; e polas
vivendas de tipo suburbano xurdidas nas últimas décadas que moitas veces teñen
consolidado verdadeiros eidos fora dos núcleos tradicionais.
SOLO URBANIZABLE
SOLO URBANIZABLE RESIDENCIAL
En aplicación do artigo 68 do RLSG, no concello de Bergondo non se estima a necesidade
de novos desenvolvementos residenciais en solo urbanizable. Neste senso a proposta de
Plan, non profunda na procura de novos terreos para este fin, e aposta pola
consolidación dos solos urbanos existentes.
Nas NSP, recoñecíanse sete ámbitos de solo urbanizable residencial dos que unicamente
un deles, UR-R5 de 13 Ha desenvolveuse nos anos de vixencia das Normas. O Plan non
asume estas delimitacións por diversos motivos:
•

UR-R1, como se ten explicado no punto solo urbano non consolidado, o Plan
recoñece a potencialidade dos solos rústicos e aposta pola ordenación do fronte
costeiro e dos terreos de carácter residencial e dotacional.

•

UR-R2, os cambios lexislativos acaecidos e a súa conformación por unha única
parcela xa edificada.

•

UR-R3, con 35,85 Ha de superficie era unha das apostas residenciais mais
determinantes das NSP, os cambios lexislativos acaecidos e o exceso de teito
residencial que presenta o Concello en relación coa súa evolución
socioeconómica para o horizonte do Plan, obrigan a prescindir na proposta de
planeamento formulada, dunha reserva residencial destas características.
Porén o planeamento de desenvolvemento para o solo urbanizable coñecido
como A Longueira, ten a súa tramitación iniciada no momento de redacción do
presente borrador de Plan. O PXOM avalía, nunha das alternativas propostas, a
súa integración dentro do modelo previsto, explicitando as modificacións que
debería asumir para a súa adecuada integración.

•

UR-R4, atende aos mesmos criterios que a UR-R2, de formar parte dun núcleo
rural e por parcelas total ou parcialmente edificadas. Na proposta de Plan, pasa
a formar parte do solo de núcleo rural.

•

UR-R6, como se ten explicado no punto solo urbano non consolidado, o Plan
recoñece a estrutura destes terreos como necesarios para completar a trama do
solo urbano polo que os integra na categoría de solo urbano non consolidado,
como actuacións residenciais unitarias.

•

UR-R7, atende aos mesmos criterios que a UR-R2 e UR-R4.

SOLO URBANIZABLE INDUSTRIAL
Malia a determinación de manter os solos industriais existentes e potenciar as conexións
territoriais, así como a diversificación económica, o Plan localiza en terreos non afectos
por a afeccións sectoriais incompatibles nin terreos de especial valor ambiental, tres
pequenas extensións de solo urbanizable industrial completando a estrutura existente.
Trátase dunha superficie total de 10,6 Ha divididas en bolsas de 2,8 Ha, 5,9 Ha e 1,8
Ha.
SOLO RÚSTICO
O artigo 31.1 da LSG establece que terán condición de solo rústico:
a) Os terreos sometidos a algún réxime de especial protección, de conformidade coa
lexislación sectorial de protección do dominio público marítimo-terrestre, hidráulico
ou de infraestruturas, ou coa lexislación sectorial de protección dos valores agrícolas,
gandeiros, forestais, paisaxísticos, ambientais, naturais ou culturais.
b) Os ameazados por riscos naturais ou tecnolóxicos, incompatibles coa súa urbanización, tales como inundación, erosión, afundimento, incendio, contaminación ou
calquera outro tipo de catástrofes, ou que perturben o ambiente ou a seguridade e a
saúde.
c) Os terreos que o plan xeral ou os instrumentos de ordenación do territorio non xulguen axeitados para o desenvolvemento urbanístico, considerando os principios de
utilización racional dos recursos naturais ou de desenvolvemento sustentable.
Así mesmo no 31.3 salientase que “Os concellos que durante a elaboración do seu
planeamento e como consecuencia do estudo detallado observen ámbitos que, pese a
non contar con protección sectorial, conteñen valores merecentes de especial
protección poderán outorgarlles tal categorización, logo da xustificación axeitada e
conformidade expresa da administración que teña a competencia sectorial”
16.03.01_Categorías do solo municipal
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Solo rústico de protección ordinaria
O plan establece como solo rústico de protección ordinaria, os terreos que se
corresponden coa definición da LSG para este categoría, e que o Plan recoñece como os
que forman parte da estrutura sólida do territorio na que conviven as diversas
actividades propias del.
Solo rústico de especial protección
A proposta de Plan clasifica como solos rústicos de especial protección, aqueles terreos
afectados polas diversas lexislacións sectoriais establecidas na LSG, así como terreos con
especiais valores ambientais e paisaxísticos detectados na elaboración da diagnose para
os traballos de redacción do Borrador de Plan, agardando a conformidade expresas das
administracións competentes en cada unha das materias.
•

Solo rústico de protección agropecuaria; delimítanse.89 Ha de terreos que
foron obxecto de concentración parcelaria.

•

Solo rústico de protección forestal; recoñécense unhas 70 Ha detectadas como
espazos naturais de interese local, na diagnose ambiental do territorio.

•

Solo rústico de protección das augas; están incluídos 748 Ha de terreos que
conforman as zonas de policía, fluxo preferente e dominio público hidráulico.

•

Solo rústico de protección de costas; constituídos polos terreos que se atopan
en servidume marítimo-terrestre, e en áreas de protección costeira no POL, en
total unhas unhas 270 Ha.

•

Solo rústico de protección de infraestruturas, constituído polos terreos rústicos
destinados á localización de infraestruturas e as súas zonas de afección, contan
cunha superficie total aproximada de 435 Ha

•

Solo rústico de protección de espazos naturais, formado por 1.254 Ha de
terreos que forman parte da Rede Natura 2000, dos corredores ecolóxicos do POL
e dos corredores ecolóxicos propostos en continuidade aos do POL naquelas áreas
que non abrangue.

•

Solo rústico de protección patrimonial; constituído polos terreos que son
obxecto de delimitacións dos elementos do patrimonio cultural e arqueolóxico
que o borrador de Plan propón para a súa inclusión nos catálogos
correspondentes, en total unhas 190 Ha

No borrador de Plan non se propoñen terreos obxecto de ser clasificados como solos
rústicos de protección paisaxística.

17.2. DIMENSIONADO DO PLAN
NECESIDADE DE VIVENDAS EN SOLO URBANIZABLE.
A modulación sobre a oferta global que se realiza no novo Plan Xeral, basease na
estruturación e consolidación do solo urbano e a previsión dunha marxe de cobertura
suficientemente ampla para permitir atender a potencial demanda de vivenda dos
próximos 16 anos de vixencia do Plan.
Para a realización dos seguintes cálculos, extraéronse os datos publicados polo Instituto
Galego de Estatística (IGE).
Como se expresa no punto 3 da memoria de información, aspectos socioeconómicos, o
Concello de Bergondo sufriu unha evolución demográfica positiva os últimos 25 anos,
cunhas características similares ás dos concellos da primeira coroa metropolitana da
Coruña de case o 26%, porén nos últimos dez anos, esta variación baixou lixeiramente
caendo un 2% por mor dun crecemento natural negativo, e un saldo migratorio positivo
resultado da migración principalmente dende os concellos veciños.
Porén a taxa de variación anual da poboación residente en habitantes ano é de 33,56,
polo que se agarda unha previsión de crecemento da poboación para os próximos 16
anos, moderada de 537 habitantes, para darlles cobertura residencial habería que
incrementar o número de vivendas nunhas 185, o que se corresponde cun escenario de
desenvolvemento baixo, de pouco mais de 2 vivendas cada mil habitantes por ano.
Segundo os datos que extraídos do IGE, o número total de vivenda baleira no momento
de redacción do Borrador do Plan é de 418, aproximadamente un 10% do total do parque
de vivendas municipais, o que revela un exceso de necesidade de vivenda no conxunto
municipal.
Tal e como se establece no artigo 68.3 do RLSG, realízase o cálculo para xustificación
dos desenvolvementos residenciais propostos polo Plan, que denota un exceso de 19.579
m² de teito residencial en solos urbanizables.
Axúntase a continuación o cálculo da xustificación:

16.03.02_Solos rústicos
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R. Art. 68

3.

XUSTIFICACIÓN DOS DESENVOLVEMENTOS RESIDENCIAIS PROPOSTOS POLO PLAN XERAL NO SOLO URBANIZABLE

Concello de Bergondo

Xustificación dos NOVOS DESENVOLVEMENTOS RESIDENCIAIS EN SOLO URBANIZABLE

Se URBC ≤ Se RN

0,00 ≤

Se URBc =

-19.579,31

0,00

* Superficie total de uso residencial en sectores de solo urbanizable, considerando só os sectores destinados a tal fin.

Se RN = NRVN × tmV

-19.579,31
tmV: Tamaño medio da vivenda no momento da redacción do plan (IGE)

* Superficie de uso residencial necesaria

100,00

De non xustificarse outro dato se considerará 100m² de uso residencial/vivenda

NRVN = VNN + VS - VB

NRVN: Necesidade real de vivenda nova

-195,79

VB: Número de vivendas baleiras (IGE)

VNN = ∆P / tmF

185,17

∆P = TAP × HP

537,00

TAP = (Pf – Pi) / T

33,56

VS = % VNN

VNN: Número de vivendas novas necesarias
∆P: Incremento poboación
tmF: Tamaño medio do fogar (habitantes/vivenda)(Datos do PXOM, IGE ou similar)
TAP: Taxa de variación anual da poboación residente (habitantes/ano)
HP: Horizonte do plan xeral (anos)
Pf: Número de habitantes no ano final do periodo temporal considerado (Dato do PXOM, IGE ou similar)
Pi: Número de habitantes no ano inicial do periodo temporal considerado (datos PXOM, IGE ou similar)
T: periodo temporal considerado. De non xustificarse, será os últimos 16 anos.

37,03

418,00

2,90
16,00
6.656,00
6.119,00
16,00

VS: necesidade de vivenda de segunda residencia
%: Tanto por cento de vivenda de segunda residencia prevista polo plan. Non poderá ser superior ao 20 %

20,00

VNN: Dato calculado arriba

4.

En todo caso, o plan xeral poderá propor os solos urbanizables que considere necesarios para completar a súa estrutura urbanística, con
independencia dos establecidos por necesidades de crecemento da poboación, coas seguintes limitacións:
nVPU ≤ % PVE

0,00 ≤

0

a) Municipios > 50.000 hab.

> 20% do parque de vivendas existente no solo urbano consolidado no momento da redacción do plan

b) Resto de municipios

> 10%

nVPU: número de vivendas propostas polo plan xeral para o solo urbanizable destinado a completar a súa estrutura urbanística (vivendas)

%: Porcentaxe máxima establecida en función da poboación (letras a); b))
PVE: Parque de vivendas existentes no solo urbano consolidado (Datos PXOM, Análise do modelo de asentamento)

NVPU = SeURB / TMV

0

Este escenario concorda coa proposta de Plan, na liña da consolidación e compactación
dos solos urbanos existentes.
Si ben a alternativa 1 exposta, non é a que se considera mais vantaxosa para o
desenvolvemento das estratexias e o modelo de Plan, resaltar a importancia da
avaliación da posibilidade de manter os terreos do solo urbanizable da Longueira
delimitados nas NSP, por mor da tramitación do planeamento de desenvolvemento
correspondente, con informe previo da Secretaría Xeral de Urbanismo para a
aprobación definitiva en data 22 de novembro do 2013. Nesa suposto o solo
urbanizable podería completar a estrutura urbana existente cunhas 127 vivendas, 10 %
das 1.277 vivendas totais existentes hoxe en día no solo urbano consolidado.
CAPACIDADE MÁXIMA RESIDENCIAL
Para o cálculo da capacidade máxima residencial que o Plan propón, faise en primeiro
lugar un estudo das posibles zonas nas que se englobarán os terreos inscritos no solo
urbano, co gallo de axustar a ordenación proposta ao tecido residencial existente e
definir o potencial edificatorio polo miúdo. As diferentes zonas propostas descríbense no
punto 18.5 Tecido residencial. O desenvolvemento do Plan desta memoria de
ordenación.
En segundo lugar, fíxase unha edificabilidade en función do tamaño de parcela. No
estudo pormenorizado da estrutura da propiedade do Concello, reflíctese a gran
variedade de tamaño de parcelas existente no tecido residencial.
No solo urbano e nos núcleos rurais con ordenación detallada, as NSP fixaban unha
superficie mínima de parcela de 1.000 m², si ben se ten detectado que unha boa parte
das parcelas xa edificadas en solo urbano consolidado teñen unha superficie menor.
De cara a fixar un potencial edificatorio coherente, fixáronse as seguintes
edificabilidades en función do tamaño de parcela e axustaranse dependendo da zona na
que se insiran:
•

En parcelas de entre 300- e 500 m² unha edificabilidade de 0,5 m²/m²

•

En parcelas de entre 500- e 1000 m² unha edificabilidade de 0,3 m²/m²

•

En parcelas de entre 1000- e 3000 m² unha edificabilidade de 0,25 m²/m²

•

En parcelas maiores de 300- e 500 m² unha edificabilidade de 0,15 m²/m²

As posibles contradicións ou imprecisións que estes baremos poidan ocasionar, así como
as determinación concretas, definiranse en detalle na normativa que o Plan defina.
No solo urbano consolidado, existen unhas 1.277 parcelas edificadas, e 515 baleiras, o
que se reflicte nun teito residencial no solo urbano consolidado duns 451.000 m², dos
cales 135.000 m² estarían situados en parcelas baleiras.
Coa necesidade de completar a configuración dos núcleos urbanos, delimítase unha
superficie total de 53 Ha de solo urbano non consolidado, cun potencial edificatorio de
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135.530 m².
Dado o modelo de asentamento poboacional de Bergondo, unha boa parte da poboación
e do potencial edificable, albérgase nos solos de núcleo rural. A proposta de Plan
recoñece 1.798.000 m² de superficie edificable para o solo de núcleo rural.
Amósase o cálculo realizado segundo o artigo 67 do RLSG.

R. Art. 67

CAPACIDADE MÁXIMA RESIDENCIAL DO PLAN

Concello de Bergondo

CMR = SeUC + SeUNC + SeURB + SeNR

2.382.322,05

CMR = Capacidade máxima residencial do plan xeral (m² edificables de uso residencial)
SeUC = Superficie edificable total de uso residencial no Solo Urbano Consolidado. (m² edificables de uso residencial)
SeUNC = Superficie edificable total de uso residencial en ámbitos de Solo Urbano Non Consolidado. (m² edificables de uso residencial)
SeURB = Superficie edificable total de uso residencial en sectores de Solo Urbanizable. (m² edificables de uso residencial)
SeNR = Superficie edificable total de uso residencial nos núcleos rurais delimitados no plan xeral. (m² edificables de uso residencial)

SeUC =

450.710,12

SeUC: superficie edificable total de uso residencial en el suelo urbano consolidado (m2 edificables de uso residencial).

SeUNC = Σin Ei x Si =

134.092,09

SeUNC: superficie total edificable de uso residencial en ámbitos de solo urbano non consolidado (m2 edificables de uso residencial).

Ei = edificabilidade de uso residencial asignada ao ámbito i.
Si = superficie de uso residencial do ámbito i.
i = identificación do ámbito concreto de solo urbano non consolidado

Superficie total
Edificabilidade media

0,00
0,00

n = número total de ámbitos de solo urbano non consolidado de uso residencial.

0,00 Totais

SeURB = Σin Ei x Si =

0 Nova creación

SeURBc = Σin Ei x Si =

SeURB: superficie total edificable de uso residencial en sectores de solo urbanizable (m2 edificables de uso residencial).

Ei = edificabilidade de uso residencial asignada ao ámbito i.

Superficie total
Edificabilidade media

Si = superficie de uso residencial do sector i.
i = identificación do sector concreto.

0,00
0,00

n = número total de sectores de solo urbanizable de uso residencial.

SeNR = NTP x SMV x Fc =

1.797.519,84

(parcela mínima 500 m²)

SeNR: superficie total edificable de uso residencial no solo de núcleo rural (m2 edificables de uso residencial).
NTP = número total de parcelas edificables no núcleo, s/ o método establecido no plan para a xustificación da consolidación (artigo RLSG 35).

SMV = superficie media da vivenda permitida no núcleo. Se o plan non establece outro valor 200m² edificables/parcela.

(300 m²)

Fc = Factor de corrección, que terá un valor de 0,75.

SeNR = NTP x SMV x Fc =

945.630,35

Superficie total
Edificabilidade media

4.162.863,27
0,43

Superficie total
Edificabilidade media

4.162.863,27
0,23

(parcela mínima 1.000 m²)

A capacidade máxima residencial proposta, axusta á establecida nas NSP diminuíndo en
termos globais a capacidade total uns 289.000 m² de teito residencial, para elo ordena e
redefine os ámbitos que se delimitan para os desenvolvementos urbanísticos e define
novos tipos edificatorios para a mellor adaptación ás necesidades detectadas.
Partindo da alternativa 0 (estado actual das Normas), e establecendo criterios para a
redución da ocupación de terreos de uso residencial sen afectar a capacidade de acollida
do Plan. Este modelo reflectirase en medidas concretas en cada un dos tipos de solo:
No solo urbano consolidado > Axustar as tipoloxías edificatorias á realidade evolutiva
do tecido residencial, ás demandas da veciñanza e á mellora das condicións de
habitabilidade. Esta acción reduce con respecto á capacidade residencial das NNSS
uns 200.000 m² de teito residencial.
No solo urbano non consolidado > Recoñecer aqueles terreos que formando parte do
SU nas NSP, responde ás características establecidas nas LSG como solo urbano non
consolidado e detectar ámbitos con diferentes vocacións na complección da malla
urbana, e dotalas coas tipoloxías previamente establecidas e das reservas de dotacións
adecuadas en función do seu papel estratéxico no territorio, en función do seu
carácter de actuacións residenciais intermedias ou unitarias. A variación de teito
residencial neste tipo de solo é duns 124.000 m² edificables.
A proposta de Plan, como se ten expresado, fixa unha pronogse cunha cobertura
residencial de 3 vivendas cada mil habitantes por ano, no solo urbano non consolidado,
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que se corresponde cun horizonte medio, dentro dos estándares de desenvolvemento
urbano, moi coherente coas dinámicas socioeconómicas dos últimos anos.
CADRO COMPARATIVO DO TEITO EDIFICABLE POTENCIAL NAS NNSS E NA PROPOSTA DE PLAN
PROPOSTA DE PLAN (m²)
parcela min. NR 500m²

CATASTRO 2017 (m²)

Sen segregación
parcela NR 500m²

CMR

NSP (m²)
2.673.154,50

2.382.322,05

930.458,08

Diferenza NSP
-1.742.696,42

SeUC

662.316,01

450.710,12

236.929,08

-425.386,93

-211.605,88

SeUNC

11.544,86

134.092,09

6.526,00

-5.018,86

122.547,23

SeURB

173.400,00

0,00

0,00

-173.400,00

-173.400,00

SeNR

1.825.893,63

1.797.519,84

384.640,00

-1.441.253,63

-28.373,79

SR

DIFERENZA NSP-Proposta de PLan (m²)
-290.832,45

302.363,00

Comparativa Dimensionado

XUSTIFICACIÓN DE ESTÁNDARES PROPOSTA DE PLAN PROPOSTA SX. Proposta de Plan LÍMITES SUSTENTABILIDADE
Superficie termo municipal

NECESIDADE MÍN. DE SX ZONAS LIBRES
15m² cada 100m² de teito residencial
35,73 ha

PROPOSTA SX. ZONAS LIBRES

NECESIDADE MÍN. DE SX L EQUIPAMENTOS
5m² cada 100m² de teito residencial
11,91 ha

PROPOSTA SX. EQUIPAMENTOS

36,92 Ha

72,40 Ha

3.213,00 Ha

EDIFICABILIDADE MÁXIMA EN Sunc
0,85m² EDIFICABLES POR CADA m² DE SOLO (urbano non consolidado?)
421.797,18
m²
% DE VIVENDA PROTEXIDA
30% da superficie total edificable en Sunc
10% da superficie total edificable en Sunc
5,55% da superficie total edificable en Sunc

40.227,63 m²
13.409,21 m²
7.442,11 m²

17.3. SISTEMAS XERAIS.
CUMPRIMENTO DE ESTÁNDARES
ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES
A estrutura territorial de Bergondo, cun agregado residencial de baixa densidade, cun
amplo tamaño medio de parcela e cunha excepcional situación territorial ao carón de
espazos naturais de calidade configuran un modelo urbano cunhas necesidades de zonas
verdes e espazos libres modestas.
Como se extrae da diagnose, existen pequenos espazos libres de proximidade,
suficientes para a cohesión veciñal. Así mesmo, constatase a necesidade dun parque de
gran tamaño, onde se poidan combinar actividades lúdicas e deportivas; cunha certa
centralidade territorial.
Para dar resposta á reserva necesaria en función da demanda recollida, das
características do Concello e da capacidade máxima residencial tal e como se esixe no
artigo 45.1 da LSG , é dabondo coa superficie que se extrae da aplicación normativa de
15 m² por cada 100 m² edificables de uso residencial unhas 36,33 Ha. A proposta de Plan
reserva para espazos libres e zonas verdes 36,92 Ha.
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Malia a acorde oferta de equipamentos públicos en relación coa poboación e a situación
dentro da rexión urbana ártabra, recóllese a necesidade de delimitar novas reservas de
dotacións; en concreto equipamentos deportivos, educativos e un novo cemiterio
municipal.
Na aplicación do artigo 45.1 da LSG, corresponde unha superficie de 12,11 Ha de sistema
xeral de equipamentos para a totalidade do Concello, 5 m² cada 100 m² edificados.
A proposta de Plan reserva aproximadamente unhas 72,40 Ha, resultado de recoñecer os
equipamentos públicos existentes e dar resposta á demanda recollida.
DESCRIPCIÓN DOS SISTEMAS XERAIS
O Plan integra as zonas verdes e espazos libres que formando parte das NSP, están
consolidadas ou cunha adecuada situación estratéxica, e axusta aqueloutras que non
responden ás necesidades actuais. Así mesmo recoñece aqueles espazos, que sen estar
recoñecidos como dotacións polo planeamento, forman parte do patrimonio público e
constitúen parte da rede municipal de pequenos parques e xardíns. Por último propón
novos ámbitos de reserva de zonas verdes e equipamentos, para dar resposta ás
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necesidades detectadas na diagnose elaborada.
As 36,92 Ha que o Plan reserva como sistema xeral de zonas verdes, dan resposta ás liñas
estratéxicas planeadas, poñendo en valor espazos singulares existentes do Concello,
creando novos onde sexa necesario e tecendo unha malla de mobilidade segura e
saudable entre eles. Resúmense nas seguintes actuacións:
•

•

•

Tres grandes conectores de mobilidade saudable, zonas verdes e sendas que
garanten a diversidade e a mobilidade entre espazos estratéxicos municipais:
o

A conexión entre a praia de Gandarío e Moruxo, que se integra e
complementa ao corredor ecolóxico do POL. Cun total de 2,5 Ha

o

A conexión entre o Pazo de Mariñán- A Senra e o Mosteiro de San
Salvador.

o

A conexión que comunica a zona de Covas con San Cidre

Espazos de referencia, como son;
o

Os xardíns e parque do Pazo de Mariñán, que a proposta de Plan aposta
por potenciar e integrar na rede de zonas verdes municipal.

o

Unha nova reserva en torno á Senra, que ordena a transición entre o solo
urbano de Bergondo e os núcleos de Montecelo e Mariñán.

o

Unha reserva de superficie mais reducida en San Cidre, vencellada á
potenciación do ámbito como centro dotacional e de dinamizador do
núcleo.

O recoñecemento dos parques costeiros de:
o

O Parque da Pasaxe Pedrido con 1,3 Ha coa súa pista deportiva.

o

O conxunto de equipamento do CPAP con 1,4 Ha e a zona verde asociada
de O Regueiro con 0,8 Ha.

o

A proposta de 0,3 Ha de zonas verdes en Gandarío e 0,12 Ha como
reserva de equipamentos. Ambas superficies constaban como reserva de
equipamentos nas NSP

•

O recoñecemento dos parques e xardíns de proximidade.

•

O recoñecemento da zona verde do polígono industrial de Bergondo. O Plan,
propón a súa mellora e integración coa contorna e establecerá condicionantes de
integración ambiental para o PERI contiguo.

•

Reserva de 0,5 Ha para dar resposta á necesidade dun novo cemiterio municipal,
esta reserva sitúase ao carón do actual cemiterio de Bergondo, na liña de crear
unha zona difusa de centralidade dotacional.

•

Ao carón da Senra e do CPI Cruz do Sar, delimítase unha reserva de 1,9 Ha de
equipamentos para completar as necesidades de dotacións deportivas e
educativas e 2,38 Ha de zonas verdes, como reserva dun gran parque central.

17.4. TECIDO RESIDENCIAL. O DESENVOLVEMENTO DO PLAN
A ORDENACIÓN DOS TECIDOS EXISTENTES. AS ZONAS.
O mantemento a grandes trazos do marco de referencia actual das Normas Subsidiarias,
coma un documento adecuado e válido para a construción do territorio de Bergondo
nestes anos de vixencia. A ordenación dos tecidos existentes, incorpora tanto o potencial
que aínda existe nos solos urbanos como os crecementos propostos para a consolidación
dos tecidos, e a organización dos espazos libres. O Plan fai especial atención ao
desenvolvemento dun Plan de etapas, co gallo de promover en primeiro lugar aquelas
actuacións de ordenación, estruturación e colmatación de edificacións en solo urbano.
En canto á variedade de tamaño de parcela, nunha primeira aproximación, a proposta de
Plan, mantén a superficie de parcela mínima de 1.000 m² en núcleo urbano, susceptible
de adaptarse en función das zonas que o Plan estableza. Porén aquelas parcelas
existentes no momento de aprobación do Plan cunha superficie inferior á minima no solo
urbano consolidado e nos urbanos non consolidados, permitirase a edificación onde o
Plan así o estableza.
En canto ao recoñecemento dos tecidos residenciais, faise unha primeira adaptación das
zonas de solo urbano reguladas nas NSP de cara a propoñer unhas mais adecuadas aos
tecidos existentes e ás tipoloxías residencias demandadas, así mesmo intégranse novos
parámetros para incorporar á adecuación do modelo residencial ás tendencias e
necesidades de acadar unha oferta de vivenda mais flexible e atinxible, que represente á
diversidade social existente no Concello.
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1. Rueiro tradicional; Encádranse nesta zona aqueles tecidos de carácter
tradicional onde unha boa parte das vivendas son anteriores ao ano 1956, que
están agrupadas formando rueiros orgánicos, propios dos núcleos tradicionais.
Integrada por vivendas en fileira e parcelas con vivendas illadas, en xeral son as
vivendas as que definen a delimitación do viario. Rueiros estreitos, as mais das
veces inferiores a 6 metros de anchura.Recoñécense unhas 16 Ha desta zona, a
meirande parte en solo urbano consolidado.
2. Ordenación en quinteiro; As 0,37 Ha correspóndese cos ámbitos definidos nas
NSP como “Zona residencial intensiva. Vivenda plurifamiliar”, delimitadas no
núcleo de Guísamo. O Plan revisará as condicións de ordenación de cara a unha
mellor integración ambiental e paisaxística integradas nesta desta zona, e
axustará novos ámbitos que a conteñan.
3. Ordenación con fronte a viario; Recoñécense e proponse unhas 9,26 Ha, que ao
igual que as integradas en rueiro tradicional, as edificacións, tanto si son
acaroadas como illadas, preséntanse no fronte da parcela definindo as aliñacións
do viario. Atópanse en torno a viarios estruturantes principais, en xeral
crecementos posteriores que os de rueiro tradicional.
4. Conxuntos unitarios; Nesta zona inclúense as case 17 Ha derivadas, en xeral de
operacións residenciais conxuntas, froito dos estudos de detalle realizados nas
unidades de actuación propostas nas Normas e para o desenvolvemento das
parcelas de mais de 3.000 m².
5. Vivenda illada; Correspóndese coa tipoloxía maioritaria, xa que as Normas as
establecían como tal. A proposta de Plan axusta as condicións en función do
tamaño das parcelas e da súa situación. Encádranse dentro desta categoría unhas
162 Ha, dentro das cales 36, en terreos con necesidade de procesos de xestión
para a súa consolidación.

Rueiro tradicional. Núcleo de Bergondo.

6. Fileira plurifamiliar; Constituirán unha incorporación tipolóxica para dar
resposta á demanda detectada. O Plan establecerá as súas determinacións
concretas, deberán integrarse paisaxística e ambientalmente, os tamaños de
parcela serán inferiores a 1.000 m², e poderán mesturarse xardíns e vivendas
individuais ou colectivas.
7. Fincas singulares; Inclúense nesta zona, aquelas parcelas de gran tamaño
incluídas nas NSP como tales, aquelas que contan cun recoñecemento do seu
valor patrimonial e aqueloutras que pola singularidade e características deban
manter a súa condición de fincas unitarias. Unhas 22,50 Ha inclúense nesta zona.

Ordenación en quinteiro. Núcleo urbano de Guísamo.

Conxuntos unitarios. Núcleo urbano de Guísamo.

Vivenda illada. Núcleo de Gandarío.
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DESENVOLVEMENTO DO PLAN
A proposta de Plan delimita unhas 58 Ha de solos urbanos non consolidados dos cales
algúns ordenaranse detalladamente no Plan e outros remitiranse posteriores plans
especiais de reforma interior (PERI), en función da súa situación estratexia no territorio
e da complexidade da súa ordenación.
Alén dos PERIs para ordenación dos polígonos residenciais; delimítanse dous PE que
axustan e definen uns corredores ecolóxicos para a súa integración como parte dos
conectores de mobilidade saudable e un PE de protección no Pazo de Mariñán.

OS SOLOS URBANOS NON CONSOLIDADOS
Tal e como se ten explicado no punto 18.2 Clases e categorías de solo desta memoria; o
principal obxectivo dos ámbitos delimitados como solos urbanos non consolidados é de
completar a estrutura urbana, definir a malla de mobilidade e a ordenación das
diferente dotacións.
Para isto, establécense dous tipos de actuacións diferenciadas;
Actuacións residenciais intermedias
Procúranse espazos que cumpran unhas certas condicionantes; como son a existencia de
equipamentos e terreos que poidan albergar novas dotacións ou a posición estratéxica
para a mellora da rede de mobilidade e de espazos libres.
Delimítanse en cada un dos tres núcleos urbanos do concello, ámbitos nos que se
propoñen actuacións residenciais intermedias. Concíbense como pequenos nodos do
territorio, onde concentrar a actividade urbana cunha maior densidade de poboación
ligada á tipoloxía edificatoria proposta e aos mecanismos que se establecerán para a
xestión do solo.
A tipoloxía edificatoria deberá responder á necesidade de vivendas mais accesibles, con
tamaños de parcela inferiores aos establecidos nas NSP, con posibilidades de integrar
edificacións para acoller unha ou varias unidades de convivencia, e con preferencia de
existencia de patios e xardíns vencellados ás vivendas. Concentrarán ou contarán cunha
alta taxa de reservas de vivenda de promoción pública.
Contarán aproximadamente cun 20-30% mais de reservas de zonas verdes e
equipamentos que o resto dos polígonos para completar o centro nodal existente e
integrarán novas trazas da rede de conectores de mobilidade saudable.

17.04.01_Ordenación do solo urbano non consolidado (Gandarío)

En canto á xestión deste polígonos, previse establecer estratexias de xestión que
compatibilicen as necesidades individuais e colectivas, con procesos unitarios na medida
do posible un plan de etapas moi marcado e encamiñado a unha consolidación efectiva
dos sistemas propostos.
Os ámbitos delimitados atópanse en :

17.04.02_Ordenación do solo urbano non consolidado (Bergondo)
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•

En Bergondo en San Cidre .................................... P-10, P-08. con 1,35 Ha

•

En Guísamo ao carón da Rúanova e a estrada da Feira ........... P-23 con 1,67 Ha

•

En Gandarío en torno á AC-102 ............... P-01 con 0,6 1Ha e P-02 con 0,81 Ha

17.04.03_Ordenación do solo urbano non consolidado (Guísamo)
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A continuación faise un resumo explicativo de cada un dos ámbitos, definindo os seus
obxectivos, expresión de superficie e usos globais:

P-01; P-02; P03. Gandarío

1. Obxectivos específicos:
Mobilidade

> Acadar unha bolsa de aparcamento en superficie con carácter disuasorio en
temporada estival. As características concretas da ordenación e
acondicionamento, deberán atender a criterios de adaptación ao ambiente e
compatibilidade con diferentes usos durante o resto das temporadas.
> Crear novos sendeiros que melloren a conectividade.

Espazo público

> Definir as condicións de urbanización para o aparcamento proxectado, de xeito
que poida integrarse có tecido de espazos libres e zonas verdes, nas épocas do
ano de pouca demanda de prazas de estacionamento.
> Definir a ordenación en torno a un pequeno parque central que mellore a
conectividade.

Edificación

> Parametrizar as condicións formais e estéticas das edificacións e a súa
situación, en relación á finca singular coa que lindan.
> Tipoloxía de vivenda compacta, e con atención especial á relación da vivenda
có espazo público.

2. Condicións de ordenación:
SUPERFICIE TOTAL

2,2 Ha

Superficie medias dos ámbitos

0,8 Ha

Solo público

40-50%

Solo residencial

6. Fileira plurifamiliar
Edificabilidade 0,7-1 m²/m²

Subdivídese en 3
polígonos de
actuación

P-08-A; P-08-B; P-08-C. Bergondo

1. Obxectivos específicos:
Mobilidade

> Conectar o actual centro de servizos de San Cidre cara ao viario que une có
cemiterio
> Completar a estrutura interna, adquirindo unha maior capilaridade entre so
tecidos e viarios de mobilidade alternativa.

Espazo público

> Completar a malla de zonas verdes do actual centro de servizos de San Cidre.

Equipamentos

> Posibilidade de adscribir uns parte da ampliación do cemiterio.

Edificación

> Tipoloxía de vivenda compacta, e con atención especial á relación da vivenda
có espazo público.

2. Condicións de ordenación:
SUPERFICIE TOTAL

5,6 Ha

Superficie medias dos ámbitos

1,5-2 Ha

Solo público

40-50%

Solo residencial

6. Fileira plurifamiliar
Edificabilidade 0,7-1 m²/m²
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P-10. Bergondo

1. Obxectivos específicos:
Mobilidade

> Dar continuidade ao conector de mobilidade sostible, Pazo de Mariñán – San
Cidre.
> Mellorar o trazado viario existentes en termos da mestura de tráficos.
>Establecer os criterios para a ordenación dos aparcamentos previstos,
vencellados ao espazo comercial.

Espazo público

> Dotar dunha zona central de zonas verdes como parte do eixo Pazo de MariñánSan Cidre.
> Ordenar a malla actual de equipamentos e zonas verdes.

Equipamentos

> Completar a oferta actual de equipamentos no ámbito proxectado.
> Dotar de un centro de actividades terciarias.

Edificación

> Completar as medianeras existentes e ofertar nova vivenda en fileira
plurifamiliar.

2. Condicións de ordenación:
SUPERFICIE TOTAL

1,8 Ha

Superficie medias dos ámbitos

1,8 Ha

Solo público

50-60%

Solo residencial

6. Fileira plurifamiliar e
ordenación en quinteiro.
Edificabilidade 0,7-1 m²/m² e
30%

Uso terciario

1 polígono de
actuación

P-23-A; P-23-B.Guísamo

1. Obxectivos específicos:
Mobilidade

> Completar a estrutura interior e conectar a trama de mobilidade actual con
sendas e diversificación de tráfico.

Espazo público

> Ordenar un pequeno parque – xardín central e relacionalo coa rede adxacente.

Equipamentos

> Consolidar e completar a oferta actual da contorna do ámbito.

Edificación

> Tipoloxía de vivenda compacta, e con atención especial á relación da vivenda
có espazo público.

2. Condicións de ordenación:
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SUPERFICIE TOTAL

1,7 Ha

Superficie medias dos ámbitos

0,5 Ha

Solo público

40-50%

Solo residencial

6. Fileira plurifamiliar
Edificabilidade 0,7-1 m²/m²

Subdivídese en 3
polígonos de
actuación
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Actuacións residenciais unifamiliares
En total delimítanse unhas 104 Ha de terreos onde se propón este tipo de actuacións
distribuídas nos tres solos urbanos de Bergondo, Guísamo e Gandarío. Son actuacións que
proporcionan continuidade ao tecido residencial actual, completando e consolidando o
trazado actual viario integrando operacións de xerarquización e mellora da estrutura.
O uso principal será residencial, con carácter de vivendas illadas, integraranse as zonas
verdes e espazos libres necesarios para acadar unha calidade de vida e cohesión social
adecuadas, e para unha boa definición do espazo urbano.
Os procesos de xestión facilitarán na medida do posible as promocións individuais.
Detállanse cada un dos ámbitos, definindo os seus obxectivos, expresión de superficie e
usos globais:

P-4-A; B, C, D.Gandarío

1. Obxectivos específicos:
Urbanización

> Completar a urbanización necesaria para acadar a condición de solo urbano e
dotar ao viario existente da calidade ambiental establecida no Plan.

Espazo público

> Reserva de pequenos espazos libres que completen a estrutura de mobilidade
peonil, garantindo pequenas plazas.

Equipamentos

> Non se reservan terreos para este sistema

Edificación

> As parcelas edificables, poderán realizar vivendas illadas

2. Condicións de ordenación:
SUPERFICIE TOTAL

2,7 Ha

Superficie medias dos ámbitos

0,5- 0,85 Ha

Solo público

15-30%

Solo residencial

5. Vivenda illada
Edificabilidade 0,15-0,4 m²/m²

Subdivídese en 4
polígonos de
actuación

P-05-A,B, C, D.Gandarío

1. Obxectivos específicos:
Mobilidade

> Completar a estrutura interior e dotar ao viario existente da calidade
ambiental establecida no Plan.

Espazo público

> Reserva de pequenos espazos libres, que axudarán a definir a trama urbana

Equipamentos

> Avaliar si é necesario un pequeno equipamento comunitario ou pequeno centro
de servizos

Edificación

> As parcelas resultantes, edificaranse con vivenda illada, a ordenación detallada
definirá á situación destas dentro da parcela.

2. Condicións de ordenación:
SUPERFICIE TOTAL

3 Ha

Superficie medias dos ámbitos

0,6-1,5 Ha

Solo público

15-30%

Solo residencial

5. Vivenda illada
Edificabilidade 0,15-0,4 m²/m²
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P-06. Gandarío

1. Obxectivos específicos:
Mobilidade

> Completar a estrutura interior e dotar ao viario existente da calidade
ambiental establecida no Plan.
> Creación de sendas peonís e ciclistas que melloren a capilaridade do tecido
urbano có espazo natural.

Espazo público

> Reserva de pequenos espazos libres ordenados con especial atención na
integración do conector de mobilidade saudable e corredor ecolóxico.

Equipamentos

> Avaliar si é necesario un pequeno equipamento e zona de servizos que
completen a oferta dos campamentos e aloxamentos.

Edificación

> Previse a vivenda unifamiliar compatible con edificacións compactas.
> Usos compatibles prioritarios, hotelero.

2. Condicións de ordenación:
SUPERFICIE TOTAL

6 Ha

Superficie medias dos ámbitos

Por definir Ha

Solo público

15-30%

Solo residencial

5. Vivenda illada
Edificabilidade 0,15-0,4 m²/m²

Subdivídese en
varios polígonos de
actuación

P-07-A, B. Gandarío

1. Obxectivos específicos:
Mobilidade

> Completar a estrutura interior e dotar ao viario existente da calidade
ambiental establecida no Plan.
> Avaliar a necesidade dunha maior reserva de prazas de aparcadoiro.

Espazo público

> Reserva de pequenos espazos libres, a súa posición deberá axudar a osixenar a
trama actual.

Equipamentos

> Avaliar si é necesario un pequeno equipamento colectivo.

Edificación

> Previse a vivenda unifamiliar compatible

2. Condicións de ordenación:
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SUPERFICIE TOTAL

3,4 Ha

Superficie medias dos ámbitos

1,2 Ha

Solo público

15-30%

Solo residencial

5. Vivenda illada
Edificabilidade 0,15-0,4 m²/m²

Subdivídese en 2
polígonos de
actuación
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P-08-D, E. Bergondo

1. Obxectivos específicos:
Mobilidade

> Dar continuidade ao conector de mobilidade sostible, Pazo de Mariñán – San
Cidre.
> Mellorar o trazado viario existentes en termos da mestura de tráficos.

Espazo público

> Reserva de pequenos espazos libres, a súa posición deberá axudar a osixenar a
trama actual.

Equipamentos

> Posibilidade de adscribir uns parte da ampliación do cemiterio.

Edificación

> Previse a vivenda unifamiliar compatible con edificacións compactas.

2. Condicións de ordenación:
SUPERFICIE TOTAL

3,7 Ha

Superficie medias dos ámbitos

1,8 Ha

Solo público

15-30%

Solo residencial

5. Vivenda illada
Edificabilidade 0,15-0,4 m²/m²

Subdivídese en 2
polígonos de
actuación

P-09. Bergondo

1. Obxectivos específicos:
Mobilidade

> Dar continuidade ao conector de mobilidade sostible, Pazo de Mariñán – San
Cidre.
> Completar o viario proxectado

Espazo público

> Concentraranse na zona central de servizos de San Cidre.

Equipamentos

> Concentraranse na zona central de servizos de San Cidre.
> Compatible coa mellora e consolidación do dotacional privado.

Edificación

> Previse a vivenda unifamiliar compatible con edificacións compactas e con usos
terciarios e equipamentos.

2. Condicións de ordenación:
SUPERFICIE TOTAL

1,2 Ha

Superficie medias dos ámbitos

1,2 Ha

Solo público

15-30%

Solo residencial

5. Vivenda illada
Edificabilidade 0,15-0,4 m²/m²
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P-11. Bergondo

1. Obxectivos específicos:
Mobilidade

> Dar continuidade ao conector de mobilidade sostible, Pazo de Mariñán – San
Cidre.

Espazo público

> Procurar pequenas zonas verdes que articulen a relación co conector de
mobilidade sostible.

Equipamentos

> Non se precisan equipamentos neste ámbito. Adscribir á zona central de
equipamentos en torno á Senra.

Edificación

> Previse a vivenda unifamiliar compatible con edificacións compactas e con usos
terciarios na fronte có viario principal

2. Condicións de ordenación:
SUPERFICIE TOTAL

0,77 Ha

Superficie medias dos ámbitos

0,77 Ha

Solo público

15-30%

Solo residencial

5. Vivenda illada
Edificabilidade 0,15-0,4 m²/m²

Subdivídese en 2
polígonos de
actuación

P-12A, B, C, D,. Bergondo

1. Obxectivos específicos:
Mobilidade

> Obter cesión necesarias e completar a urbanización do viario existente.
> Establecer os criterios de urbanización do viario existente, con vexetación e
arborado.

Espazo público

> Non se establecen cesións para este ámbito. O tramo viario a urbanizar, terá
condicións similares ás das establecidas para as zonas verdes de proximidade.

Equipamentos

> Non se establecen cesións para este ábmito.

Edificación

> Non se prevé nova fragmentación parcelar. Mantense a tipoloxía de vivenda
illada.

2. Condicións de ordenación:
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SUPERFICIE TOTAL

1 Ha

Superficie medias dos ámbitos

0,3 Ha

Solo público

15-30%

Solo residencial

5. Vivenda illada
Edificabilidade 0,15-0,4 m²/m²

Subdivídese en 4
polígonos de
actuación
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P-12E, F, G Bergondo

1. Obxectivos específicos:
Mobilidade

> Establecer as condicións de urbanización e sección do viario existente.
> A ordenación detallada, estudará a necesidade ou non de viario interio.

Espazo público

> Procurar pequenas zonas verdes que articulen a nova ordenación

Equipamentos

> Non se establecen cesións para este ámbito, adscribiranse ao equipamento
central en torno á Senra.

Edificación

>. Mantense a tipoloxía de vivenda illada.

2. Condicións de ordenación:
SUPERFICIE TOTAL

1,9 Ha

Superficie medias dos ámbitos

0,6 Ha

Solo público

15-30%

Solo residencial

5. Vivenda illada
Edificabilidade 0,15-0,4 m²/m²

Subdivídese en 3
polígonos de
actuación

P-13-1, Bergondo

1. Obxectivos específicos:
Mobilidade

> Completar a traza do conector de mobilidade saudable.
> A ordenación detallada, estudará a necesidade ou non de viario interio.

Espazo público

> Procurar pequenas zonas verdes que articulen a nova ordenación

Equipamentos

> Non se establecen cesións para este ámbito, adscribiranse ao equipamento
central en torno á Senra.

Edificación

>. Mantense a tipoloxía de vivenda illada.

2. Condicións de ordenación:
SUPERFICIE TOTAL

0,64 Ha

Superficie medias dos ámbitos

0,64 Ha

Solo público

15-30%

Solo residencial

5. Vivenda illada
Edificabilidade 0,15-0,4 m²/m²
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P-13-2, Bergondo

1. Obxectivos específicos:
Mobilidade

> Completar o trazado do viario principal
> A ordenación detallada, estudará a necesidade ou non de viario interio.

Espazo público

> Procurar pequenas zonas verdes que articulen a nova ordenación

Equipamentos

> Non se establecen cesións para este ámbito, adscribiranse ao equipamento
central en torno á Senra.

Edificación

>. Mantense a tipoloxía de vivenda illada.

2. Condicións de ordenación:
SUPERFICIE TOTAL

0,37 Ha

Superficie medias dos ámbitos

0,37 Ha

Solo público

15-30%

Solo residencial

5. Vivenda illada
Edificabilidade 0,15-0,4 m²/m²

P-14 A, B, Bergondo

1. Obxectivos específicos:
Mobilidade

> Completar o trazado proposto e definir as súas condicións de urbanización.
> A ordenación detallada, estudará a necesidade ou non de viario interio.

Espazo público

> Procurar pequenas zonas verdes que articulen a nova ordenación

Equipamentos

> Non se establecen cesións para este ámbito, adscribiranse ao equipamento
central en torno á Senra.
> Avaliar a necesidade de un pequeno equipamento sociocomunitario que
complete a zona verde existente

Edificación

>. Mantense a tipoloxía de vivenda illada.

2. Condicións de ordenación:
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SUPERFICIE TOTAL

1,5 Ha

Superficie medias dos ámbitos

0,6 Ha

Solo público

15-30%

Solo residencial

5. Vivenda illada
Edificabilidade 0,15-0,4 m²/m²

Subdivídese en 2
polígonos de
actuación
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P-15, Bergondo

1. Obxectivos específicos:
Mobilidade

> A ordenación detallada, estudará a necesidade ou non de viario interior.

Espazo público

> Procurar pequenas zonas verdes que articulen a nova ordenación,a súa
situación será en contacto coa zona de equipamentos.

Equipamentos

> Non se establecen cesións para este ámbito, adscribiranse ao equipamento
central en torno á Senra.

Edificación

>. Mantense a tipoloxía de vivenda illada.

2. Condicións de ordenación:
SUPERFICIE TOTAL

0,5 Ha

Superficie medias dos ámbitos

0,5 Ha

Solo público

15-30%

Solo residencial

5. Vivenda illada
Edificabilidade 0,15-0,4 m²/m²

P-16, Bergondo

1. Obxectivos específicos:
Mobilidade

> Obtención dun viario que complete a trama existente

Espazo público

> Procurar pequenas zonas verdes que articulen a nova ordenación

Equipamentos

> Non se establecen cesións para este ámbito, adscribiranse ao equipamento
central en torno á Senra.
> Avaliar a necesidade de un pequeno equipamento sociocomunitario que
complete a zona verde existente

Edificación

>. Mantense a tipoloxía de vivenda illada. A ordenación proposta terá en conta a
situación de bordo en relación co solo rústico.

2. Condicións de ordenación:
SUPERFICIE TOTAL

0,3 Ha

Superficie medias dos ámbitos

0,3 Ha

Solo público

15-30%

Solo residencial

5. Vivenda illada
Edificabilidade 0,15-0,4 m²/m²
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P-17A, B, C, D, Guísamo

1. Obxectivos específicos:
Mobilidade

> Completar o trazado proposto para dotar de coherencia o entramado
residencial existente e definir as súas condicións de urbanización.
> A ordenación detallada, estudará a necesidade ou non de viario interior.

Espazo público

> Procurar pequenas zonas verdes que articulen a nova ordenación

Equipamentos

> Prever pequenas zonas de servizo
> Avaliar a necesidade de un pequeno equipamento sociocomunitario que
complete a zona verde existente

Edificación

>. Mantense a tipoloxía de vivenda illada., compatibilizar uso residencial con
outros produtivos.

2. Condicións de ordenación:
SUPERFICIE TOTAL

3,8 Ha

Superficie medias dos ámbitos

1,2 Ha

Solo público

15-30%

Solo residencial

5. Vivenda illada
Edificabilidade 0,15-0,4 m²/m²

Subdivídese en 3
polígonos de
actuación
principais.

P-18,A, B, C, D Guísamo

1. Obxectivos específicos:
Mobilidade

> Completar o trazado proposto para dotar de coherencia o entramado
residencial existente e definir as súas condicións de urbanización.
> A ordenación detallada, estudará a necesidade ou non de viario interior.

Espazo público

> Procurar pequenas zonas verdes que articulen a nova ordenación

Equipamentos

> Prever pequenas zonas de servizo
> Avaliar a necesidade de un pequeno equipamento sociocomunitario que
complete a zona verde existente

Edificación

>. Mantense a tipoloxía de vivenda illada.
> Nas inmediacións das vivendas tradicionais priorizarase a vivenda en fileira

2. Condicións de ordenación:
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SUPERFICIE TOTAL

3,8 Ha

Superficie medias dos ámbitos

3,8 Ha

Solo público

15-30%

Solo residencial

5. Vivenda illada
Edificabilidade 0,15-0,4 m²/m²
3. Edificación con fronte a
viario
Edificabilidade 0,4-0,7 m²/²

Subdivídese en 4
polígonos de
actuación
principais.
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P-19,A, B, C, D Guísamo

1. Obxectivos específicos:
Mobilidade

> Completar o trazado proposto para dotar de coherencia o entramado
residencial existente e definir as súas condicións de urbanización.
> Conectar o viario residencial coa N-VI.

Espazo público

> Procurar pequenas zonas verdes que articulen a nova ordenación

Equipamentos

> Prever pequenas zonas de servizos
> Avaliar a necesidade de un pequeno equipamento sociocomunitario que
complete a zona verde existente

Edificación

>. Mantense a tipoloxía de vivenda illada.
> Estudar a implantación residencial en torno á N-VI

2. Condicións de ordenación:
SUPERFICIE TOTAL

1,6 Ha

Superficie medias dos ámbitos

3,8 Ha

Solo público

15-30%

Solo residencial

5. Vivenda illada
Edificabilidade 0,15-0,4 m²/m²
3. Edificación con fronte a
viario
Edificabilidade 0,4-0,7 m²/²

Subdivídese en 4
polígonos de
actuación
principais.

P-20 ,A, B Guísamo

1. Obxectivos específicos:
Mobilidade

> Completar o trazado proposto para dotar de coherencia o entramado
residencial existente e definir as súas condicións de urbanización.

Espazo público

> Procurar pequenas zonas verdes que articulen a nova ordenación coa xa
existente.

Equipamentos

> Completar a oferta de equipamentos aproveitando a proximidade do centro
infantil e da igrexa como espazo de referencia
> Avaliar a necesidade de un pequeno equipamento sociocomunitario que
complete a zona verde existente

Edificación

>. Mantense a tipoloxía de vivenda illada.
> Priorizarase a vivenda en fileira, no contacto cos viarios existentes.

2. Condicións de ordenación:
SUPERFICIE TOTAL

1,6 Ha

Superficie medias dos ámbitos

1,6 Ha

Solo público

15-30%

Solo residencial

5. Vivenda illada
Edificabilidade 0,15-0,4 m²/m²
3. Edificación con fronte a
viario
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Edificabilidade 0,4-0,7 m²/²

P-21 , Guísamo

1. Obxectivos específicos:
Completar a trama de solo urbano, e dotar dunha peza de contacto có solo rústico.
Mobilidade

> Mellorar a calidade da urbanización dos viarios existentes.
> A ordenación detallada, avaliará a necesidade de viario interior, de preferencia
peonil.
> A urbanización do viario proxectado, terá en conta a condición de rede
articulación de equipamentos e zonas verdes.

Espazo público

> Procurar pequenas zonas verdes que articulen a nova ordenación coa xa
existente.

Equipamentos

> Avaliar a necesidade de un pequeno equipamento sociocomunitario, que de
continuidade aos equipamentos próximos da escola infantil e da igrexa

Edificación

>. Mantense a tipoloxía de vivenda illada.
> Priorizarase a vivenda en fileira, no contacto co viario de acceso á AC-214.

2. Condicións de ordenación:
SUPERFICIE TOTAL

1,2 Ha

Superficie medias dos ámbitos

1,2 Ha

Solo público

15-30%

Solo residencial

5. Vivenda illada
Edificabilidade 0,15-0,4 m²/m²
3. Edificación con fronte a
viario
Edificabilidade 0,4-0,7 m²/²

P-22 , A, B, C, D, Guísamo

1. Obxectivos específicos:
Completar a trama de solo urbano, e mellorar a rede de mobilidade.
Mobilidade

> Mellorar a calidade da urbanización dos viarios existentes.
> A ordenación detallada, avaliará a necesidade de viario interior, de preferencia
peonil.
> A urbanización do viario proxectado, terá en conta a condición de rede
articulación de equipamentos e zonas verdes.

Espazo público

> Procurar pequenas zonas verdes que articulen a nova ordenación coa xa
existente.

Equipamentos

> Avaliar a necesidade de un pequeno equipamento sociocomunitario, que de
continuidade aos equipamentos próximos da escola infantil e da igrexa

Edificación

>. Mantense a tipoloxía de vivenda illada.

2. Condicións de ordenación:
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SUPERFICIE TOTAL

5,7 Ha

Superficie medias dos ámbitos

1,4 Ha

Solo público

15-30%

Solo residencial

5. Vivenda illada

Subdivídese en 4
polígonos de
actuación
principais.
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Edificabilidade 0,15-0,4 m²/m²

P-24 , Guísamo

1. Obxectivos específicos:
Dotar da ordenación necesaria para completar a trama urbana. Estudar a inclusión dun ámbito
maior para a mellora da vialidade interior e a ordenación conxunta coas parcela de usos agrícolas
e terciarios colindantes.
Mobilidade

> Mellorar a calidade da urbanización dos viarios existentes.
> A ordenación detallada, avaliará a necesidade de viario interior, de preferencia
peonil.

Espazo público

> Procurar pequenas zonas verdes que articulen a nova ordenación coa xa
existente.

Equipamentos

> Avaliar a necesidade de un pequeno equipamento sociocomunitario, que de
continuidade á edificación de telefónica e aos equipamentos deportivos,
sanitarios e escolares centrais.

Edificación

>. Mantense a tipoloxía de vivenda illada.
> Estudarase a compatibilidade cos usos terciarios.

2. Condicións de ordenación:
SUPERFICIE TOTAL

0,7 Ha

Superficie medias dos ámbitos

0,7 Ha

Solo público

15-30%

Solo residencial

5. Vivenda illada
Edificabilidade 0,15-0,4 m²/m²

P-25 , Guísamo

1. Obxectivos específicos:
Dotar da ordenación necesaria para completar a trama urbana e que todas as parcelas inseridas no
ámbito acaden a condición de solar.

Mobilidade

> Completar a trama viaria conectando a N-VI coa

Espazo público

> Completar a oferta de equipamentos e zonas verdes existentes

Equipamentos

> Completar a oferta de equipamentos e zonas verdes existentes

Edificación

>.A ordenación detallada estudará a inserción de novas vivendas coas existentes
no ámbito e nas zonas de contacto.

2. Condicións de ordenación:
SUPERFICIE TOTAL

0,37 Ha

Superficie medias dos ámbitos

0,37 Ha

Solo público

20-40%

Solo residencial

5. Vivenda illada
Edificabilidade 0,15-0,4 m²/m²
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P-26 , Guísamo

1. Obxectivos específicos:
Ordenar o ámbito dotandoo da intensidade urbana propia da contorna e integrando o elemento
patrimonial.
Mobilidade

> Completar a trama existente e estudar a ordenación viaria do ámbito, de
preferencia peonil e ciclista.

Espazo público

> As edificacións ordenaranse en torno a unha zona verde central que pode ser
completada con algunha zona verde privada.

Equipamentos

> Estudar a posibilidade de recuperación da antiga construción en ruinas.

Edificación

>.A ordenación detallada establecerá os criterios para a compatibilización de
tipoloxía de vivenda illada, con fronte a viario e fileira plurifamilar

2. Condicións de ordenación:
SUPERFICIE TOTAL

1,17 Ha

Superficie medias dos ámbitos

1,17 Ha

Solo público

30-50%

Solo residencial

5. Vivenda illada
Edificabilidade 0,15-0,4 m²/m²
3. Edificación con fronte a
viario
Edificabilidade 0,4-0,7 m²/²
6. Fileira plurifamiliar
Edificabilidade 0,5

OS PLANS ESPECIAIS
Dentro do tecido residencial delimítanse dous polígonos obxecto de Plans Especiais,
sendo en total de 5,36 Ha.
PERI de Gandarío:
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>

Sitúase ao norte do Concello, cunha superficie total de 2,74 Ha, ten por obxecto conectar
o fronte litoral có territorio dando continuidade ao corredor ecolóxico.

>

Deberá obter e definir a delimitación das 1,1 Ha de terreos continuidade do corredor
ecolóxico do POL, sistema xeral de zonas verdes.

>

Ordenará os terreos que deberá ocupar o actual cámping, determinando as súas
condicións de implantación, protexendo da edificación os terreos de valgada natural

>

Determinará as condicións ambientais e paisaxísticas da implantación e deseño das
edificacións

SUPERFICIE TOTAL

2,74 Ha

Solo público

40%
Destinadas a corredor
ecolóxico.

Uso principal

1,64ha destinadas a zona de
campamento turístico.
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PERI de O Caño:

>

Delimítase un ámbito de 2,62 Ha que consolida as superficies destinadas a dotacións
deportivas privadas existente.

>

Establecerá as determinacións para a consolidación e ampliación do equipamento
deportivo privado.

>

Deberá establecer os criterios para a integración e delimitación do corredor ecolóxico
de O Caño dentro do conector de mobilidade saudable que conecta O Caño con San
Cidre.

>

Establecerá os criterios de obtención de 0,83 Ha de sistema xeral de espazos libres e
zonas verdes.

>

Os terreos do sistema xeral, correspóndense có conector de mobilidade saudable que
conecta O Caño con San Cidre.

SUPERFICIE TOTAL

2,6 Ha

Solo público

30%

Uso principal

1,8 Ha de equipamento
deportivo privado. Permitidas
pequenas edificación para o
uso complementario das
actividades deportivas.

PEP do Pazo de Mariñán:

>

A lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, establece no seu artigo
55, a necesidade da aprobación dun plan especial de protección en aqueles elementos
que conten cunha declaración de de interese cultural dun conxunto histórico.

>

Delimítase un ámbito definido pola parcela do Pazo e os terreos anexos que deben ter un
especial tratamento e integración ambiental. O Plan especial conterá as determinacións
propias dos elementos de interese cultural, e a integración como elemento nodal das
reservas de espazos libres e zonas verdes do Concello.

>

Integra o tratamento da senda litoral cara a Miodelo e o camiño entre o propio Pazo de
Mariñán e San Cidre, como propostas de conectores de mobilidade saudable.

SUPERFICIE TOTAL

26 Ha

Superficie medias dos ámbitos

1,17 Ha

Solo público

100%

Uso principal

Equipamento e zona verde.
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ÁREAS DE ACTUACIÓN INTEGRAL
Nos solos delimitados como núcleos rurais, a proposta de Plan localiza ámbitos onde é
preciso localizar a obtención de dotacións, a densificación do tecido residencial e a
ordenación específica da edificación para o artellamento do territorio. Para estas
actuación proponse o recoñecemento de ámbitos de mellora que o Plan definirá como
áreas de actuación integral, ou a figura mais adecuada para completar dita ordenación.
O borrador de Plan, localiza estes ámbitos e establece os seus obxectivos concretos, sen
profundar nesta fase nas determinacións específicas e na delimitación concreta.

Unidades de autopromoción colectiva
Localízanse 6 ámbitos onde o Plan recomenda a realización de Unidades de
autopromoción colectiva (UAC); actuacións destinadas á realización de pequenas
unidades de promoción residencial de entre 6 e 14 vivendas, en xeral con mestura de
edificacións colectivas ou de vivendas para unha única unidade de convivencia. As
tipoloxías edificatorias responderán ás determinacións expostas no modelo de
asentamento poboacional e á correcta integración paisaxística no núcleo no que se
insiren.
Na medida do posible apostarase pola diversidade de usos do solo, e as cargas de cesión
e urbanización deberán roldar o 20-30% da superficie edificable do ámbito. Así mesmo é
imprescindible a implementación de mecanismos que regulen os prezos máximos de
venta e/ou aluguer das vivendas.
As localizacións elixidas atópanse na proximidade de centros de servizos comunitarios
existentes; como son os centros socioculturais, os pequenos parques de proximidade,
dotacións deportivas, incluso lugares onde se localizan pequenos servizos terciarios, etc.
Actuacións de mellora da conectividade
Localízanse entre os núcleos de Costa de Ouces e Mesoiro; entre O Casal e Cangas; entre
Cangas e Bergondiño; entre Moruxo e Vilanova e por último entre Vilanova e San Cidre.
Son actuacións encamiñadas a potenciar a conectividade ambiental entre os diferentes
tecidos residencias, definindo os terreos reservados para sistemas xerais de zonas verdes
e equipamentos e ordenando e fixando as determinacións para as edificacións
resultantes.
SOLOS URBANIZABLES
Como se ten explicado ao longo da presente memoria; a proposta de Plan (alternativa 2)
en base ás determinacións lexislativas e á diagnose realizada, na alternativa elixida na
proposta de Plan (alternativa 2), apóstase pola colmatación dos solos urbanos e dos solos
de núcleo rural existentes, sen prever extensións de terreos destinadas a solos
urbanizables residenciais.
Si ben nunha das alternativas estudadas (alternativa 1), recoñécese e axústase a
delimitación do solo urbanizable da Longueira, proposto nas NSP. Axústase a
delimitación das NSP nunha superficie de 35,85 Ha a 20,82 Ha, nas determinacións para
o seu desenvolvemento establecerase a necesidade de conter reservas de dotacións
públicas e urbanización de terreos de cando menos un 50% da superficie total edificable,
así como a procura dunha oferta de dotacións privadas, para dar cobertura ás
necesidades municipais.
O tecido residencial que o planeamento de desenvolvemento propoña, deberá cumprir
cunhas determinacións coherentes coa integración no territorio en canto ao trazado,
morfoloxía do viario proposto, así como das características dos espazos públicos e
edificacións.
RESERVAS DE VIVENDA PROTEXIDA
No artigo 42.10 da LSG, establécese que para a construción de vivendas protexidas
deberán localizarse favorecendo o principio de cohesión social, asegurando o
cumprimento en cada distrito de solo urbano non consolidado.

Segundo a resolución do 15 de febreiro de 2017 pola que se establece o método de
cálculo das porcentaxes de reserva de solo para vivenda protexida, o Concello de
Bergondo conta cunha porcentaxe aplicable de 5,55%, o que equivale a 16.523 m² de
teito residencial. (*)

En consonancia co anterior o PXOM propón que a porcentaxe de reserva de vivenda con
algún réxime de protección sexa a establecida na resolución do Instituto Galego de
Vivenda e Solo, e se sitúen nos terreos delimitados como áreas residenciais
estratéxicas, co fin de garantir a súa centralidade con respecto ás dotacións do distrito
e a mellor accesibilidade en termos de mobilidade, de capacidade económica, de xestión
adecuada de recursos.
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Nos distritos de Gandarío e Guísamo, a práctica totalidade das vivendas a realizar nos
ARUs, contarán con algún réxime de protección, en Bergondo nunha porcentaxe de
aproximadamente o 30%.
(*) En virtude do establecido na resolución citada, a previsión que o Plan fai para a
reserva de vivenda protexida no horizonte de 16 ano, deberá ser revisado:
“Cando se produza unha variación de máis ou menos dous puntos porcentuais da porcentaxe de reserva total de solo para vivenda protexida do concello establecida no
plan xeral respecto da última publicada, o pleno do concello, por maioría absoluta, e
sen necesidade de seguir o procedemento de modificación do plan, deberá acordar a
modificación das porcentaxes de reserva e axustalas á resolución do Instituto Galego
da Vivenda e Solo”.

17.5. SECTOR DE ACTIVIDADE ECONÓMICA
Aproximadamente un 15% da poboación ocupada do Concello de Bergondo, faino no
sector industrial, concentrándose este tipo de actividade no polígono empresarial de
Bergondo, que conta unicamente con 3 parecelas baleiras. Nun horizonte de 16 anos
cunha alta taxa de desenvolvemento no sector económico, estímase que o Concello de
Bergondo precisaría unhas 74 Ha de solo reservado para actividade económica.
O Plan Sectorial de Áreas Empresariais de Galicia, non reserva novos crecementos no
Concello de Bergondo, si o fai nos concellos limítrofes, onde os polígonos existentes
precisan dun pulo para a súa actividade e contan con terreos adecuados para elo.
O actual polígono conta cunha superficie de 88,2 Ha, e unha incidencia supramunicipal,
albergando empresas do ámbito metropolitano, pola súa situación estratéxica no nodo de
comunicacións; polo que é importante contar con estratexias de reforzo do sector
económico na comarca e no Concello.
As estratexias que a proposta de Plan prevé son:
•

A diversificación económica e potenciación de pequenas agrupacións
empresariais en distintos sectores de ámbito local que favorezan á reactivación
dos terreos agrícolas e de áreas da natureza. Creación de pequenos
“micropolígonos agroindustriais” e potenciación de actividades artesanais e de
primeiras transformacións que posibiliten a consolidación dunha rede de
circuítos locais de produción consumo e distribución na agroRexión Ártabra.

•

A reserva do solo necesaria para a realización dun viario de unión entre o
polígono de Bergondo e o de Espírito Santo.

•

A consolidación do actual solo industrial, conservando os dous micropolígonos de
Obra de Paños, o do número 9 con 1,14 Ha e outro no lugar de Casagrande con
2,4 Ha que está tramitando o seu PERI de cara a acadar á consolidación do solo
urbano.

•

Reforzo da estrutura do polígono actual promovendo actuacións de reforma
interior que melloren o tecido e a integración ambiental actual, e reservando
unhas pequenas superficies anexas ao actual polígono.

Para a execución desta última estratexia, o Plan delimitará pequenos polígonos de
reforma, e manterá o polígono de solo urbano non consolidado actual:
>

PERI do polígono Bergondo: delimítase un ámbito de 17,65 Ha coincidente có PERI
delimitado nas NSP, para o desenvolvemento do sector industrial. As condicións de
ordenación que detallará o Plan estarán encamiñadas a dar continuidade á zona verde
existente no polígono e a resolver a integración paisaxística nun terreo con grandes
dificultades orográficas.

Recoñecerá así mesmo unha superficie total de solo urbanizable de 10,6 Ha divididas en
bolsas de 2,8 Ha, 5,9 Ha e 1,8 Ha. Son un total de 28 pequenas parcelas, que deberán
completar a oferta de actividades económicas do polígono, con actividades compatibles
có desenvolvemento residencial e dotacional sostible. Os terreos nos que se sitúan estas
reservas non contan con especiais valores ambientais, porén a súa condición de ecotono
fai que a súa proposta de ordenación sexa clave para a conexión entre o actual tecido
industrial e o tecido residencial e natural colindante.

17.6. AS REDES DE SERVIZOS URBANOS
En primeiro lugar realizarase un inventario e diagnose dos diferentes elementos, redes
de infraestruturas e urbanización existentes no concello de Bergondo, que revelará as
significativas homoxeneidades e heteroxeneidades que, nunha boa parte serán o
resultado do modus histórico que ten seguido a construción das zonas urbanas e dos
núcleos rurais, na que conviven en definitiva implantacións fragmentadas no espazo e
diacrónicas no tempo.
En segundo lugar, esta dotación do que podemos chamar os elementos convencionais da
infraestrutura urbana dificilmente poderán dar soporte á transformación de ditas zonas
urbanas e difusas se non se planifica axeitadamente a implantación das novas
infraestruturas e tecnoloxías tales como as relativas ás telecomunicacións, ao
aproveitamento racional das augas, ao sistema de recollida de residuos. Trátase en
definitiva de garantir que a renovación urbanística será tamén a renovación da
infraestrutura urbana e rural, debido tanto aos requirimentos específicos das novas
actividades, como mais en xeral pola creación dun modelo global de infraestruturas mais
racionais, eficientes e con criterios de sustentabilidade.
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Os fins desta nova ordenación das infraestruturas serán:
•

A concreción dos elementos básicos e das características principais que terán
que reunir as diferentes redes de infraestrutura e de servizos, a implantar no
proceso de nova urbanización do concello.

•

A definición e programación económico-temporal das actuacións prioritarias
para o conxunto do concello.

•

A determinación das cargas de urbanización que suporá a renovación das
infraestruturas no conxunto do concello.

A ordenación das infraestruturas de servizos ordenarase en función da racionalización da
seguinte táboa:
sistemas

subsistemas

1. Accesibilidade

1.1. Rede viaria
1.2. Aparcamento

2. Espazos públicos

2.1. Urbanización de rúas
2.2. Urbanización das zonas verdes

3. Limpeza e tratamento dos residuos

3.1. Contedores
3.2. Instalacións para a recollida
selectiva de residuos.
3.3. Limpeza

4. Ciclo da auga

4.1. Auga potable
4.2. Augas de choiva
4.3. Saneamento

5. Sistemas enerxéticos

5.1. Media e baixa tensión
5.2. Gas
5.3. Climatización
5.4. Solar

6. Telecomunicacións

6.1. Cable
6.2. Radiocomunicacións

As liñas básicas da nova ordenación dos servizos urbanos vanse definir de acordo cos
seguintes principios:

•

•

Unha visión integral que poida determinar as necesidades de cada servizo e
dea unha solución integral, obtendo beneficios de escala, sinerxías e un
impacto urbano menor.

•

Un modelo viario de xestión do tránsito e da circulación que posibilite unha
maior fluidez, penetración e que permita o uso de mais tipoloxías de
mobilidade.

•

Un modelo de ordenación do subsolo racional e de optimización do espazo de
uso do mesmo.

•

Unha definición de redes de servizos de telecomunicacións e enerxía suficiente
que faciliten unha oferta diversificada no réxime de competencia, de gran
capacidade e de novos servizos.
Unha política de aproveitamento e de xestión enerxética, cun maior respecto ó
medio ambiente.

18.04_ Servizos urbanos. Saneamento
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