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DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉXICO
I. LIMIAR E OBXECTO
1.

LIMIAR

O presente documento forma parte dos traballos de redacción do Plan Xeral de Ordenación
de Bergondo que virá a substituír ás Normas Subsidiarias de Ordenación Municipal
aprobadas definitivamente o 28 de outubro de 1992.
O presente Documento inicial estratéxico redáctase para establecer os condicionantes
ambientais e as medidas ambientais que se integran na definición do Plan Xeral de
Ordenación de Bergondo.
O ámbito do Plan Xeral de Ordenación corresponde ao termo municipal de Bergondo, na
provincia de A Coruña.

1.1

OBXECTO

O obxecto do presente documento inicial estratéxico é o desenvolvemento dos aspectos
ambientais en relación á formulación do Plan Xeral de Ordenación de Bergondo, que se
inicia co presente documento.

1.2

MARCO XERAL DOS TRABALLOS

No presente documento inclúense os traballos do Documento Inicial Estratéxico, que se
estrutura nos seguintes apartados:
Capítulo un, de Obxectivos do Plan, que é un apartado de introdución e onde se definen
os obxectivos xerais do Plan Xeral de Ordenación.
Segundo capítulo, de Alcance e contido do plan, programa onde se describen os trazos
básicos ou parámetros do presente Plan, así como a relación con outros plans e programas.
Tamén se valora a alternativa 0, ou a evolución do ámbito de plan sen actuación. Inclúense
finalmente os Criterios e obxectivos ambientais xerais do Plan.
O terceiro capítulo, de Descrición do campo de estudo, incorpora a análise do ámbito do
Plan Xeral, incluíndo unha análise de riscos.
O cuarto capítulo, de Diagnose da situación actual, desenvolve a sensibilidade ambiental,
onde se fai unha valoración do ámbito en relación dos usos pretendidos, concluíndo na
aptitude dos terreos para a súa transformación urbanística e protección.
O quinto capítulo, aborda Criterios e obxectivos ambientais específicos, partindo da
formulación e diagnose dos principais efectos ambientais, concluíndo na formulación dos
criterios e obxectivos ambientais específicos.
O sexto capítulo, é o de Alternativas, onde se describirán as diferentes propostas de
ordenación e se procederá a súa análise e discusión até chegar á solución adoptada. Este
proceso estará de acordo coa formulación estratéxica do planeamento e desenvolverase
de xeito proporcional ao grao de análise do ámbito de actuación, nesta fase inicial.
Finalmente, o último capítulo é de incidencias previsibles sobre os plans sectoriais e
territoriais concorrentes.

2.

MARCO LEGAL

O marco lexislativo que determina a redacción do presente documento é o seguinte:
•

DECRETO 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei
2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.

•

Decreto 119/2016 do 28 de xullo, polo que se aproba o Catálogo das paisaxes de
Galicia.

•

Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.

•

Lei 21/2013 , do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

•

Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia.

•

Lei 6/2007, do 11 de maio, de Medidas urxentes en materia de ordenación do territorio
e do litoral de Galicia.

•

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

•

DIRECTIVA 2001 / 42 / CE, do 27 de xuño , relativa á avaliación de determinados plans
e programas no medio ambiente.

•

Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia.

A nova Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, determina:
Artigo 46. Avaliación ambiental estratéxica dos instrumentos de planeamento
urbanístico
1. Serán obxecto de avaliación ambiental estratéxica ordinaria os seguintes
instrumentos de planeamento urbanístico, así como as súas modificacións:
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a) O Plan básico autonómico.
b) Os plans xerais de ordenación municipal.
c) Os plans que requiran unha avaliación por afectar de xeito apreciable espazos da
Rede Natura 2000, nos termos previstos na súa lexislación reguladora.
d) Os comprendidos no punto seguinte, cando así o decida o órgano ambiental no
informe ambiental estratéxico ou cando así o solicite o promotor.
...
CAPÍTULO III. Plan xeral de ordenación municipal
Sección 1ª. Disposicións xerais
Artigo 58. Documentación
As determinacións do plan xeral de ordenación municipal ás que se fai referencia
nesta sección desenvolveranse nos seguintes documentos, co contido que se fixe
regulamentariamente:
a) Memoria xustificativa dos seus fins e obxectivos, así como das súas determinacións.
b) Estudo do medio rural e análise do modelo de asentamento poboacional e da
mobilidade.
c) Memoria xustificativa da adaptación ao ambiente e protección da paisaxe.
d) Estudo ambiental estratéxico e declaración ambiental estratéxica.
e) Planos de información, incluíndo as afeccións sectoriais.
f) Planos de ordenación urbanística.
g) Normas urbanísticas.
h) Estratexia de actuación e estudo económico.
i) Catálogo de elementos que se deben protexer.
A Lei 6/2007, do 11 de maio, de Medidas urxentes en materia de ordenación do
territorio e do litoral de Galicia, refírese á documentación dos Plans Xerais de
Ordenación:
Artigo 61. Documentación.
1. As determinacións do plan xeral de ordenación municipal a que se fai referencia
nesta sección desenvolveranse nos seguintes documentos, co contido que se fixe
regulamentariamente:
a) Memoria xustificativa dos seus fins e obxectivos, así como das súas determinacións.
b) Estudo do medio rural e análises do modelo de asentamento poboacional.
c) Informe de sostibilidade ambiental e memoria ambiental.
d) Planos de información.
e) Planos de ordenación urbanística do territorio.
f) Normas urbanísticas.
g) Estratexia de actuación e estudo económico.
h) Catálogo de elementos a protexer ou recuperar.
i) Informe ou memoria de sostibilidade económica.
j) Aqueles outros que se estimen necesarios para reflectir adecuadamente as súas
determinacións.
....
4. O informe de sostibilidade ambiental configurarase sobre a base dos criterios que
se establezan no documento ambiental de referencia que redacte o órgano ambiental,
e terá por obxecto a análise e ponderación dos efectos da execución e
desenvolvemento das determinacións do Plan Xeral sobre os recursos naturais e o
medio físico, a adopción das medidas correctoras necesarias para minimizar os seus
impactos e a valoración da adecuación das infraestruturas e servizos necesarios para
garantir os novos desenvolvementos en condicións de calidade e sostibilidade
ambiental, así como a súa coherencia cos obxectivos de protección do dominio público
natural.
No 2013 entrou en vigor a Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, que
integra a avaliación ambiental de plans e programas, e a avaliación de impacto ambiental
de proxectos. Esta lei, básica do estado, establece o trámite e contido da avaliación
ambiental.
Artigo 6. Ámbito de aplicación da avaliación ambiental estratéxica.
1. Serán obxecto dunha avaliación ambiental estratéxica ordinaria os plans e
programas, así como as súas modificacións, que se adopten ou aproben por unha
Administración pública e cuxa elaboración e aprobación veña esixida por unha
disposición legal ou regulamentaria ou por acordo do Consello de Ministros ou do
Consello de Goberno dunha comunidade autónoma, cando:
a) Establezan o marco para a futura autorización de proxectos legalmente sometidos
a avaliación de impacto ambiental e se refira á agricultura, gandería, silvicultura,
acuicultura, pesca, enerxía, minaría, industria, transporte, xestión de refugallos,
xestión de recursos hídricos, ocupación do dominio público marítimo-terrestre,
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utilización do medio mariño, telecomunicacións, turismo, ordenación do territorio
urbano e rural ou do uso do solo; ou ben,
b) Requiran unha avaliación por afectar a espazos Rede Natura 2000 nos termos
previstos na Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da
Biodiversidade.
c) Os comprendidos no apartado 2 cando así o decida caso por caso o órgano ambiental
no informe ambiental estratéxico de acordo cos criterios do anexo V.
d) Os plans e programas incluídos no apartado 2, cando así o determine o órgano
ambiental, á solicitude do promotor.
Os trámites e prazos onde se inscribe o presente documento defínense no artigo 17:
Artigo 17. Trámites e prazos da avaliación ambiental estratéxica ordinaria.
1. A avaliación ambiental estratéxica ordinaria constará dos seguintes trámites:
a) Solicitude de inicio.
b) Consultas previas e determinacións do alcance do estudo ambiental estratéxico.
c) Elaboración do estudo ambiental estratéxico.
d) Información pública e consultas ás Administracións públicas afectadas e persoas
interesadas.
e) Análise técnica do expediente.
f) Declaración ambiental estratéxica
....
Finalmente os contidos do presente Documento inicial estratéxico defínense no seguinte
artigo:
Artigo 18. Solicitude de inicio da avaliación ambiental estratéxica ordinaria.
1. Dentro do procedemento substantivo de adopción ou aprobación do plan ou
programa ou promotor presentará ante o órgano substantivo, xunto coa
documentación esixida pola lexislación sectorial, unha solicitude de inicio da
avaliación ambiental estratéxica ordinaria, acompañada do borrador do plan, o
programa e dun documento inicial estratéxico que conterá, polo menos, a seguinte
información:
a) Os obxectivos da planificación.
b) O alcance e contido do plan ou programa proposto e das súas alternativas
razoables, técnica e ambientalmente viables.
c) O desenvolvemento previsible do plan ou programa.
d) Os potenciais impactos ambientais tomando en consideración o cambio climático.
e) As incidencias previsibles sobre os plans sectoriais e territoriais concorrentes.
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II. ALCANCE E CONTIDO DO PLAN. PROGRAMA

II. ALCANCE E CONTIDO DO PLAN. PROGRAMA
3.
3.1

SITUACIÓN ACTUAL. ÁMBITO
ÁMBITO

O ámbito do PXOM de Bergondo corresponde ao conxunto do Concello, que abrangue unha
extensión duns 32,2 km2, e que pertence á comarca de A Coruña, na provincia de A Coruña.
Está composto por nove parroquias: Babío, Bergondo (onde se sitúa a capital do
municipio), Cortiñán, Guísamo, Lubre, Moruxo, Ouces, Rois e Vixoi.

Termo municipal do Concello de Bergondo.

O concello tamén se atopa na grande área funcional da Coruña (Decreto 335/1998, do 27
de novembro, polo que se regulan as áreas funcionais). As áreas funcionais defínense como
unha agrupación de comarcas en conxuntos territoriais axeitados ás necesidades de cada
servizo ou función, configurando unha estrutura territorial supracomarcal complementaria
para favorecer a xestión coordinada da organización territorial e funcional de Galicia,
mantendo sempre as comarcas como unidades territoriais básicas e de referencia.
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4.

RELACIÓN CON OUTROS PLANS E PROGRAMAS

A Lei 10/1995, do 23 de novembro, de Ordenación do Territorio de Galicia, establece os
obxectivos e instrumentos mediante os que se desenvolverá a ordenación territorial da
Comunidade Autónoma.
Para dito fin crea e regula os seguintes instrumentos:
•

Directrices de Ordenación do Territorio (DOT).

•

Plans Territoriais Integrados (PTI).

•

Programas Coordinados de Actuación (PCA).

•

Plans e proxectos Sectoriais de incidencia supramunicipal (PS).

•

Plans de Ordenación do Medio Físico (POMF).

Tamén detállanse as características principais do planeamento vixente, obxecto da súa
revisión.

4.1

PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL (DOT)

As Directrices de Ordenación do Territorio, aprobadas definitivamente en febreiro do 2011
(Decreto 19/2011), constitúen o instrumento marco de planificación territorial ditando as
pautas espaciais de asentamento das actividades e precisando un modelo territorial.
Axuntan criterios e normas para que os plans urbanísticos municipais e plans territoriais
supramunicipais elabórense en coherencia cos obxectivos xerais e específicos do modelo
territorial galego
O MODELO TERRITORIAL:
Os obxectivos específicos de ordenación e coordinación territorial plásmanse nas seguintes
liñas estratéxicas:
•

Favorecer a compactidade, harmonizar o desenvolvemento das cidades e previr a
urbanización difusa.

•

Fortalecer os núcleos tradicionais, o litoral e valorizar o territorio.

•

Mellorar a accesibilidade, a mobilidade e as comunicacións no territorio.

•

Frear o despoboamento rural e favorecer o reequilibrio territorial.

•

Potenciar o sector primario como parte esencial do medio rural.

•

Protexer o patrimonio natural e cultural.

•

Incorporar a perspectiva do metabolismo urbano para unha maior eficiencia
ambiental.

•

Afianzar o protagonismo exterior de Galicia.

O sistema de asentamentos e infraestruturas básicas, basease na conformación dunha rede
urbana dinámica, rede de cidades sustentables baseadas na compactidade, complexidade,
eficiencia e estabilidade que ven xerarquizada en:
•

Rexión urbana
Áreas urbanas

•

Sistema urbano intermedio
Cabeceiras do Sistema urbano intermedio
Subcabeceiras do Sistema urbano intermedio
Nodos para o equilibrio do territorio

Neste sistema Bergondo encádrase dentro da Rexión Urbana Ártabra ao redor das cidades
de A Coruña e Ferrol, que se define nas DOT por:
“O seu tamaño demográfico é necesario para dotar de certa masa crítica o sistema
urbano galego, outorgándolle unha dimensión suficiente como para ocupar un papel
relevante entre os espazos urbanos europeos”.
“Constitúe un espazo supramunicipal de forte concentración urbana capaz de actuar
como centro de conexión entre os sistemas urbanos do Atlántico e do Cantábrico”.
“Está a desenvolverse un dos sistemas portuarios máis importantes da fachada
atlántica europea”.
“Dende o punto de vista económico, o conxunto Ártabro constitúe un dos máis
importantes conglomerados industriais de España, particularmente na industria da
enerxía, a construción e reparación naval, a confección e a metalurxia”.
“Así mesmo, a importancia acadada polos grupos empresariais e, ao seu carón, o
desenvolvemento do terciario económico e das grandes instalacións comerciais achega
ao conxunto un papel relevante nos fluxos interurbanos do Noroeste de España”.
Para a rexión urbana Ártabra, as DOT determinan diferentes estratexias nos eidos de:
•

Complementariedade entre os grandes nodos de A Coruña e Ferrol. Eixo FerrolValdoviño-Cedeira. Residencia e natureza. O sistema intermedio de centralidades
urbanas no ámbito da Rexión urbana. O agregado urbano da Rexión urbana.

•

A mellora de redes de infraestruturas internas da rexión.

•

Maior integración co porto. Programas porto-cidade da Coruña e Ferrol.

•

Sistema ambiental.
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•

Os espazos de interese ambiental.

•

Corredores verdes e malla verde do territorio.

•

Sistema intermedio de centralidades.

En canto ao sistema intermedio de centralidades urbanas no ámbito da Rexión urbana
onde se atopa encadrado o concello de Bergondo, nas DOT, o obxectivo fundamental é
orientar os futuros desenvolvementos cara aos núcleos municipais con maior posibilidade
de xerar centralidades. No resto do territorio débense evitar novos crecementos difusos e
actuar no sentido de mellorar as características paisaxísticas e funcionais dos ámbitos xa
ocupados e a súa integración ambiental. Para iso propóñense tres tipos de iniciativas
nestes espazos difusos, que serán concretadas polo PTI correspondente:
•

Articulación dun sistema viario brando, cos criterios antes sinalados, e que sexa o
soporte dunha rede de peóns e bicicletas para o conxunto deste espazo, conectado co
resto do sistema de itinerarios brandos supramunicipais.

•

En enclaves específicos onde existan oportunidades ligadas a unha certa densidade e
á existencia ou posibilidade de conexións cos sistemas de transporte colectivo,
promover unha crecente densificación, capaz de xerar puntos de centralidade que
estruturen este espazo difuso e faciliten os procesos de transformación de segundas
residencias en primeiras vivendas. Impulsar a autoprestación de servizos urbanos.

•

Impulsar, nas vivendas existentes, unha experiencia de autoprestación dos servizos
urbanos, evitando os gastos de desenvolvemento e mantemento, e a perda de
eficiencia, que levan os modelos de asentamento disperso, establecéndose como un
ensaio piloto que poida exportarse no futuro a outros ámbitos de dentro e fóra de
Galicia afectados por problemas similares: sistemas domésticos de autoabastecemento
enerxético, tratamento individualizado de residuos sólidos e líquidos, subministración
e autodepuración de auga, arquitectura bioclimática, etc.

4.2

PLAN DE ORDENACIÓN DO LITORAL

O Plan de Ordenación do Litoral (Decreto 20/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproba
definitivamente o Plan de Ordenación do Litoral de Galicia), coma Plan Sectorial de
incidencia supramunicipal (PS), ten por obxecto establecer os criterios, principios e
normas xerais para a ordenación urbanística da zona litoral baseada en criterios de
perdurabilidade e sostibilidade, así como a normativa necesaria para garantir a
conservación, protección e posta en valor das zonas costeiras.
O modelo territorial do POL, integra nos seus obxectivos as seguintes funcións:
A. Protexer e conservar os recursos naturais do litoral, e o seu patrimonio cultural.
B. Sinalar os ecosistemas litorais e as unidades xeomorfolóxicas e paisaxísticas, con
interese para a súa conservación e protección.
C. Fixar os criterios, principios e normas xerais para a ordenación territorial dos
municipios costeiros.
D. Elaborar unha normativa marco de ordenación, que regule os usos e actividades
localizadas no litoral.
E. Establecer un marco básico de referencia para a integración de políticas
territoriais e actuacións urbanísticas, así coma coordinar as súas actuacións.
F. Constituír a base para a elaboración dun Programa coordinado de actuación do
espazo litoral.
O POL separa en diferentes escalas de aproximación as áreas de estudo, sendo estas: a
comarca costeira, os sectores costeiros e as unidades da paisaxe, que ao mesmo tempo
divídense en litorais e prelitorais.
No concello de Bergondo distínguense as seguintes unidades da paisaxe:
•

Marismas de Betanzos 116

•

Moruxo 117

•

Bergondo 118

O POL non clasifica nin cualifica solo, pero, porén, si que presenta unha documentación
integrada de cara á valoración territorial, ambiental e paisaxística, establecendo distintos
ámbitos, así como os criterios e normas que teñen que rexer neles co fin de que a
ordenación municipal estableza o seu modelo de desenvolvemento no seu marco de
maneira inequívoca.
O modelo previsto polo POL configúrase:
•

Elementos

•

Relacións

•

Normativa

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS
Estes a súa vez divídense en:
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Áreas
Estas divídense en:
•

a. Áreas continuas
Conteñen a zonificación na que se divide a totalidade da superficie do ámbito de
aplicación do Plan de ordenación do territorio, conformándose tres grandes áreas: a
área de protección ambiental, a área de mellora ambiental e paisaxística, e a área de
ordenación.


1. Protección ambiental.
Os seus valores son especialmente en atención aos seus compoñentes
xeomorfolóxicos e biofísicos coa particularidade de que todas elas se corresponden
con ambientes concretos litorais que podemos identificar con claridade.
Trátase de áreas que, en atención ás súas características naturais singulares, así
como aquelas relacionadas coas formas e procesos litorais, son merecedoras dun
especial tratamento. As categorías de protección que se integran nesta área
agrúpanse, á súa vez, en Protección intermareal e Protección costeira.
-

Protección intermareal.

Correspóndense coas áreas nas que o escenario costeiro se prolonga por rías
e esteiros xerando formas asociadas ás dinámicas fluvio-mariñas, compartindo
as súas mesmas características e valores de conservación.
Engloba os espazos de elevado valor natural ambiental que albergan as chairas
intermareais, marismas altas e baixas.
Os obxectivos que aquí se perseguen consisten en preservar a funcionalidade
destes ecosistemas profundamente vinculados coa dinámica fluvio-mariña ao
mesmo tempo que á mellora da calidade das augas. É especialmente
importante nestes ámbitos non soamente evitar a súa ocupación, senón
mellorar a súa calidade (en concreto a calidade das súas augas), posto que
supoñen hábitats excepcionais e, sen lugar a dúbidas, identitarias das zonas
costeiras. Son ámbitos nos que as perturbacións de carácter antrópico poden
alterar o fráxil equilibrio das condicións que configuran o medio natural no
que se desenvolven os ecosistemas que lles son propios, provocando así a
perda da súa biodiversidade.
-

Protección costeira.

Correspóndese coas áreas que conforman os elementos máis singulares e
representativos do escenario costeiro, incluíndo significativos valores
ambientais que deben ser obxecto de conservación. Engloba espazos de
elevado valor natural e ambiental, así como paisaxístico por constituíren as
xeoformas rochosas (cantís, illas e illotes) e os sistemas praia-duna xunto coas
formacións vexetais costeiras asociadas. Do mesmo modo, inclúense nesta
categoría os espazos afectados polas dinámicas costeiras.
Os obxectivos que guían esta categoría pasan por conseguir definir unha
superficie continua ao longo de toda a costa para salvagardar os seus valores
característicos desde o punto de vista xeomorfolóxico, ecolóxico e
paisaxístico. Isto, por unha parte, permítenos preservar a funcionalidade dos
seus ecosistemas ao mesmo tempo que lles proporciona conectividade.
Dentro destes ámbitos, localízanse os areais costeiros.


2. Mellora ambiental e paisaxística.
Atinxe o territorio comprendido entre a costa e os primeiros eixes e espazos que
articulaban o modelo de organización tradicional, comprendendo deste xeito a
paisaxe litoral próxima á costa. Engloba as chairas, as vertentes litorais e o espazo
rural máis directamente asociado coa presenza do mar. Constitúe, na meirande
parte dos casos, as áreas sometidas durante as últimas décadas á maior presión
antrópica, nas que se fai necesario conservar e, no seu caso, recuperar a súa
calidade ambiental e paisaxística preservándoa de intensos procesos de ocupación
edificatoria.
O seu obxectivo principal é o de preservar a paisaxe litoral como un valor natural
e cultural reivindicando esta fronte litoral como un elemento propio, un trazo
distintivo, un recurso e un indicador da calidade de vida de Galicia. Pero tamén
ten como obxectivo mellorar aquelas intervencións que non encaixan co modelo
proposto no POL e necesitan de actuacións para colaborar a transformar estas
escenas en paisaxes de calidade. Desta forma garántese a integridade da beira
costeira como espazo público de valor e gozo social ao mesmo tempo que un
desenvolvemento urbanístico sostible e integrado na paisaxe.



3. Ordenación litoral.
Atinxe as planicies costeiras e ladeiras ou montes de transición situados tras a
fronte litoral nas que, na maioría das ocasións, podemos atopar asentamentos
ligados visualmente ou funcionalmente ás paisaxes litorais.
Como é lóxico, trátase de ámbitos nos que existe unha relación co litoral, posto
que se atopan incluídos dentro das unidades litorais, porén, localízanse no que
poderíamos denominar a segunda liña do modelo de organización do territorio ou,
noutros casos, supoñen ámbitos de ladeiras entre pequenos vales.
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•

b. Áreas descontinuas:
Configúranse como áreas de carácter territorial que, en atención á súa especial
fraxilidade e valor, ou por serviren como elementos de conexión, desde o punto de
vista natural como cultural, foron identificados como espazos que hai que preservar
necesarios para o bo funcionamento do sistema. Superpóñense ás áreas continuas e
supoñen unha intensificación dos valores destas.


1. Corredores.
Atópanse recollidos nesta categoría, entre outros, os cursos de auga e a súa
vexetación de ribeira, así como os espazos adxacentes necesarios para o bo
funcionamento dos hábitats de especial valor ecolóxico que os conforman,
actuando como garantes da conectividade entre as áreas costeiras e os espazos
interiores de valor ambiental.
Os corredores defínense sobre a aptitude do territorio para evitar esta
fragmentación dos hábitats de maior interese e coa base territorial dos cursos de
auga como elementos lineais que garantan non soamente a conectividade
biolóxica, senón tamén os fluxos de auga, materiais e enerxía. O seu ámbito inclúe
non unicamente os elementos da paisaxe de maior nivel evolutivo tales como
bosques autóctonos, senón tamén aquelas formacións que ofrecen condicións
favorables á permeabilidade do territorio para a vida silvestre e, en conxunto,
incrementan a capacidade de resposta e, polo tanto, a resiliencia das poboacións,
de especial interese no escenario actual de cambio climático.
Os obxectivos que se perseguen con esta categoría son os de dar continuidade ao
resto de áreas de protección recollidas contribuíndo a unha maior funcionalidade
e diversidade dos ecosistemas e paisaxes, minimizando a fragmentación provocada
por outros usos.



2. Espazos de interese.
Comprende aqueles espazos que, con independencia da súa situación nunha ou
varias das áreas do Plan de ordenación do territorio, posúen unhas características
singulares e homoxéneas que as fan merecedores dun especial recoñecemento.
Inclúense nesta categoría espazos que posúen unha xeomorfoloxía singular,
conteñen taxons endémicos, vulnerables ou de distribución reducida ou inciden no
imaxinario colectivo do litoral de Galicia.



-

Espazos de interese xeomorfolóxico.

-

Espazos de interese de taxons.

-

Espazos de interese paisaxístico.

-

Espazos de enerxía do relevo e exposición visual.

3. Rede de espazos naturais de Galicia
Na súa gran maioría, os espazos naturais protexidos próximos á costa foron
incluídos dentro dalgunha das categorías de protección ambiental (intermareal e
costeira).

Asentamentos.
Caracterizados da seguinte forma:
•

a. Asentamento de carácter fundacional, recolle aqueles núcleos que, de carácter
urbano ou rural, teñen unha orixe ou fundación antiga, ou aqueles cuxa trama
responde a esa formación e evolución progresiva no tempo e no espazo.


PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE BERGONDO. DOCUMENTO DE INICIO. XULLO 2017

Núcleos de identidade do litoral, aqueles asentamentos tradicionais cuxa
localización estratéxica na faixa costeira e a súa vinculación co mar lles confire
unha singularidade que os fai merecedores dun tratamento específico

•

b. Desenvolvemento periférico, recolle os crecementos contiguos aos núcleos
anteriores froito da súa evolución.

•

c. Asentamento funcional, recolle núcleos que responden a implantacións no territorio
máis recentes que as de carácter tradicional e que, porén, pola súa natureza (áreas
produtivas, empresariais, educativas e de servizos) ou polos lazos de relación entre as
edificacións, a súa morfotipoloxía, así como as dotacións e servizos cos que contan se
configuraron como asentamentos integrantes do modelo de organización de territorio.

•

d. Agregado urbano, recolle os continuos urbanos difusos que se desenvolven ao longo
da costa case sen interrupción. Son áreas carentes de estruturas definidas, na que os
núcleos fundacionais e as áreas vacantes aparecen como os principais elementos de
identidade e oportunidade.

•

e. Nova agrupación, recolle conxuntos de edificacións que responden a modernas
implantacións no territorio diferentes das de carácter tradicional e que, porén, pola
súa morfotipoloxía, os servizos e equipamentos dos que contan, a súa intensidade e
relación entre as edificacións non constitúen un núcleo de poboación atendendo aos
criterios de sostibilidade

•

Ámbitos de recualificación, recoñecidos basicamente como novas agrupacións, son
aquelas áreas de carácter residencial, produtivo, de servizos ou análogas,
desvinculadas dos núcleos fundacionais, desconformes co modelo territorial proposto
no presente Plan. Esta desconformidade responde, na maioría dos casos, á súa
situación en espazos de valor e ao seu carácter illado. Son froito do proceso de
ocupación das áreas costeiras que experimentou non só Galicia, senón toda a costa
europea nas últimas décadas.
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Sistemas xerais territoriais
Atópanse recollidos na cartografía e fichas do presente Plan os Sistemas xerais territoriais
que comprenden as grandes infraestruturas significativas como elementos articuladores
do territorio litoral. Dentro desta categoría, englóbanse as seguintes infraestruturas:
a. Portos estatais.
b. Portos autonómicos.
c. Aeroportos.
d. Ferrocarrís.
e. Estradas de titularidade estatal e a rede de estradas autonómicas, así como aqueloutras
de carácter estruturante do territorio con independencia da súa titularidade.
f. Instalacións de saneamento e depuración de carácter territorial, e infraestruturas de
fornecemento de auga.
g. Infraestruturas competencia do Estado.
4.2.1

Senda dos Faros

Co gallo de integrar Galicia no proxecto da Senda Europea GRE-9, “Cornixa Atlántica” que
propón unir cun percorrido peonil toda a costa desde San Petersburgo até Lisboa, así coma
dotar dun recurso económico sostible o litoral, entre outros obxectivos, o POL establece
na disposición adicional 2º a posta en marcha pola Consellería competente na materia a
Senda dos Faros que ao seu paso pola rexión das Rías Altas preséntase coma un potencial
recurso turístico e de revalorización da paisaxe, establecendo unha rede de sendeiros
claramente delimitados, accesibles e seguros, para o uso e gozo da sociedade.

4.2.2

Especificacións dos Plans Xerais

No eido das especificacións dos Plans Xerais, o Plan de Ordenación do Litoral dita no Art.
60.- Desenvolvementos urbanísticos:
de crecemento municipal no marco dun desenvolvemento equilibrado e sostible, que
o planeamento urbanístico deberá garantir en coherencia coas determinacións do
POL.
2. Unicamente se permitirán os desenvolvementos urbanísticos illados que teñan
como finalidade a recualificación das áreas identificadas para tal efecto neste plan,
así como a implantación illada de actividades produtivas, industriais, dotacionais e
empresariais de tal forma que se xere o mínimo impacto sobre o territorio.
3. O planeamento xeral velará para que os novos crecementos urbanísticos se
formulen de forma integral, con especial atención á morfoloxía, posición relativa e
escala da intervención e con modelos tipolóxicos que integren os principios, criterios
e normas xerais perseguidas para cada elemento do Modelo territorial deste Plan.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE BERGONDO. DOCUMENTO DE INICIO. XULLO 2017

PÁX.

14 DE 95

II. ALCANCE E CONTIDO DO PLAN. PROGRAMA

4. Cando por razóns derivadas da orografía e configuración do contorno no que se
atope o asentamento, o seu crecemento só poida ser en dirección á costa, o plan
dirixirá estes crecementos urbanísticos cara ás zonas con pendentes máis adecuadas,
atendendo a unha menor exposición e relación visual coa costa e, en todo caso,
evitando a presión sobre as áreas máis fráxiles e os espazos e elementos de valor
recollidos neste Plan.
O modelo ditado por ambos plans integraranse nas liñas estratéxicas e determinacións do
novo planeamento municipal.

4.3

PLAN SECTORIAL DE ORDENACIÓN DAS ÁREAS EMPRESARIAIS DE GALICIA

Plan sectorial aprobado o 30 de abril do 2014, cita o seguinte obxectivo:
"O obxecto do Plan Sectorial é determinar onde se desenvolverá nos próximos anos o
solo empresarial.
De acordo co modelo territorial establecido polas directrices de ordenación do
territorio, o plan trata de compatibilizar o desenvolvemento de solo empresarial en
Galicia coa defensa do ambiente, a paisaxe e o patrimonio cultural, mediante a
avaliación da viabilidade de cada unha das actuacións previstas e a análise da
capacidade de acollida de todo o territorio galego".
O Plan sectorial busca cubrir os déficits de solo empresarial, tratando de reducir os
desequilibrios intercomarcais. A cobertura de déficits realízase pola seguinte orde:
1.- Na propia comarca deficitaria mediante as actuacións en tramitación e en estudo
previstas no Plan 2009-2015 ou actuacións doutros promotores.
2.- Os déficits non cubertos no punto 1: cóbrense nas comarcas adxacentes que
presentan superávit.
3.- Os déficits non cubertos nos puntos precedentes: cóbrense mediante a
delimitación de novo solo."
No caso concreto de Bergondo, xa se atopa en funcionamento o Polígono Industrial de
Bergondo, que ocupa uns 882.000 m2. No veciño concello de Sada atópase o polígono
industrial Arco Iris e o polígono industrial Espírito Santo, compartido co concello de
Cambre, ambos limítrofes con solo apto para urbanizar industrial (SAUI5), en parte xa
urbanizado.
***Aínda que independentemente deste Plan, presentouse o Plan especial de reforma
interior dun solo industrial en Obra de Paño, na parroquia de Lubre, cunha superficie de
case 25.000 m2. E en 2007 presentouse un Plan de sectorización dun ámbito en Callou, na
parroquia de Vixoi.

4.4

PLAN ESTRATÉXICO ZONAL “GOLFO ÁRTABRO”

O “Plan Estratéxico Zonal 2007-2013”, elaborado coa participación dos axentes locais,
marca as liñas fundamentais a seguir para conseguir un desenvolvemento integral e
sostible da zona costeira do Grupo, incidindo na mellora económica, social, e
medioambiental do territorio, en especial do sector do mar. A posta en marcha dunha
iniciativa de Xestión Integrada das Zonas Costeiras resulta un dos obxectivos fundamentais
dentro desta estratexia.
O G.A.C. “Golfo Ártabro” constitúese no ano 2008 co obxectivo de ser o centro de
representación e integración dos axentes do sector do mar e axentes de carácter público
e privado, territoriais, institucionais, sociais e económicos, interesados en promover un
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desenvolvemento sustentable do territorio de actuación (concellos de Arteixo, Culleredo,
Cambre, Oleiros, Sada, Bergondo, Paderne, Miño, Pontedeume, Cabanas, Ares, Mugardos,
Fene e Narón).
Aínda que no veciño municipio de Sada, elaborouse un proxecto que afecta a Bergondo,
“Xestión Integrada da zona costeira na ría de Betanzos como ferramenta de
desenvolvemento do concello de Sada”, que busca crear unha iniciativa piloto de xestión
integrada no ámbito da ría de Betanzos como mecanismo que asegure o desenvolvemento
sostible da súa área litoral.
Esta iniciativa impulsada polo Concello de Sada e financiada con Fondos Europeos da Pesca
(FEP) do Grupo de Acción Costeira 2 Golfo Ártabro, intégrase dentro do Plan de Xestión da
Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.
Obxectivos:
•

Coñecer máis detalladamente a situación do litoral da ría de Betanzos, tanto biolóxica,
como económica e socialmente, así como visualizar as súas potencialidades orientadas
ao emprego.

•

Deseñar un Sistema de Información Xeográfica accesible dende a web, con toda a
información sobre a ría e especialmente da área litoral do concello de Sada.

•

Liderar un proceso de definición de obxectivos ambientais entre todos os axentes
implicados (turismo, medio ambiente, marisqueo, administracións, etc.) para mellorar
o contorno natural e a calidade ambiental.

•

Promover a conexión social, a cooperación e a participación no proxecto de tódalas
persoas interesadas, fomentando o desenvolvemento sostible e a mellora da calidade
de vida das poboacións locais.

•

Fomentar o aproveitamento sostible dos recursos naturais da ría de Betanzos
(mexillón, polbo, rodaballo, centola, ourizo, xurelo, algas, etc.).

•

Buscar sinerxías e complementariedades entre o sector turístico e o mariñeiro.

•

Promover a educación ambiental no litoral.

4.5

RESERVA DA BIOSFERA “MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO”

En novembro do 2013 aprobouse a declaración de toda esta zona como Reserva da Biosfera
(Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo” (Resolución do 20 de novembro de 2013, de
Parques Nacionais, pola que se publica a aprobación pola UNESCO de tres reservas da
biosfera españolas: Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras de Mandeo,
Galicia; Reserva da Biosfera de Terres de l’Ebre, Cataluña; Reserva da Biosfera do Real
Sitio de San Ildefonso-El Espinar, Castela e León, e a ampliación da Reserva da biosfera
Ordesa-Viñamala, Aragón).
A reserva 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 18 concellos das comarcas da Coruña, Betanzos e Terra de Melide: Abegondo,
Aranga, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Cesuras, Coirós, Culleredo, Irixoa,
Miño, Oleiros, Oza dos Ríos, Paderne, Sada e Sobrado.
Entre as oportunidades que ofrece a reserva:
•

Situar ao territorio “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo” no mapa mundial.

•

Dar prestixio ao territorio, ás súas empresas e aos seus produtos.

•

Ampliación dos mercados para os produtos, a través das marcas de calidade.

•

Recuperación das actividades económicas tradicionais.

•

Incentivar e fortalecer as iniciativas ligadas ao turismo sostible.

•

Xerar oportunidades de capacitación e formación.

•

Acadar apoio internacional, estatal e rexional para iniciativas e proxectos ligados ao
esenvolvemento sostible e á conservación ambiental.

•

Mellorar a conservación ambiental e a información sobre os recursos naturais.

A Misión da Reserva da Biosfera é:
A. Promover a mellora da calidade de vida e o reforzo dos sectores produtivos
mediante a súa integración cos obxectivos e principios de conservación e
sostibilidade da Reserva da Biosfera.
B. Garantir un desenvolvemento sostible do espazo rural é necesario para apoiar a
mellora de renda das explotacións de forma integral, incluíndo a mellora da
calidade das producións, o respecto ao medio ambiente, o mantemento dos
servizos dos ecosistemas e a diversificación das actividades.
C. Outro dos retos desta Reserva de Biosfera será impulsar modelos de produción e
consumo máis sostibles, que permitan contribuír á mitigación do cambio climático
reducindo as emisións de CO2, así como solucionar os problemas derivados da gran
demanda enerxética actual e da dependencia dos combustibles fósiles.
D. Asegurar a recuperación, conservación e protección dos valores ambientais e
culturais do territorio, así como fomentar o aproveitamento sostible dos recursos
naturais.
E. Contribuír a enfrontar os grandes retos do século XXI baixo o prisma da
investigación, a aprendizaxe, a cooperación, a comunicación, a innovación, a
sostibilidade e a cohesión social, promovendo deste modo un crecemento
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participativo, sostible e integrador da Reserva de Biosfera, e xerando un entorno
de coñecemento. As funcións das Reservas de Biosfera presupoñen a implicación
das poboacións locais e outros axentes sociais na xestión do territorio e o
desenvolvemento do plan de actuacións. Só deste modo poderán acadarse os fins
da Reserva en canto a harmonizar o desenvolvemento e a conservación.
O Plan de Xestión (2013 – 2017), estrutúrase nas seguintes liñas de acción:
F. Xestión adaptativa, comunicación e cooperación.
G. Entorno socioeconómico, emprego e cambio climático.
H. Sostibilidade do medio rural e do medio mariño, producións e servizos.
I.

Ciencia e desenvolvemento de capacidades.

J. Conservación dos recursos naturais e patrimoniais.

4.6

AXENDA LOCAL 21, CONSORCIO DAS MARIÑAS

O 20 de xullo do ano 2007, ratificouse o Convenio de colaboración entre a Consellería de
Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible da Xunta de Galicia, o Consorcio As Mariñas
e o GAL Terra das Mariñas, para a implantación da Axenda 21 Local no territorio do
Consorcio As Mariñas.
Un dos compromisos que se adquiriron coa sinatura deste convenio e coa posterior sinatura
da carta de Aalborg por parte de cada un dos representantes dos concellos abranguidos
polo Consorcio As Mariñas, foi o de acadar o desenvolvemento sostible dende un punto de
vista económico, social e ambiental nos nove concellos (Abegondo, Arteixo, Bergondo,
Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros e Sada), para o cal é unha ferramenta básica
a implantación da Axenda 21 Local.
A Axenda 21 local é un compromiso de actuar cara a mellora continua dos municipios,
caracterizándose polos seguintes aspectos:
•

É un instrumento de planificación estratéxica, pero sen basearse unicamente na
mellora no marco económico do municipio, posto que debe ter en conta a sostibilidade
en tódolos aspectos como modelo de desenvolvemento.

•

Debe de iniciar o proceso coa elaboración dunha auditoría, e poñer en marcha un Plan
de Acción que determine uns obxectivos e estratexias comúns no territorio, baseado
no diagnóstico dos municipios.

•

A participación dos axentes económicos, sociais e ambientais do municipio debe
procurarse o máis ampla e plural posible durante todo o proceso de implantación.

A pretensión de desenvolver un modelo máis sostible para os municipios, debe incluír as
realidades máis próximas, en consecuencia, os acordos que poidan tomarse nos municipios
con relación aos seus plans estratéxicos deberían ser postos en común cos correspondentes
de cada un dos municipios da súa área metropolitana, e en particular cos relativos ao
modelo de mobilidade.
O modelo “urbano”, que debe garantir un acceso rápido, cómodo e non contaminante a
toda a cidade, non pode ser extrapolado sen máis a un territorio máis amplo, que
contemple todo o municipio, a provincia ou incluso a Galicia enteira, polo que a
contención na dispersión da cidade nun territorio moito máis amplo é chave na discusión
sobre o modelo de desenvolvemento máis sostible, e se configura como unha das
estratexias chaves no desenvolvemento da Axenda 21.
No Documento de Síntese da Axenda 21 local das Mariñas Coruñesas, do ano 2009, para
conseguir un modelo territorial sostible, apúntase o seguinte: “O modelo territorial que
se ten demostrado sostible durante séculos nas nosas latitudes é o mosaico conformado
por áreas agrícolas, forestais e de pasto, unidos por marxes, sebes vexetais, canles,
arroios, ríos, ... e, no medio, a cidade compacta e complexa, que no territorio se
configura como unha rede polinuclear de cidades. Facer máis cidade e, á vez, máis campo,
sería a síntese dos dous modelos, o urbano e o territorial”.
...
O modelo territorial vai acompañado dos modelos de mobilidade, de enerxía, de auga, de
materiais, etc. que o caracterizan e o manteñen organizado e en funcionamento:
1. Modelo de ocupación urbana do territorio. Proponse pasar do modelo de cidade difusa,
ao modelo polinuclear de cidades e pobos compactos e complexos. Proponse pasar, polo
tanto, da dispersión no territorio a un sistema de cidades e núcleos compactos.
2. Rede de sistemas libres. Proponse crear unha matriz verde interconectada de elevada
biodiversidade cunha compoñente agrícola e gandeira a potenciar, na que se fomente a
conexión dos espazos verdes urbanos co resto da estrutura verde da mancomunidade.
3. Modelo de mobilidade. Proponse que o groso da mobilidade entre núcleos descanse no
transporte público.
4. Modelos de metabolismo (enerxía, auga e materiais). O modelo de mobilidade, as
tipoloxías edificatorias e o propio modelo de ordenación territorial baseado nun sistema
polinuclear de cidades compactas, ten un consumo de recursos naturais, incluído o solo,
moi inferior e, polo tanto, máis sostible, que os modelos de metabolismo que proxecta a
difusión no territorio.
E na Declaración de Sostibilidade, asinada en Bergondo no ano 2009, proponse actuar
dende as súas competencias, asumindo o compromiso de establecer paulatinamente en
tódolos ámbitos de actuación dos municipios integrantes do Consorcio As Mariñas, unha
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serie de plantexamentos e enfoques progresivamente acordes cos obxectivos do
desenvolvemento sostible, para:
•

Potenciar a actividade económica orientada cara un desenvolvemento sostible.

•

Apoiar as iniciativas emprendedoras e ampliar o soporte as actividades con máis
potencial da área.

•

Protexer e conservar a biodiversidade e riqueza natural deste territorio.

•

Mellorar a calidade ambiental.

•

Optimizar o uso dos recursos naturais e diminuír a dependencia dos recursos non
renovables.

•

Reducir as emisións de contaminantes.

•

Promover a eficiencia enerxética en fogares, actividades empresariais e comerciais,
difundindo o uso de enerxías limpas e renovables.

•

Reducir a produción de residuos e fomentar a cultura da reutilización e da reciclaxe.

•

Aplicar políticas eficaces na planificación territorial que asegure a ordenación
territorial en equilibrio coa sostibilidade.

•

Promover o modelo polinuclear de cidades e pobos compactos e complexos asentes
sobre unha estrutura ecolóxica de elevada biodiversidade.
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II. ALCANCE E CONTIDO DO PLAN. PROGRAMA

5.
5.1

ALCANCE. OBXECTIVOS XERAIS DO PXOM
OBXECTIVOS URBANÍSTICOS

O novo PXOM optará por un modelo urbanístico que, por unha banda, consolide o modelo
actual e, por outra, valore a posibilidade de definición e reforzo de novos solos produtivos,
así como os posibles ámbitos de reforma e mellora urbana, determinando como opción
prioritaria a reciclaxe urbana en oposición á extensión dispersa e o consumo de novo solo
residencial sen antes ter consolidado o solo urbano e rural existente.
A oferta será mais cualitativa que cuantitativa atendendo, dunha banda, á formación
dunha vila e áreas urbanas mais compactas, colmando os terreos baleiros e mellorando os
seus servizos, ofertando unha tipoloxía de vivenda adecuada á demanda actual. Por outra,
o plan atenderá á ordenación e á mellora global da importante rede de barrios que forman
a cidade difusa para que, conservando a súa idiosincrasia, se adapten ao contexto dos
novos sistemas sociais e económicos. Finalmente, o plan definirá unha oferta que integre
no planeamento as previsións de solo e infraestruturas necesarias para promover un
cambio de paradigma económico na vila baseado na diversificación do tecido tecnolóxico,
industrial e dos solos verdes produtivos.
Neste senso e respecto ao desenvolvemento urbanístico e ao crecemento, haberá que
dimensionar a demanda da oferta inmobiliaria e do parque de servizos, tendo en conta a
estrutura consolidada, co obxectivo de fomentar un sistema urbano con criterios de
sustentabilidade urbanística e neste senso, considerar que haberá que tecer o territorio a
partir de sendas verdes e eixos peonís; integrando a estrutura de equipamentos e servizos.
Definiranse os obxectivos do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Bergondo
a partir dunhas estratexias concretas e a definición dunhas directrices e obxectivos que
conformarán o novo proxecto de vila.
> 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. Mellorar así a estrutura territorial e ambiental, fomentando deste modo a cohesión
ambiental e social nun proxecto de continuidade dos corredores de biodiversidade.
Potenciar e estruturar unha rede arterial de proximidade, que permita artellar os
diferentes núcleos de poboación, complementada cos conectores de mobilidade saudable
encargados 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 das 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
reservas de solo en cada un deles.

5.2

OBXECTIVOS AMBIENTAIS

A realidade actual do municipio, onde se propoñen novas estratexias urbanísticas
importantes, debe ir da man dunha aposta pola sustentabilidade, a preservación e a
recuperación e pola posta en valor do patrimonio natural, nun ámbito coas grandes
potencialidades que presenta un municipio como Bergondo.
En consonancia co descrito, propóñense os seguintes obxectivos xerais dende o punto de
vista medioambiental, algúns dos cales coinciden cos establecidos por criterios
urbanísticos:
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•

Establecer mecanismos para romper a inercia de ocupación do SNU, especialmente de
carácter agrario.

•

Recoñecer a realidade actual de vivenda dispersa no SNU vinculadas no seu orixe, xa
sexa social ou tradicional propio das zonas rurais de Galicia, mais hoxe xa non
vinculadas,e establecer estratexias de mantemento das potencialidades agrícolas,
valiosas en Bergondo, así como a mellora da paisaxe e da conectividade ecolóxica, a
través das directrices do POL.

•

Favorecer a actividade agraria e vinculada aos valores e ás potencialidades
ambientais, como garantía de mantemento da paisaxe agrícola, cada vez máis escasa,
dando valor ao SNU agrario, hoxe obxecto das maiores presións, e de uniformización
da paisaxe.
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•

Diversificar o modelo de usos e actividades económicas, orientando as novas
actividades con criterios de sustentabilidade ambiental e incrementando a oferta de
traballo en Bergondo, sen contradicir o modelo industrial de carácter supramuncipal.

•

Promover a restauración ambiental da fronte de costa, en toda a súa extensión,
abrindo as áreas restauradas ao uso social e educativo, xerando un verdadeiro corredor
e nexo de unión. Terá especial importancia neste punto o pazo de Mariñán, toda a
fronte da ría, e as posibles conexións co centro administrativo de Bergondo, como
zona de concentración de servizos.

•

Maximizar a protección dos espazos ou elementos de interese natural ou conector,
potenciando a estrutura actual, complementándoa coas estratexias del POL.

•

Minimizar a ocupación do solo e promover a compactidade e densidade dos núcleos
urbanos.

•

Fomentar un uso racional da auga e prever a implantación das infraestruturas
necesarias para un adecuado saneamento das augas residuais, e da súa relación coa
fronte de costa.

•

Mellorar a eficiencia enerxética dos sistemas urbanos e das edificacións.

•

Favorecer a integración das grandes infraestruturas que atravesan o municipio,
facéndoas accesibles, e paliando os seus efectos ambientais principais, como a perda
de conectividade ecolóxica e a contaminación, especialmente en relación á
contaminación acústica.

•

Promover as "boas prácticas" de xestión dos residuos.

•

Articular medidas de mellora da mobilidade sostible (rueiros, vías peonís, ciclistas,
etc), especialmente de segundo orde unindo os núcleos principais e parroquias por
zonas topograficamente favorables.
Ao mesmo tempo, definir itinerarios, que unan as parroquias interiores, restaurando
itinerarios tradicionais, pensado para peóns e bicicletas.
Integrar os itinerarios estruturais e de escala territorial, como a senda dos faros.
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III. DESCRICIÓN DO CAMPO DE ESTUDO

III. DESCRICIÓN DO CAMPO DE ESTUDO
1.
1.1

CARACTERIZACIÓN DO MEDIO RURAL
ENCAIXE TERRITORIAL

A comarca da Coruña encóntrase na parte noroccidental de Galicia, limitando ao norte co
océano Atlántico, no chamado Golfo ou Arco Ártabro, e que engloba as rías de Ferrol, Ares
e Betanzos. Concretamente Bergondo forma parte da ría de Betanzos, que forma o seu
límite oriental na comarca natural coñecida como As Mariñas Coruñesas e que se forma
pola desembocadura dos ríos Mendo e Mandeo.
Formas topográficas suaves e de escasa altitude; o litoral destaca pola presenza de
diversas praias, como as de Pedrido, A Cabana, Regueiro e Gandarío.
A comarca, formada polos concellos de Abegondo, Arteixo, Bergondo, Cambre, Carral, A
Coruña, Culleredo, Oleiros e Sada teñen sufrido un importante crecemento demográfico e
urbano nas dúas últimas décadas que deu lugar á formación dun continuo urbano
supramunicipal situado na parte central da Rexión Urbana das Rías Altas.
Sitúase a comarca dentro da subrexión das Mariñas (xestionada polo Consorcio As Mariñas),
territorio dominado por relevos suaves e caracterizado por pendentes moderadas e zonas
chairas ligadas ao entorno da ría do Burgo e do Encoro de Cecebre. Na área interior de
pequenos macizos, como os Montes da Tieira e Monte Xalo, aparecen pendentes
escarpadas e vales encaixados. A zona litoral a compón a rede hidrográfica de primeira e
segunda orde, que verte directamente ao océano entre a beira oeste do estuario do río
Mandeo, na ría de Betanzos, ao redor do cal estendese unha gran chaira intermareal; e a
costa de Arteixo.
Deste xeito, a comarca da Coruña configúrase en tres espazos xeográficos:
1. O curso medio e baixo da bacía do Mero e a súa prolongación natural na ría do Burgo,
formada sobre materiais xistosos de gran fino da chamada serie de Ordes, con suaves
ondulacións e altitudes ata os 200-300 m sendo unha área moi poboada, con vilas de
referencia como o Burgo, Cambre e Abegondo; e con terras xistosas cunha importante
actividade agrícola e industrial favorecido polo relevo suave. As vías de comunicación
máis importantes converxen neste val, auténtico eixo de concentración demográfica
e económica.
2. O curso alto do Mero, formado por granitos micáceos, de relevos abruptos de ata 400
e 500 metros, sendo a área interior onde remata o límite de poboamento difuso
existente en torno do Golfo Ártabro.
3. O sector costeiro, formado por materiais xistosos, con tramos de costa baixa e amplas
areeiras abertas ao océano e cantís e illotes batidos polo mar, como na costa entre
Arteixo e A Coruña e en Dexo, coa chaira intermareal da ría de Betanzos como extremo
final. Na costa, os asentamentos localízanse protexidos, con núcleos turísticos e
residenciais. Nun segundo termo a agricultura e pequenas industrias complementan as
actividades da costa das mariñas.
O Concello de Bergondo forma parte deste continuo urbano difuso, un espazo intermedio
litoral dentro da Rexión Urbana Ártabra, onde se foi formando un espazo residencial que
responde a un agregado urbano de desenvolvemento espontáneo e desarticulado
construído só en parte sobre a estrutura parroquial existente. Bergondo atópase dentro do
treito de urbanización continua da costa A Coruña - Miño que abrangue principalmente o
espazo situado entre as rías de Betanzos e da Coruña, onde os límites entre os concellos
veciños son en xeral imprecisos, tanto ao noroeste con Sada, ao sueste co de Betanzos e
ao oeste con Cambre (ao sur con Abegondo limita a través de Cecebre). Con todos estes
concellos comparte características e actividades funcionais formando con eles unha única
área tanto desde un punto de vista xeoespacial e ambiental como dende un achegamento
socioeconómico. O núcleo de Betanzos constitúe o núcleo histórico comercial e referencial
da bisbarra, onde tamén teñen importancia os de Sada e Cambre, e dentro do concello,
os de Bergondo - San Cidre e Guísamo, que constitúen importantes puntos referenciais no
territorio.
Este espazo está a asumir unha crecente presenza de edificacións dispersas e de
urbanizacións residenciais de tamaño diverso, cunha presión urbana, tanto residencial
coma turística, na que os usos primarios están a perder importancia. É unha zona que está
a tomar unha traza de carácter suburbano debido á aglomeración do novo poboamento
disperso e difuso sobre a estrutura parroquial de aldeas, o que comeza a albiscar un risco
de deterioro ambiental e social. Mais, malia este proceso que se está a desenvolver nunha
parte do seu territorio, Bergondo aínda posúe unha importante estrutura rural de
asentamentos e paisaxe onde as novas urbanizacións residenciais non acadaron un
desenvolvemento excesivo, ao xeito do acontecido nos concellos da primeira coroa en
torno da cidade da Coruña. A posición económica e funcional de Bergondo desenvólvese
nunha dobre articulación como espazo de potencialidade turística e residencial de grandes
valores naturais e patrimoniais, e como espazo de desenrolo agrícola e industrial dentro
da subrexión das Mariñas.
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1.2

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO TERRITORIO

O termo municipal de Bergondo abrangue unha extensión duns 32,2 km2. Pertence á
comarca da Coruña, na provincia da Coruña. O concello de Bergondo limita cos concellos
de Sada e Cambre polo oeste, Abegondo polo sur, Betanzos e Paderne polo sur e sueste, e
coa parte interior da ría de Betanzos, polo leste. Pertence ó partido xudicial de Betanzos,
e tradicionalmente formaba parte da súa comarca, mais as relacións económicas e
funcionais vincúlanno á Área metropolitana da Coruña.
Está composto por 9 parroquias: Babío, Bergondo (onde se sitúa a capital do municipio),
Cortiñán, Guísamo, Lubre, Moruxo, Ouces, Rois e Vixoi. Entre todas suman 72 entidades
de poboación. A densidade de poboación é de 190,31 hab/km2.
A altitude do termo municipal vai desde o nivel do mar, nas marxes da ría de Betanzos,
até os 186 metros sobre o nivel do mar na ermida de Santa Marta de Babío, constituíndo
este punto a altura máxima da poboación. Tamén son elevados os altos do Espírito Santo,
de 177 metros e do Armuño de 187 metros.

COORDENADAS QUE DEFINEN O NÚCLEO
Coordenada

SO

NL

X

412.078

415.327

Y

4.588.268

4.591.081

Forma parte, nunha grande extensión, do sector costeiro da península de Oleiros-SadaBergondo. Presenta unha xeoloxía formada principalmente por xistos e unha variedade
topográfica de formas suaves e pequenos outeiros.
Na costa contrastan sectores de cantís baixos e abertos ao océano e grandes areeiras cunha
rede hidrográfica de ríos moi numerosos mais de pequena extensión, destacando o Maior,
o Cabanés e o de Gandarío, que verten cara ao norte. A costa da ría, tras o Pedrido, é
unha gran xunqueira onde verten conxuntamente o Callou, o Miodelo e o Xaralleira. A
maioría destes ríos teñen as súas fontes e mananciais no termo municipal. Tamén unha
pequena rede do concello de escaso percorrido verte no Encoro de Cecebre (Regos de
Viovieiro e Baldomir).
Os asentamentos distribúense densamente nas aberturas das valgadas costeiras ou dentro
das brechas dos vales principais, cunha grande variedade de situacións miúdas, xuntándose
os eidos das aldeas dun val a outro por riba dos cumios interfluviais ou ben quedando
separados por anacos de terreo forestal.
Ditas áreas forestais, de orixe inculta, ocupan tanto as áreas altas como algunhas ladeiras
de pouca inclinación até o fondo dos vales sen que exista unha orde dominante clara se
non a derivada dunha alta ocupación do terreo dende antigo.
1.2.1

Climatoloxía

A zona climática onde se atopa Bergondo, é a Oceánica húmida. O clima adscríbese na súa
totalidade ao dominio climático Cálido e Subhúmido, con temperaturas suaves, escasa
oscilación térmica (uns 8ºC), frecuentes precipitacións e alta humidade relativa. En
función da Evapotranspiración (ETP) anual esta zona catalógase como unha rexión térmica
de tipo mesotérmica I.
A temperatura media anual do últimos 5 años é duns 13,4ºC e a oscilación térmica media
sitúase entre 12,5ºC e 13,5ºC. O municipio presenta máximas próximas aos 34º C e mínimas
de non menos de 0º C (-1,8 en 2010).
As precipitacións acumuladas ao longo do ano rexistran valores medios de 1.000 mm (722
mm en 2010 e 1.472 mm en 2013), cun máximo en inverno e un mínimo en verán.
Non obstante o clima varía lixeiramente se a zona é costeira, cunha situación de abrigo e
de baixa altitude, ou do interior, onde o clima sofre unha certa continentalización, cunhas
temperaturas máis baixas e unha maior oscilación térmica, aínda que non menor dos 10ºC.
Os ventos do suroeste traen chuvias copiosas mentres que os ventos do nordeste son os
responsables da humidade e da moderación térmica que caracteriza este microclima
durante os meses estivais.
1.2.2

Xeoloxía e litoloxía

XEOLOXÍA
Bergondo, e a comarca de A Coruña, sitúanse na unidade xeolóxica de Galicia- Tras Os
Montes, unha das subzonas que conforman o Macizo Hespérico. Atópase formado por
materiais precámbricos e paleozoicos de máis de 500 millóns de anos de antigüidade e que
sufriron intensas deformacións coa oroxenia Hercínica, fai uns 400 millóns de anos.
A unidade xeolóxica de Galicia-Trás-os-Montes está constituída por un conxunto de láminas
alóctonas que nunha segunda fase de deformación hercínica provocou o seu cabalgamiento
sobre a unidade xeolóxica da zona Centroibérica, con materiais de procedencia variada,
entre outros ofiolíticos de cortiza oceánica, e clasificados dentro da serie do complexo
“Ordes”. Son basicamente xistos e gneises.
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En termos xerais, os materiais da zona están compostos por xistos de varios tipos, seixo
xistoso e metagrauvacas, nunha sucesión con niveis turbidíticos. Ao haber sufrido polo
menos dúas deformacións, é difícil precisar outras estruturas sedimentarias como
estratificación cruzada, aínda que si observouse estratificación gradada.
Durante a oroxenia Hercínica estes materiais desenvolveron dúas fases de deformación,
ademais dun metamorfismo rexional de baixa presión, que deu lugar á transformación dos
granitoides en gneises. Neste período, tanto no momento da deformación como posterior
a ela, ten lugar o emprazamento de masas graníticas que poden dan lugar a metamorfismo
de contacto. Ao final do ciclo Hercínico obsérvase unha compresión N-S.
Durante o Mesozoico o Macizo Hercínico experimenta un acusado proceso erosivo,
quedando como trazo morfolóxico máis antigo da etapa poshercínica o nivel dos cumios
das serras da rexión. Caracterízase por unha etapa de descompresión da codia que xera
sistemas de fracturación SO-NL e N-S. Finalmente, durante o cuaternario continúa o
proceso de desmantelamento e erosión, sendo acusado no Plistoceno diversas etapas
glaciais-interglaciais que propiciaron trazos xeomorfolóxicos de niveis de erosión e
sedimentación detrítica en medio costeiro e fluvial.
XEOMORFOLOXÍA
O relevo e a xeomorfoloxía do Concello de Bergondo vén determinado tanto pola litoloxía,
como polas estruturas tectónicas que as afectan.
O relevo é relativamente suave, chamado como relevo “penechaira galega”, que en
realidade trátase de acumulación de sedimentos e non só dun proceso erosivo, polo que o
termo “penechaira” non é un termo moi axeitado. Si que a erosión formou os vales máis
ou menos abertos dos ríos e regos do concello.
A facilidade de erosión dos xistos provoca estes relevos suaves, con algúns montes
alombados sen grandes resaltes. Boa parte do concello atópase por debaixo dos 100 m de
altitude, salientando o monte Babío, con 189 m, e o monte de Armuño, tamén con 189 m
de altitude, como as cotas máis elevadas. Este último totalmente rodeado polo polígono
industrial de Bergondo.
LITOLOXÍA
Os principais elementos litolóxicos de Bergondo son os xistos de Ordes, as metagrauvacas
e os paragneis. Na costa, destacan as marismas e algúns cursos fluviais, ademais dalgúns
depósitos aluviais cuaternarios.
Nunha pequena zona ao sur do concello, aparecen algunhas gravas e areas, e nunha única
localidade, un granofel alcalino.
Entre outras litoloxías, as principais son:
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•

Serie de Ordes. Serie metasedimentaria constituída por anfibolitas, cuarcitas negras
grafitosas e piritosas, metapsamitas, metapelitas e conglomerados. A serie é
basicamente detrítica, con xistos, seixos xistosos e metagrauvacas nunha sucesión
rítmica con niveis turbidíticos de gran potencia, con granulometrías de tamaño medio
e fino, que adoitan orixinar areas finas e limos.

•

Xistos e paragneises con algunhas parafibolitas intercaladas (PC-CA) do denominado
complexo Noia. Estas rochas constitúen os metasedimentos do Complexo e esténdense
desde o N ao S do mesmo. Son rochas sedimentarias que sufriron diversas
recristalizacións metamórficas. A forman minerais de seixo, plaxioclasa, biotita e
moscovita con outros accesorios. Nos gneis predomina o feldespato potásico e todos
presentan diferentes graos de xistosidade.

•

Granofels (Mq). De composición mineralóxica semellante ás metasamitas ou
metagrauvacas, mais máis masivas e recristalizadas. Localízanse nun pequeno punto
cerca de Rois.

•

Anfibolitas (A1). Parece tratarse de alternancias de filóns capa ou diques subparalelos
aos xistos, moi ricos en anfibolita. Localízanse nas proximidades da ría de Betanzos.

•

Microconglomerados, areas e areas arxilosas (Tb2Q), do pliocuaternario, de idade
Plioceno-Plistoceno. Localízanse só en Cortiñán, preto de Viladesuso.

•

Rochas filonianas postectónicas (q). Un pequeno filón de seixo que corta con baixo
grao de oblicuidade ás estruturas. Localízase nun pequeno punto preto de Rois.

•

Materiais e formacións do Cuaternario (Q, QM, Q2AI, QCI-P, QF-I). Froito da erosión
das rochas, de orixe máis recente (até 10.000 anos) e que se depositan nos fondos
fluviais dos ríos, marisma, praias,... dando lugar a depósitos detríticos:


Depósitos recentes eluvio-aluviais (Q). Compostos por limo, arxila e grava froito
da alteración e disgregación dos xistos, gneises e granitos. Localízanse en
valgadas, canles actuais e depresións.



Sedimentos de marisma e plataforma intermareal (QM). Limos moi ricos en
materia orgánica, localizados na terminación da ría de Betanzos. Diferéncianse
dous tipos: un afectado pola oscilación diaria da marea e outro afectado só pola
subido do nivel das augas en mareas vivas.



Sedimentos de cordón litoral-praias (QCI-P).



Sedimentos aluviais de arxilas e arenas con cantos (Q2AI).
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PUNTOS DE INTERESE XEOLÓXICO (PIX)
No Concello de Bergondo non se localizan puntos de interese xeolóxico.
Aínda que se poden salientar a posibilidade da presenza de bosques fósiles nas praias do
municipio, xa que segundo Vidal fai uns 6.000 anos o nivel do mar encontrábase uns 5
metros ou menos debaixo do actual nivel. E de feito xa se atoparon algunhas árbores de
máis de 5.000 anos de antigüidade nalgunhas praias próximas (Ponzos, en Ferrol; Seselle,
Ares; ou Riazor, A Coruña) (na figura adxunta sinálanse algúns dos bosques fósiles
descubertos).
No POL tamén se consideran as Marismas de Betanzos como de interese xeomorfolóxico.
1.2.3

Edafoloxía

Seguindo os criterios de clasificación dos solos da Soil Taxonomy da USDA (Departamento
de Agricultura dos EUA, 1987), e debido ao predominio de substrato de carácter ácido,
con una alta tendencia a la podsolización, os solos dominantes en Bergondo son de tipo
regosol (Orthents) e cambisol.
Nas partes máis elevadas, sobre materiais graníticos, a parte de cambisois tamén hai
umbrisois (ferrálicos, háplicos e acrisoles úmbricos).
Nas vertentes dos principais regos, como o rego Maior e Xaralleira, aparecen fluviois por
acumulación de sedimentos coluviais e aluviais.
Nas marismas e partes máis altas das ladeiras, os solos son máis pobres e delgados, con
leptosois na parte máis elevadas, sobre xistos e con maior pendente, e fluvisol en zonas
encharcadas.
O solo de interese agrícola é moi escaso, polo que a súa conservación reviste un maior
interese.
1.2.4

Hidroloxía

O principal curso de Bergondo é o río Mandeo, cunha lonxitude de 25 quilómetros
caracterizado por bosques de ribeira ben conservados e importantes poboacións de salmón
(Salmo salar) no curso baixo do río, e tamén da boga (Chondrostoma polylepis) e da
Vermelliña ou Reñosa (Rutilus arcasii). Na súa desembocadura destacan as marismas,
principalmente formadas por extensos xuncais, que son parada e zona de cría de
numerosas especies de aves.
AUGAS SUPERFICIAIS
O Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica Galicia Costa do ciclo 2015-2021, foi
aprobado por Real Decreto 11/2016 do 8 de xaneiro. Con data do 18 de febreiro do 2016
publícase no DOG nº 33 a Orde de 29 de xaneiro de 2016 pola que se dispón a publicación
da normativa do Plan hidrolóxico da demarcación hidrográfica de Galicia-Costa. A partir
do plan hidrolóxico do ciclo anterior (2009-2015) (Real Decreto 1332/2012), revisáronse e
actualizáronse os contidos de acordo ao establecido na normativa de aplicación vixente e
seguindo as indicacións proporcionadas pola Comisión Europea aos organismos de bacía
dos estados membros.
O termo municipal de Bergondo, no marco da división territorial hidráulica de Galicia,
atópase integramente nas bacías da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, e segundo a
clasificación hidrolóxica establecida polo Plan Hidrolóxico Galicia-Costa (PHGC) está
integrado maioritariamente no sistema de explotación 12 río Mandeo, ría de Betanzos, e
ao sur do concello no sistema 11 río Mero, Arteixo e ría da Coruña. Uns cursos fluviais
verten na ría de Betanzos, e os do sur na ría do Burgo que se une á ría da Coruña. A ría de
Betanzos considérase masa de auga de Transición natural.
O sistema de explotación número 12, Río Mandeo e Ría de Betanzos, é un dos sistemas
máis importantes da Demarcación Hidrográfica de Galicia‐Costa, e ten unha superficie de
bacía hidrolóxica de 617 km2. O volume de precipitación media total sobre ela é de 887
hm3/ano na serie 1980/81‐2011/12, dos cales 377 hm3 /ano (42 %) retornan á atmosfera
a través da evaporación e o resto convértense en escorremento superficial e subterránea.
O sistema sitúase sobre as masas de auga subterráneas “Coruña‐Betanzos‐Ares‐Ferrol” e
“Mero‐Mandeo”, cuxos recursos renovables son de 204 hm3 /ano e 153 hm3 /ano
respectivamente.
Pódense diferenciar seis pequenas cuncas dos ríos de curso bastante curto: MendoMandeo, Xaralleira, Ares e Río da Ponte, a norte e leste, mentres que o sur del concello,
Encoro de Cecebre e Rego de Gandara.
As cuncas que desembocan na ría de Betanzos son:
•

O río Mendo-Mandeo, cuns 31,34 km, é o curso fluvial principal, e desemboca na ría
de Betanzos.

•

O rego da Brea, da Xaralleira, da Collau, de Miodelo (cunca do río Xaralleira), cuns
4,26 km.

•

O rego de Gandarío, rego de Agro, regueiro de Ocavanes (cunca Ares), cuns 2,72 km.

•

O rego Maior (rego Guinlle, rego do Casal (cunca do río da Ponte)), cuns 5,56 km.

Na ría do Burgo:
•

Regos Baldomir e Viovieiro (cunca de Encoro de Cecebre), cuns 2,71 e 2,11 km.
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•

E Rego de Gandara, cuns 7,23 km.

Case todos manteñen un caudal de auga todo o ano, aínda que algún dos non principais
pode secarse na época estival.
O abastecemento de auga de Bergondo provén do Encoro de Cecebre. Hai unha captación
de auga subterránea no Corral da Igrexa, e numerosas captacións privadas.
Segundo o Plan Hidrolóxico o estado global das masas de auga superficial, así como o
resultado do estado/potencial ecolóxico e estado químico, é:
•

ES.014.NR.112.000.01.00 Río Xaralleira. Estado/Potencial ecolóxico, Deficiente por
incumprimento en macroinvertebrados. Estado químico Bo, e estado total, Peor que
bo.

•

ES.014.NR.122.030.01.00 Rego de Gandara. Estado/Potencial ecolóxico, Deficiente
por incumprimento en macroinvertebrados. Estado químico Bo, e estado total, Peor
que bo.

A elevada pluviometría desta zona e a alta impermeabilidade do substrato son a causa
dunha elevada escorrentía,cunha infiltración baixa.
ZONAS HÚMIDAS
A marisma da ría de Betanzos é a principal zona húmida.
Segundo o Plan hidrolóxico vixente, Betanzos-Mandeo considérase como a principal zona
protexida en Bergondo, catalogada como Zonas de Especial Conservación continental
(ZECs) da Demarcación Hidrográfica de Galicia‐Costa, incluídas na rede Natura 2000 co
código ES014ZECES1110007, e como Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais
(ZEPVNs) (código ES014ENPR110019).
E aínda que non presente a importancia doutras zonas próximas, en Bergondo atópanse
algunhas pequenas “brañas” ou prados húmidos, sendo a mellor en Miodelo próxima ao
rego de Xaralleira.
AUGAS SUBTERRÁNEAS
Polo que respecta a augas subterráneas, toda a zona atópase comprendida dentro das
masas de augas subterráneas 014.011 Coruña-Betanzos-Ares–Ferrol, cunha superficie de
861,05 km2.
No referente á hidroxeoloxía caracterízase pola presenza de xistos, paragneises limolitas,
anfibolitas e grauvacas. Tamén están presentes en menor proporción granitos
calcoalcalinos e alcalinos, gneises, migmatitas, rochas básicas, lousas, cuarcitas, areniscas
e depósitos do cuaternario. Estes materiais rochosos do municipio son ígneos e
metamórficos, presentando unha escasa porosidade e permeabilidade, a non ser que se
atopen alterados por meteorización e fracturación, constituíndo acuíferos locais. Pola súa
banda, os materiais detríticos coluvio-eluviais localizados principalmente ao longo do
curso dos ríos Mandeo e Xaralleira, preto da ría de Betanzos, constitúen os mellores
acuíferos do municipio, xa que debido a súa alta porosidade, xunto coa elevada
pluviometría e a frecuencia das precipitación da zona, permiten unha alta capacidade de
recarga. Contido na masa de auga subterránea encóntrase o acuífero de San Sadurniño en
materiais pertencentes a depósitos cuaternarios.
Na capa máis superficial poden asentarse algúns pequenos acuíferos locais que son
aproveitados para uso doméstico.
O estado químico clasifícase de acordo con indicadores que empregan como parámetros
as concentracións de contaminantes e a condutividade. Considérase que unha masa de
auga subterránea presenta un bo estado químico cando:
•

Cumpre as condicións fixadas no anexo V da Directiva 2000/60/CE.

•

Non superen as normas de calidade do anexo I da Directiva 2006/118/CE.

•

Non superen os valores límite do anexo II da Directiva 2006/118/CE en ningún dos
puntos de control.

De acordo co diagnóstico do cumprimento dos obxectivos ambientais da demarcación
hidrográfica de Galicia-Costa, todas as masas de auga subterránea existentes no municipio
de Bergondo presentan un estado cuantitativo e químico bo e están fóra de risco.
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Figura 0.3 Masas de auga subterránea da demarcación
hidrográfica Galicia-Costa

Figura 0.2 Estado cuantitativo das masas de auga
subterránea de Galicia-Costa

Figura 0.2 Estado químico das masas de auga
subterránea de Galicia-Costa

FONTE: Plan hidrolóxico Galicia-Costa

FONTE: Plan hidrolóxico Galicia-Costa

FONTE: Plan hidrolóxico Galicia-Costa

PRAIAS
As zonas aptas para o baño establécense conforme ao disposto na Directiva 2006/7/CEE,
de 15 de febreiro, relativa á xestión da calidade das augas de baño (pola que se derroga a
Directiva 76/160/CEE, de 8 de decembro). A nivel estatal, o Real Decreto 1341/2007, de
11 de outubro, incorpora as directrices establecidas na Directiva 2006/7/CE.
A Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia (SERGAS) é a que declara as zonas de baño
oficiais para cada temporada de baño.
En Bergondo atópanse catalogadas a praia de Gandarío (ES014ZBAN10), a Praia O Pedrido
(código ES014ZBAN11), e o Regueiro (sen código).

1.3
1.3.1

MEDIO NATURAL
Biodiversidade

VEXETACIÓN
Bioxeográficamente, a zona de estudo atópase plenamente dentro da rexión
eurosiberiana, provincia Cántabro-atlántica, e concretamente no sector GalaicoAsturiano, onde poden medrar especies atlánticas xunto a algunhas especies
mediterráneas.
Mais á parte da vexetación autóctona e propia da zona, atópanse hábitats e numerosas
especies alóctonas, introducidas polo interese comercial ou de xeito accidental.
Vexetación potencial
O bosque con maior potencial e máis característico desta zona é a carballeira (Blechno
spicanti-Querceto roboris).
Algunhas matogueiras que aparecen nas zonas máis claras son a xesteiras (Ulici europaeiCytisetum striati) e nas zonas mais degradadas do bosque queirogais-toxais (Ulici
europaei-Ericetum cinereae). Aparecen ademais acompañados dalgúns prados anuais.
Preto dos cursos fluviais, a vexetación de ribeira dominante vén definida pola asociación
Senecio bayonensis-Alnu gutinosae.
Vexetación actual
A vexetación actual difire bastante do modelo teórico, xa que xunto á urbanización e
construción de infraestruturas, hai que sumar o aproveitamento forestal con especies de
maior produtividade.
Así o bosque actual dominante no Concello é o piñeiral, sobre todo de Pinus pinaster,
Pinus radiata e Pinus pinea, e con grandes plantacións de eucalipto (Eucaliptus sp., con
máis frecuencia E. globulus), sobre todo na vertentes dos montes de Reboredo, Babío, de
Aldao, de Augarios e Monte Grande.
Tamén plantouse castiñeiro (Castanea sativa) e estripo (Pyrus cordata). Aínda que se
poden atopar outras especies de árbores exóticos como a mimosa (Acacia dealbata), a
mimosa moura (Acacia melanoxylon), a robinia (Robinia pseudoacacia), entre outras.
Consérvanse pequenos rodais de vexetación autóctona potencial como a carballeira (Rusco
aculeati-Querceto roboris), con algúns exemplares de carballo (Quercus robur) de gran
porte, acompañados doutras especies como Laurus nobilis, Ilex aquifolius, Crataegus
monogyna, Frangula alnus,...
Nas zonas máis frescas, a carballeira acidófila (Blechno spicanti-Querceto roboris), onde
Quercus robur convive con Betula celtiberica, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Arbutus
unedo e Salix atrocinerea. Acompañan no sotobosque, Laurus nobilis, Ilex aquifolium e
Corylus avellana.
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Non se atopa ningunha carballeira de gran extensión, senón só algunhas franxas nas
ladeiras dos montes, nalgunhas marxes de campos e seguindo os cursos fluviais. Como
bosquete de degradación da carballeira, destaca o bidueiral (Holco mollis-Betuletum
celtibericae), con presenza de bidueiro (Betula pubescens subsp. celtiberica).
Nos cantos máis húmidos e frescos das marxes do rego de Callou, preto de Pisón, atópanse
algúns exemplares de faia (Fagus sylvatica), unha das cales de gran porte e seguramente
coma testemuña de antigos faiales relictos. Tamén atópanse algúns exemplares de faias
plantadas como ornamentais nos pazos do Casal e de Mariñán.
Máis estendidas por todo o termo son as matogueiras, froito da degradación do bosque,
carballeiras Rusco-Querceto roboris e Blechno-Querceto roboris mais, tamén favorecido
para aproveitamento económico, tanto do toxo arnal (Ulex europaeus), como do toxo
molar (Ulex galii, Ulex minor) empregados para o gando e tamén como combustible.
Como primeira fase de degradación das carballeiras, os piornais (Ulici europaei Cytisetum striati), xesteiras e codesais, con Cytisus scoparius, Cytisus striatus,
Adenocarpus lanzii,... Que como segunda fase son substituídos polas uceiras ou toxeiras
(Ulici europaei-Ericetum cinereae), onde ademais do toxo tamén se atopa Erica
umbellata, Erica cinerea, Calluna vulgaris, Arbutus unedo e Daboecia cantábrica, entre
outras.
Pódense incluír sebes vivas, como formacións arbustivas entrelazadas para separar fincas,
e con especies como as silvas (Rubus sp.), Rosa sp., Crataegus monogyna, Sambucus nigra,
Prunus spinosa, Salix sp, etc.
As pradarías son unha comunidade orixinada na súa maior parte pola actividade humana,
e que son de grande interese, con diferentes especies de Ranunculus sp., Trifolium sp.,
Centaurea sp., Veronica sp.,... Algunhas comunidades de pradaría son a Galio-Urticetea,
Helianthemetea guttati, Stellarietea mediae,... As pradarías artificiais compóñense
principalmente de raigrás inglés e italiano (Lolium multiphlorum e Lolium perenne),
dáctilo (Dactyllis glomerata), e trevo violeta e branco (Trifolium pratense e Trifolium
repens).
O bosque de ribeira (Alnion glutinoso-incanae) atópase bastante degradado, aínda que
moitos dos cursos fluviais conservan unha estreita franxa e algún treito con amieiro (Alnus
glutinosa), sanguiño (Frangula alnus), salgueiro (Salix atrocinerea), sabugueiro (Sambucus
nigra), e bidueiro (Betula pubescens subsp. celtiberica), así como freixa (Fraxinus
angustifolia), de carácter máis mediterráneo. Aínda se atopan bastantes exemplares de
loureiro (Laurus nobilis) e no sotobosque Senecio memorensis subsp bayonensis, Osmunda
regalis e Carex broteriana.
Nas zonas húmidas de marisma, dominan os pastizais salinos atlánticos (GlaucoPuccinellietalia maritimae) que están constituídos por formacións herbáceas compostas
por especies anuais e perennes de fisonomía variable, podendo tratarse de xuncais densos
de mediana altura (Juncus maritimus, Juncus gerardi, Carex spp. E Eleocharis spp.);
noutros casos por especies rizomatosas (Festuca spp., Paspalum vaginatum, Parapholis
spp., Puccinellia spp. o Agrostis stolonifera) de pequeno porte que forman pradeiras
densas.
Na marisma unha das comunidades máis estendidas son os espadanais de Typha latifolia.
Nestas marismas atópanse as comunidades Scirpo lacustris – Phragmitetum
mediterraneum, Scirpetum maritimum, Galio palustri-Juncetum maritimi, Agrostio
stolonifera-Juncetum maritimae, aínda representadas na ría de Betanzos. Outras
comunidades na ría, Ammophiletea, Cakiletea maritimae, Salicornietea-Fruticosae,
Zosteretea marinae, e seguindo o río Apilobietea angustifoliae, Molinio-Arrhenatheretea,
Oxycocco-Sphagnetea, Phragmito-Magnocaricetea, Potametea, ...
En Bergondo tamén describiuse moitas especies de plantas invasoras, entre outras: a
mimosa (Acacia dealbata), a herba da pampa (Cortaderia selloana), a robinia (Robinia
pseudoacacia), a uña de gato (Carpobrotus edulis), a tradescantia (Tradescantia
fluminensis), a budleia (Buddleja davidii), o pasto de San Agustín (Stenotaphrum
secundatum), Paspalum paspalodes,o fento de auga (Azolla filiculoides), etc.
Árbores senlleiras
En Bergondo declaráronse algunhas árbores senlleiras (Decreto 67/2007, do 22 de marzo,
polo que se regula o Catálogo galego de árbores singulares):
•

9A Albedro (Arbutus unedo) do Pazo de Mariñán.

•

17A Pacana de Illinois (Carya illinoensis) do Pazo de Mariñán.

•

42A Eucaliptos (Eucalyptus globulus) do Pazo de Mariñán (ou de Láncara).

•

99A Secuoia Gigante (Sequoiadendrum giganteum) do Pazo de Casal.

•

101A Teixo (Taxus baccata) do Pazo de Baldomir.

Tamén se atopan dúas formacións senlleiras:
•

11F Mirtos (Myrtus communis) doPazo de Mariñán.

•

15F Plátanos de Sombra (Platanus hispanica) do Pazo de Mariñán.

Pódense citar outras árbores, que aínda que non teñen sido declaradas árbores senlleiras,
destacan pola súa idade, porte ou singularidade, como as faias (Fagus sylvatica) do Pazo
do Casal, unha faia do Rego de Callou, ou unha sobreira (Quercus suber) próxima da igrexa
de Rois (que sufriu unha forte poda).
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Man común
O concello de Bergondo pertence ao Distrito Forestal II Bergantiños-Mariñas Coruñesas,
concretamente a demarcación da Coruña. Non conta con ningún monte en man común ou
monte veciñal.
FAUNA
En Bergondo atópase unha boa representación da fauna vinculada aos hábitats acuáticos,
grazas sobre todo á ría de Betanzos que atrae numerosas aves limícolas e mariñas.
Para o resto do concello, pódense atopar especies de espazos abertos e outras vinculadas
a hábitats forestais. Tamén é un lugar de paso de numerosas aves en migración.
Entre os anfibios pódense salientar algunhas especies de distribución bastante restrinxida,
con algúns endemismos ibéricos, como a salamántiga galega (Chioglossa lusitanica), o
limpafontes común (Lisotriton boscai), o sapo raxado (Discoglossus galganoi), e a ra
patilonga (Rana ibérica).
O mesmo en réptiles, con endemismos como a lagarta das silvas (Podarcis bocagei)
amplamente estendida, e máis raros o lagarto das silvas (Lacerta schreiberi) e a víbora de
Seoane (Vipera seoane).
Entre os mamíferos en Bergondo, destacan algunhas especies incluídas no anexo II da
Directiva 92/43 Hábitats. De interese especial destacan a lontra (Lutra lutra), o armiño
(Mustela erminea), e cada vez máis raro o tourón (Mustela putorius), ademais dos
morcegos. Entre algúns dos máis abundantes, e que ocasionan danos á agricultura e
accidentes nas vías de comunicación, o xabaril (Sus scrofa).
Entre a fauna mariña, algunhas especies atopan refuxio e comida nas pradarías de seba,
como son os numerosos invertebrados como o choco (Sepia officinalis), e crustáceos como
a nécora (Necora puber), aproveitados economicamente. Entre os peixes destacan a solla
(Platichthys flesus), a robaliza (Dicentrarchus labrax), o muxe (Chelon labrosus), o fodón
(Trisopterus minutus), o cabaliño de mar (Hippocampus ramulosus), e a lamprea
(Petromyzon marinus). A anguía (Anguilla anguilla) tamén se atopa nos cursos fluviais,
onde aínda é posible atopar o salmón (Salmo salar), o reo (Salmo trutta trutta), e no curso
curso alto, a troita de río (Salmo trutta fario).
Bergondo alberga tamén unha gran riqueza de especies de invertebrados, entre os que
destaca o caracol (Elona quimperiana), e coleópteros como a carroucha (Cerambyx cerdo),
a vacaloura (Lucanus cervus), e o mexillón de río (Margaritifera margarítifera), incluído
no Anexo II da Directiva Hábitats como especies en perigo de extinción.
Nas seguintes páxinas achéganse as listaxes de especies citadas no municipio e zonas
próximas, coas categorías de protección no ámbito galego, español e europeo. Moitas das
especies citadas son consideradas vulnerables, xa sexa polo catálogo galego ou polo
español; entre estas destacan algúns grupos con problemas de conservación a escala global
(como os anfibios e os morcegos).

PEIXES PRESENTES NO MUNICIPIO DE BERGONDO
común

Nome común
(castelán)

CGEA 1

CEEA2

Nome científico

Nome
(galego)

Anguilla anguilla

Anguía

Anguila

Salmo salar

Troita

Salmón

II

Rutilus arcasii

Rañosa/Vermelliña

Rutilo

II

Chondrostoma
duriense

Boga de río

Boga de río

II

Petromyzon marinus

Lamprea

Lamprea

VU

Directiva
Hábitats 3

EN

II

FONTE: Elaboración propia e consulta de especies relativas aos Espazos Naturais (Xunta de Galicia)
1 Segundo o Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas
(DOG 89 de 09/05/2007); e o Decreto 167/2011, do 4 de agosto, polo que se modifica o Decreto 88/2007,
do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas e se actualiza o devandito
catálogo (DOG 155 de 12/08/2011). EN: en perigo de extinción; VU: vulnerable.
2 Segundo o Real Decreto 139/2011, do 4 de febreiro, para o desenvolvemento do Listado de especies
silvestres en réxime de protección especial e do Catálogo español de especies ameazadas (BOE 46 de
23/02/2011). EN: en perigo de extinción; VU: vulnerable; L: especie incluída no Listado de especies
silvestres en réxime de protección especial e sen categoría no Catálogo español de especies ameazadas.
3 Segundo a Directiva 97/62/CE do Consello, do 27 de outubro de 1997, pola que se adapta ao progreso
científico e técnico a Directiva 92/43/CEE, relativa á conservación dos hábitats naturais e de fauna e flora
silvestres.

ANFIBIOS PRESENTES NO MUNICIPIO DE BERGONDO
Nome común
(galego)

Nome común
(castelán)

CGEA 1

CEEA 2

Directiva
Hábitats 3

Chioglossa lusitanica

Salamántiga
galega

Salamandra
rabilarga

VU

VU

II, IV

Salamandra salamandra

Píntega común

Salamandra
común

VU

Nome científico

URODELA
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ANFIBIOS PRESENTES NO MUNICIPIO DE BERGONDO
Nome científico

Nome común
(galego)

Nome común
(castelán)

CGEA 1

CEEA 2

Lissotriton boscai

Limpafontes
común

Tritón ibérico

VU

L

Lissotriton helveticus

Limpafontes
palmado

Tritón
palmeado

L

Triturus marmoratus

Limpafontes
verde

Tritón
jaspeado

L

Alytes obstetricans

Sapiño
comadrón

Sapo partero
común

L

Discoglossus galganoi

Sapiño pintoxo

Sapillo pintojo
ibérico

Bufo bufo

Sapo común

Sapo común,
escuerzo

Bufo calamita

Sapo
corriqueiro

Sapo corredor

Hyla arborea

Rela común

Ranita de San
Antonio

Rana iberica

Ra patilonga ou
dos regos

Rana patilarga

Pelophylax perezi

Ra verde

Rana común

Directiva
Hábitats 3

IV

ANURA

VU

L

II, IV

L

IV

VU

L

IV

VU

L

IV

FONTE: Elaboración propia e consulta de especies relativas aos Espazos Naturais (Xunta de Galicia)
1 Segundo o Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas
(DOG 89 de 09/05/2007); e o Decreto 167/2011, do 4 de agosto, polo que se modifica o Decreto 88/2007,
do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas e se actualiza o devandito
catálogo (DOG 155 de 12/08/2011). EN: en perigo de extinción; VU: vulnerable.
2 Segundo o Real Decreto 139/2011, do 4 de febreiro, para o desenvolvemento do Listado de especies
silvestres en réxime de protección especial e do Catálogo español de especies ameazadas (BOE 46 de
23/02/2011). EN: en perigo de extinción; VU: vulnerable; L: especie incluída no Listado de especies
silvestres en réxime de protección especial e sen categoría no Catálogo español de especies ameazadas.
3 Segundo a Directiva 97/62/CE do Consello, do 27 de outubro de 1997, pola que se adapta ao progreso
científico e técnico a Directiva 92/43/CEE, relativa á conservación dos hábitats naturais e de fauna e flora
silvestres.

RÉPTILES PRESENTES NO MUNICIPIO DE BERGONDO
Nome científico

CGEA 1

CEEA 2

Nome común
(galego)

Nome común
(castelán)

Chalcides striatus

Esgonzo común

Eslizón tridáctilo

L

Lacerta schreiberi

Lagarto das silvas

Lagarto
verdinegro

L

Podarcis bocagei

Lagarta galega

Lagartija de
bocage

Timon lepidus

Lagarto arnal

Lagarto ocelado

VU

L

Anguis fragilis

Escáncer común

Lución

VU

L

Coronella girondica

Cobra lagarteira
meridional

Culebra lisa
meridional

Natrix maura

Cobra viperina

Culebra viperina

VU

L

Natrix natrix

Cobra de colar ou
serpe de auga

Culebra de collar

VU

L

Vipera seoanei

Víbora de Seoane

Víbora de
Seoane

Directiva
Hábitats 3

SQUAMATA

II

L

FONTE: Elaboración propia e consulta de especies relativas aos Espazos Naturais (Xunta de Galicia)
1 Segundo o Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas
(DOG 89 de 09/05/2007); e o Decreto 167/2011, do 4 de agosto, polo que se modifica o Decreto 88/2007,
do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas e se actualiza o devandito
catálogo (DOG 155 de 12/08/2011). EN: en perigo de extinción; VU: vulnerable.
2 Segundo o Real Decreto 139/2011, do 4 de febreiro, para o desenvolvemento do Listado de especies
silvestres en réxime de protección especial e do Catálogo español de especies ameazadas (BOE 46 de
23/02/2011). EN: en perigo de extinción; VU: vulnerable; L: especie incluída no Listado de especies
silvestres en réxime de protección especial e sen categoría no Catálogo español de especies ameazadas.
3 Segundo a Directiva 97/62/CE do Consello, do 27 de outubro de 1997, pola que se adapta ao progreso
científico e técnico a Directiva 92/43/CEE, relativa á conservación dos hábitats naturais e de fauna e
flora silvestres.
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AVES PRESENTES NO MUNICIPIO DE BERGONDO
CGEA 1

CEEA 2

Directiva aves3

VU

L

I

Garceta común

L

I

Garza real

Garza real

L

Cullereiro

Espátula

L

Mergullón pequeno

Zampullín común

L

Cygnus cygnus

Cisne bravo

Cisne cantor

I

Anser anser

Ganso bravo

Ánsar común

II

Anas penelope

Asubiador

Ánade silbón

II

Anas strepera

Pato frisado

Ánade friso

II

Anas crecca

Cerceta

Cerceta común

Anas acuta

Pato rabilongo

Anade rabudo

II

Anas platyrhynchos

Lavanco

Ánade azulón

II

Anas clypeata

Cullerete

Pato cuchara

II

Aythya ferina

Pato chupón

Porrón común

II

Aythya fuligula

Pato cristado

Porrón moñudo

II

Mergus serrator

Mergo cristado

Serreta mediana

II

Pernis apivorus

Miñato abelleiro

Abejero común

L

I

Milvus migrans

Millafre negro

Milano negro

L

I

Milvus milvus

Millafre real

Milano real

L

I

Circaetus gallicus

Aguia cobreira

Águila culebrera

L

I

Circus aeruginosus

Tartaraña das
xunqueiras

Aguilucho
lagunero

L

I

Circus cyaneus

Gatafornela

Aguilucho pálido

L

I

Accipiter gentilis

Azor

Azor común

L

Accipiter nisus

Gabián

Gavilán común

L

Buteo buteo

Miñato común

Ratonero común

L

Falco tinnunculus

Lagarteiro común

Cernícalo común

L

Falco columbarius

Falcón paxareiro

Esmerejón

L

Falco subbuteo

Falcón pequeno

Alcotán europeo

L

Falco peregrinus

Falcón peregrino

Halcón peregrino

EN

Alectoris rufa

Perdiz

Perdiz roja

II

Coturnix coturnix

Paspallás

Codorniz común

II

Gallinula chloropus

Galiña de auga

Gallineta común

II

Fulica atra

Galiñola negra

Focha común

II

Rallus aquaticus

Rascón

Rascón

II

Porzana porzana

Poliña pinta

Polluela pintoja

Gabita

Ostrero

Nome científico

Nome común
(galego)

Nome común
(castelán)

Phalacrocorax
aristotelis

Corvo mariño
cristado

Cormorán
moñudo

Phalacrocorax carbo

Corvo mariño
grande

Cormorán grande

Egretta garzetta

Garzota

Ardea cinerea
Platalea leucorodia

PELECANIFORMES

CICONIIFORMES

I

PODICIPEDIFORMES
Tachybaptus
ruficollis

ANSERIFORMES

EN

II

ACCIPITRIFORMES

EN

VU

FALCONIFORMES

I

I

GALLIFORMES

GRUIFORMES

L

CHARADRIIFORMES
Haematopus
ostralegus

VU

L
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AVES PRESENTES NO MUNICIPIO DE BERGONDO
CGEA 1

CEEA 2

Directiva aves3

VU

L

I

Avoceta

L

I

Píllara pequena

Chorlitejo chico

L

Charadrius hiaticula

Píllara real

Chorlitejo
grande

L

Charadrius
alexandrinus

Pillara papuda

Chorlitejo
patinegro

Pluvialis fulva

Píldora dourada
siberiana

Chorlito dorado
siberiano

Pluvialis apricaria

Píldora dourada

Pluvialis squatarola

Nome científico

Nome común
(galego)

Nome común
(castelán)

Himantopus
himantopus

Pernalonga

Cigüeñela común

Recurvirostra
avosetta

Avoceta

Charadrius dubius

VU

L

I

Chorlito dorado

L

I

Píldora cincenta

Chorlito gris

L

II

Vanellus vanellus

Avefría

Avefría europea

Calidris canutus

Pilro groso

Correlimos gordo

L

Calidris alpina

Pilro común

Correlimos
común

L

Calidris alba

Pirlo bulebule

Correlimos
tridáctilo

L

Philomachus pugnax

Combatente

Combatiente

L

II

Scolopax rusticola

Arcea

Becada

VU
(nid.)

L

II

Gallinago gallinago

Becacina

Agachadiza

EN
(nid.)

L

II

Tringa totanus

Bilurico patirrubio

Archibebe
común

L

II

Tringa nebularia

Bilurico claro

Archibebe claro

L

II

Tringa ochropus

Bilurico alinegro

Andarríos grande

L

Arenaria interpres

Pillara riscada

Vuelvepiedras
común

L

Numenius arquata

Mazarico curli

Zarapito real

Numenius phaeopus

Mazarico chiador

Limosa limosa

EN
(nid.)

EN
(nid.)

II
II

EN

II

Zarapito trinador

L

II

Mazarico rabinegro

Aguja colinegra

L

II

Limosa lapponica

Mazarico rabipinto

Aguja colipinta

L

II

Actitis hypoleucos

Bilurico das rochas

Andarríos chico

L

Larus ridibundus

Gaivota chorona

Gaviota reidora

II

Larus fuscus

Gaivota escura

Gaviota sombría

II

Larus marinus

Gaivotón

Gavión atlántico

Larus argentatus

Gaivota arxéntea

Gaviota argéntea

II

Larus michaellis

Gaivota
patiamarela

Gaviota
patiamarilla

II

Sterna sandvicensis

Carrán cristado

Charrán
patinegro

Chlidonias niger

Gaivina negra

Fumarel común

Uria aalgae

Arao común

Arao común

Alca torda

Carolo ou arao
romeiro

Alca común

Columba livia

Pomba das rochas

Paloma bravía

II

Columba palumbus

Torcaza

Paloma torcaz

II

Streptopelia
decaocto

Rula turca

Tórtola turca

II

Streptopelia turtur

Rula común

Tórtola europea

II

Cuco común

Cuco

L

Tyto alba

Curuxa

Lechuza común

L

Otus scops

Moucho de orellas

Autillo europeo

L

L

EN

II

L

I

EN

I

EN

I

L

COLUMBIFORMES

Cuculiformes
Cuculus canorus
Strigiformes
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AVES PRESENTES NO MUNICIPIO DE BERGONDO
CGEA 1

CEEA 2

Directiva aves3

Nome científico

Nome común
(galego)

Nome común
(castelán)

Athene noctua

Moucho

Mochuelo común

L

Strix aluco

Avelaiona

Cárabo común

L

Asio otus

Bufo pequeno

Búho chico

L

Asio flammeus

Curuxa das
xunqueiras

Lechuza
campestre

L

I

Noitarega

Chotacabras
europeo

L

I

Cuco

Cuco

L

Cirrio común

Vencejo común

L

Picapeixe ou
martiño peixeiro

Martín pescador

L

Bubela

Abubilla

L

Jynx torquilla

Peto formigueiro

Torcecuello

L

Picus viridis

Peto verde

Pito real

L

Dendrocopos major

Peto real

Pico picapinos

L

Lullula arborea

Cotovía pequena

Totovía

L

Alauda arvensis

Laverca

Alondra común

Galerida cristata

Cotovía cristada

Cogujada común

L

Ptyonoprogne
rupestris

Andoriña dos
penedos

Avión roquero

L

Riparia riparia

Andoriña das
barreiras

Avión zapador

L

Hirundo rustica

Andoriña común

Golondrina
común

L

Delichon urbica

Andoriña de cu
branco

Avión común

L

Anthus pratensis

Pica dos prados

Bisbita común

L

Motacilla alba

Lavandeira branca

Lavandera
blanca

L

Motacilla cinerea

Lavandeira real

Lavandera
cascadeña

L

Motacilla flava

Lavandeira verdeal

Lavandera
boyera

L

Cinclus cinclus

Merlo rieiro

Mirlo acuático

L

Troglodytes
troglodytes

Carriza

Chochín

L

Prunella modularis

Azulenta

Acentor común

L

Erithacus rubecula

Paporrubio

Petirrojo

L

Phoenicurus ochruros

Rabirrubio común

Colirrojo tizón

L

Phoenicurus
phoenicuros

Rabirrubio de
testa branca

Colirrojo real

L

Saxicola torquata

Chasco común

Tarabilla común

L

Oenanthe oenanthe

Pedreiro cincento

Collalba gris

L

Turdus merula

Merlo común

Mirlo común

II

Turdus pilaris

Tordo real

Zorzal real

II

Turdus philomelos

Tordo galego

Zorzal común

II

Turdus iliacus

Tordo malvís

Zorzal alirrojo

II

Turdus viscivorus

Tordo charlo

Zorzal charlo

II

CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgus
europaeus

CUCULIFORMES
Cuculus canorus

APODIFORMES
Apus apus
Coraciiformes
Alcedo atthis

I

UPUPIFORMES
Upupa epops
PICIFORMES

PASSERIFORMES
I
II
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AVES PRESENTES NO MUNICIPIO DE BERGONDO
CGEA 1

CEEA 2

Directiva aves3

Nome científico

Nome común
(galego)

Nome común
(castelán)

Cettia cetti

Rousiñol bravo

Ruiseñor
bastardo

L

Cisticola juncidis

Carriza dos xuncos

Buitrón

L

Acrocephalus
scirpaceus

Folosa das
canaveiras

Carricero común

L

Locustella naevia

Folosa manchada

Buscarla pintoja

L

Hippolais polyglotta

Folosa aramela

Zarcero común

L

Phylloscopus ibericus

Picafollas ibérico

Mosquitero
ibérico

L

Phylloscopus
collybita

Picafollas común

Mosquitero
común

L

Regulus ignicapillus

Estreliña riscada

Reyezuelo
listado

L

Sylvia atricapilla

Papuxa das amoras

Curruca
capirotada

L

Sylvia communis

Papuxa común

Curruca zarcera

L

Sylvia melanocephala

Papuxa
cabecinegra

Curruca
cabecinegra

L

Sylvia borin

Papuxa picafollas

Curruca
mosquitera

L

Sylvia undata

Papuxa do mato ou
papuxa montés

Curruca
rabilarga

L

Aegithalos caudatus

Subeliño

Mito

L

Periparus ater

Ferreiriño común

Carbonero
garrapinos

L

Cyanistes caeruleus

Ferreiriño real

Herrerillo común

L

Parus major

Ferreiriño
abelleiro

Carbonero
común

L

Lophophanes
cristatus

Ferreiriño cristado

Herrerillo
capuchiño

L

Sitta europaea

Gabeador azul

Trepador azul

L

Certhia
brachydactyla

Gabeador común

Agateador
común

L

Oriolus oriolus

Ouriolo

Oropéndola

L

Lanius collurio

Picanzo vermello

Alcaudón
dorsirrojo

L

Lanius meridionalis

Picanzo real

Alcaudón real
meridional

L

Garrulus glandarius

Gaio

Arrendajo

II

Pica pica

Pega

Urraca

II

Corvus corone

Corvo pequeno

Corneja

II

Corvus corax

Corvo grande

Cuervo

Corvus monedula

Gralla pequena

Grajilla

Sturnus unicolor

Estorniño negro

Estornino negro

Passer domesticus

Pardal común

Gorrión común

Passer montanus

Pardal montés

Gorrión molinero

Fringilla coelebs

Pimpín común

Pinzón vulgar

Serinus serinus

Xirín

Verdecillo

Carduelis chloris

Verderolo

Verderón común

Carduelis carduelis

Xílgaro

Jilguero

Carduelis spinus

Úbalo

Lúgano

Carduelis cannabina

Liñaceiro común

Pardillo común

Pyrrhula pyrrhula

Cardeal

Camachuelo
común

L

Emberiza cia

Escribente riscado

Escribano
montesino

L

Emberiza cirlus

Escribente común

Escribano soteño

L

I

I

II

L

FONTE: Elaboración propia e consulta de especies relativas aos Espazos Naturais (Xunta de Galicia)
3 Segundo a Directiva 2009/147/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 30 de novembro de 2009
relativa á conservación das aves silvestres.
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MAMÍFEROS PRESENTES NO MUNICIPIO DE BERGONDO
CGEA 1

CEEA 2

Directiva
habitats3

Murciélago
grande de
herradura

VU

VU

II, IV

Morcego pequeno
de ferradura

Murciélago
pequeño de
herradura

VU

L

II, IV

Myotis myotis

Morcego rateiro

Murciélago
ratonero grande

VU

VU

II, IV

Myotis daubentonii

Morcego das
ribeiras

Murciélago de
ribera

L

IV

Pipistrellus
pipistrellus

Morcego común

Murciélago
enano

L

IV

Eptesicus serotinum

Morcego das hortas

Murciélago
hortelano

L

IV

Plecotus austriacus

Morcego orelludo
gris

Orejudo gris

L

IV

Plecotus auritus

Morcego orelludo
común

Murciélago
orejudo
septentrional

L

IV

Canis lupus

Lobo

Lobo

Vulpes vulpes

Raposo

Zorro rojo

Mustela erminea

Armiño

Armiño

Mustela nivalis

Donicela

Comadreja

Mustela putorius

Tourón

Turón

Neovison vison

Visón americano

Visón americano

Martes foina

Fuíña

Garduña

Meles meles

Teixugo

Tejón

Lutra lutra

Londra

Nutria

Genetta genetta

Xeneta

Gineta

Felis silvestris

Gato bravo

Gato montés

Sus scrofa

Porco bravo

Jabalí

Capreolus capreolus

Corzo

Corzo

Sciurus vulgaris

Esquío

Ardilla roja

Arvícola sapidus

Rata de auga
común

Rata de agua

Microtus lusitanicus

Corta dos prados

Topillo lusitano

Microtus agrestis

Trilladeira dos
prados

Topillo agreste

Apodemus sylvaticus

Rato do campo

Ratón de campo

Rattus rattus

Rata cincenta

Rata negra

Rattus norvegicus

Rata común

Rata parda

Mus domesticus

Rato caseiro

Ratón casero

Lepus granatensis

Lebre

Liebre ibérica

Oryctolagus cuniculus

Coello bravo

conejo

Nome científico

Nome común
(galego)

Nome común
(castelán)

Erinaceus europaeus

Ourizo cacho

Erizo europeo

Talpa occidentalis

Toupa cega

Topo ibérico

Sorex granarius

Furafollas ibérica

Musaraña ibérica

Crocidura suaveolens

Muraño de xardín

Musaraña de
campo

Crocidura russula

Muraño común

Musaraña gris

Rhinolophus
ferrumequinum

Morcego de
ferradura

Rhinolophus
hipposideros

INSECTIVORA

CHIROPTERA

CARNIVORA

L

L

II, IV

L

IV

ARTIODACTYLA

RODENTIA

LAGOMORPHA

FONTE: Elaboración propia e consulta de especies relativas aos Espazos Naturais (Xunta de Galicia)
4 As poboacións de lobo situadas ao sur do Douro está incluídas no anexo II da Directiva Hábitats, mais
non as poboacións galegas.
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Tamén atópanse algunhas especies invasoras: cangrexo americano (Procambarus clarkii),
troita arco iris (Oncorhynchus mykiss), sapoconcho de Florida (Trachemys scripta), visón
americano (Neovison vison), e nos últimos anos e de gran prexuízo, a avespa asiática
(Vespa velutina), que afecta especialmente as abellas e outros polinizadores, e produce
danos directos no sector apícola e frutícola. Durante o traballo de campo puidemos
observar un niño desta avespa na zona de Lubre.
1.3.2

Especies protexidas

O principal instrumento normativo na Galicia é a Lei 9/2001, do 21 de agosto, sobre
conservación da natureza (DOG 171, 2001). O obxecto desta lei é establecer normas
encamiñadas á protección, conservación, restauración e mellora dos recursos naturais, así
como á adecuación da xestión dos espazos naturais e da flora e fauna silvestres, ademais
da xea da comunidade autónoma galega, a difusión dos seus valores e a súa preservación
para as xeracións futuras.
Nesta lei prevense as diferentes figuras de protección de espazos naturais, a súa definición
e as características daqueles espazos merecedores de tales figuras. Así mesmo,
establécense os instrumentos de planificación de espazos naturais (plans de ordenación
dos recursos naturais, plans reitores de uso e xestión) e as medidas de conservación da
fauna e flora.
Entre os instrumentos que se crean para cumprir cos seus obxectivos figuran o “Catálogo
galego de especies ameazadas”, regulado polo Decreto 88/2007, do 19 de abril
(modificado polo Decreto 167/2011, do 4 de agosto), onde se recollen todas aquelas
especies ameazadas, ben “en perigo de extinción” ou ben baixo a categoría “vulnerable”.
En materia de protección de especies, en Galicia é vixente a Lei estatal 42/2007, do 13
de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade.
En relación ás normas internacionais, é importante salientar a Directiva Aves (Directiva
2009/147, do 30 de novembro, relativa á conservación das aves silvestres, e que derroga
a Directiva 79/409). Segundo esta Directiva o anexo máis importante é o ”I”, que inclúeas
especies que precisan de medidas de conservación do hábitat.
Á parte das aves, para os outros grupos de vertebrados, hábitats e flora, hai que fixarse
na Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE, relativa á conservación dos hábitats naturais
e da flora e fauna silvestres; modificada segundo a Directiva 67/97/CE, que adapta ao
progreso científico e técnico a Directiva 92/43/CEE; e trasposta á lexislación española
mediante o Real Decreto 1997/1995, do 7 de setembro, polo que se establecen medidas
para contribuír e garantir a biodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais
e da fauna e flora silvestres, e o Real Decreto 1193/1998, do 7 de decembro, polo que se
modifica o Real Decreto 1997/1995), e segundo o cal se deben ter en conta as especies
incluídas nos anexos nomeados a continuación:
•

Anexo II, que corresponde ás especies protexidas que han de ser obxecto de medidas
de conservación do hábitat.

•

Anexo IV, con especies estritamente protexidas.

ESPECIES PROTEXIDAS. FLORA
Entre as incluídas no Anexo II da Directiva Hábitats: Narcissus cyclamineus, Sphagnum
pylaisii, Trichomanes speciosum e Woodwardia radicans.
No Catálogo Galego de Especies Ameazadas (Decreto 88/2007): En perigo (EN), Isoetes
fluttans, Omphalodes littoralis subsp. Gallaecica (?), Rumex rupestris; Vulnerables (VU),
Dryopteris aemula, Dryopteris gaunchica, Hymenophyllum tunbrigense; Trichomanes
speciosum, Narcissus asturiensis, Narcissus cyclamineus, Spiranthes aestivalis.
ESPECIES PROTEXIDAS. FAUNA
As principais especies protexidas no Anexo II da Directiva Hábitats: Invertebrados,
Cerambyx cerdo, Elona quimperiana, Lucanus cervus, Margaritifera margaritifera; peixe,
Chondrostoma polylepis, Petromyzon marinus, Rutilus arcasii, Salmo salar; anfibios,
Chioglossa lusitanica, Discoglossus galganoi; réptiles, Lacerta monticola, Lacerta
schreiberi; mamíferos, Galemys pyrenaicus, Lutra lutra, Rhinolophus ferrumequinum,
Rhinolophus hipposideros.
Nas táboas do apartado anterior especifícanse as categorías de protección para as especies
de vertebrados do concello.
O Concello de Bergondo atópase dentro do Plan de recuperación da Escribente das
Canaveiras (Emberiza schoeniclus subsp. lusitanica) (Decreto 75, 2013), como zona
potencial.
No Plan de Xestión do Lobo (Canis lupus signatus), atópase na zona 3, así como os concellos
veciños.
1.3.3

Especies invasoras

As invasións biolóxicas representan hoxe en día unha das maiores ameazas para a
conservación da diversidade. As especies exóticas invasoras poden chegar a ocasionar
graves danos á vexetación e á fauna autóctonas, e graves prexuízos incluso económicos.
Por iso actualmente a Consellería de Medio Ambiente está elaborando o Plan Galego de
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especies exóticas invasoras, co que pretende poñer en marcha unha serie de actuacións
encamiñadas á correcta xestión e solución do problema.
Neste sentido, no ano 2012 elaborouse o “Plan estratéxico galego de xestión das especies
exóticas invasoras e para o desenvolvemento dun sistema estandarizado de análise de
riscos para as especies exóticas en Galicia”.
En cumprimento co establecido no Real Decreto 630/2013, do 2 de agosto, polo que se
regula o catálogo español de especies exóticas invasoras e no Regulamento (UE)
1143/2014, do 22 de outubro de 2014, sobre a prevención e a xestión da introdución e
propagación de especies exóticas invasoras, creouse a Rede de alerta temperá de Galicia,
que actúa como un dos puntos focais que deberá informar respecto da aparición e
detección de novas especies exóticas que ocorran no territorio de Galicia á Rede nacional
para a vixilancia de especies exóticas invasoras.
1.3.4

Conectividade ecolóxica

Unha parte do territorio de Bergondo é monte arborado ou con vexetación natural, de
maneira que permite unha conectividade ecolóxica difusa cos espazos naturais do resto
da comarca e tamén a un nivel máis amplo. Mais a concentración de infraestruturas de
comunicacións e unha urbanización bastante xeneralizada, sobre todo nas proximidades
da autoestrada AP-9, e da estrada N-VI, provocan unha redución desta conectividade que
só se garante, practicamente, nalgúns dos fondos dos cursos fluviais.
Aínda que no municipio só exista un único espazo natural protexido, a ría de BetanzosMandeo, non quere dicir que só se deba garantir a conectividade ecolóxica con este espazo
natural, senón co conxunto de espazos naturais e para o máximo de especies da que goza
a zona.
As áreas de interese para a conectividade ecolóxica son todos os espazos de interese
natural que se detallan no seguinte apartado, así como todos os fondos de ríos e cursos
fluviais con vexetación natural.
Como barreiras principais, á parte dos propios núcleos urbanizados, as múltiples
infraestruturas viarias que cruzan parte do territorio, especialmente a autoestrada AP-9,
as estradas principais (N-VI, AC-164, AC-161, AC-162), e a liña ferrocarril-AVE. A estrada
N-VI ten graves problemas por atropelos de fauna salvaxe, especialmente nas proximidades
do polígono industrial e en dirección a Coruña.
1.3.5

Hábitats de Interese Comunitario

Neste apartado téñense en conta os Hábitats de Interese Comunitario (HIC), incluídos na
Directiva Hábitats (92/43/CEE). Os hábitats estiveron inventariados seguindo o Manual de
Biótopos CORINE, máis os códigos usados segundo o Centro Temático Europeo para a
Conservación da Natureza (ETC/NC) e que se transcriben no Anexo I da Directiva
92/43/CEE. En principio a inclusión destes hábitats non implica ningunha categoría de
protección legal, senón a recomendación de preservar unha mostra significativa para
garantir a súa conservación (cousa que se consegue incluíndoos na rede Natura 2000).
Algúns dos HIC de Concello de Bergondo (en grosa os considerados prioritarios):
•

1140 Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar.

•

1150* Lagoas costeiras.

•

1310 Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas
ou areentas.

•

1320 Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimi).

•

1330 Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae).

•

1420 Matogueiras
fruticosae).

•

91E0* Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae).

•

9230 Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica.

halófilas

mediterráneas

e

termoatlánticas

(Sarcocornetea

Outros hábitats, información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea:
•

1110 Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda.

•

1130 Esteiros.

•

1160 Grandes calas e baías pouco profundas.

•

1170 Arrecifes.

•

1210 Vexetación anual sobre argazos.

•

1230 Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas.

•

2110 Dunas móbiles embrionarias.

•

2120 Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas).

•

2130 * Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises).

•

3260 Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de
Callitricho-Batrachion.

•

4020 * Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica
tetralix.

•

4030 Queirogais secos europeos.

•

6220 * Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea.
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•

6410 Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos
(Molinion caeruleae).

•

6430 Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino.

•

6510 Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis).

•

8220 Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica.

•

8230 Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albiVeronicion dillenii.

•

9180 * Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion

* Hábitats de interese comunitario de atención prioritaria, segundo a Directiva 97/62/CE do Consello, do 27 de
outubro de 1997, pola que se adapta ao progreso científico e técnico a Directiva 92/43/CEE, relativa á
conservación dos hábitats naturais e de fauna e flora silvestres.

Da listaxe anterior, unha serie de tipos de hábitat de interese comunitario non se atopan
rexistrados nas listaxes de referencia da Unión Europea para España, tanto na rexión
bioxeográfica atlántica como na mediterránea. A identificación destes tipos de hábitat de
interese comunitario no territorio galego deriva dunha mellor identificación e
interpretación dos hábitats da área mariña e costeira, dunha mellor caracterización das
zonas húmidas presentes no territorio, dunha tipificación dos ecosistemas boscosos máis
adecuada de acordo coa información científica dispoñible, da elaboración de manuais de
interpretación dos hábitats de interese comunitario para o territorio galego e da
elaboración das cartografía de hábitats dos lugares da Rede Natura 2000, a cal se integra
no Plan director da Rede Natura 2000 (Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se
declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia
e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia).
Por outra banda, no plan director, e de forma complementaria aos tipos de hábitats do
anexo I da Directiva 92/43/CEE, emprégase un sistema xerarquizado de unidades
ambientais establecidas, tendo en conta as características dos compoñentes do sistema
natural, socioeconómico e territorial de Galicia. Empregando como base o concepto
bioxeográfico de hábitat e as principais clasificacións empregadas en Europa (Corine
Biotopes, Corine Land Cover e Eunis Habitat), procedeuse a estruturar unha clasificación
de unidades ambientais homoxéneas, aplicable ao conxunto do territorio galego e
orientada á valoración dos compoñentes clave para a biodiversidade, como para os usos e
aproveitamentos derivados das distintas actividades humanas.
Como unidade ambiental (UA) defínese a porción do territorio que, posuíndo
características xeográficas e ecolóxicas homoxéneas, mostra unha resposta tamén
homoxénea fronte ás accións derivadas dos procesos antrópicos, constituíndo o elemento
básico para sustentar a planificación e xestión dun espazo natural. O sistema de unidades
ambientais inclúe máis de 70 tipos distribuídos en 9 grupos, que representan medios de
carácter natural (hábitats mariños e costeiros, zonas húmidas continentais, matogueiras e
medios rochosos, bosques naturais e seminaturais), como outros derivados da súa
transformación antrópica (paisaxe rural tradicional, paisaxe rural transformada) ou
vinculados directamente con sistemas artificiais (zonas húmidas artificiais, áreas urbanas
e industriais, vías e liñas de abastecemento). Cada unidade ambiental defínese por un
conxunto determinado de hábitats característicos, que de forma conxunta representan a
maior cobertura da unidade cartográfica, representando xeralmente máis do 70 % da súa
superficie. Os hábitats característicos de cada unidade ambiental mostran un importante
grao de similitude derivado das súas características ecolóxicas ou do seu uso e
aproveitamento. En consecuencia, posúen unha representación fisionómico-ecolóxica
homoxénea que pode ser identificada e representada espacialmente a través dunha
cartografía temática. O resto da cobertura da tesela (<30 %) pode asignarse a hábitats
secundarios. O sistema de unidades ambientais establece unha correspondencia cos tipos
de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.
O sistema de unidades ambientais establecido polo Plan director da Rede Natura 2000 de
Galicia inclúe os seguintes grupos e tipos de unidades ambientais para Bergondo:
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•

UA110 Augas mariñas profundas afastadas da costa.

•

UA111 Augas mariñas próximas á costa.

•

UA120 Esteiros.

•

UA130 Marismas.

•

UA150 Praias.

•

UA151 Dunas costeiras activas.

•

UA160 Morfoloxías rochosas eulitorais.

•

UA161 Cantís costeiros.

•

UA220 Augas correntes.

•

UA260 Bosques húmidos.

•

UA320 Matogueiras e medios rochosos silíceos.

•

UA520 Mosaico rural con emparrados, labradíos e prados.

•

UA530 Mosaico rural con campos sen sebes.

•

UA631 Eucaliptais.

•

UA810 Núcleos de poboación.

•

UA830 Construcións de uso industrial ou comercial.

•

UA840 Portos, aeroportos e ferrocarrís.

•

UA890 Áreas perturbadas temporalmente.

•

UA910 Vías terrestres de comunicación.
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1.3.6

Espazos naturais protexidos

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 co
código CO-11 Mariñas de Betanzos.
ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN DOS VALORES NATURAIS (ZEPVN)
A ría de Betanzos foi declarada Zona de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN)
no ano 2004 (Decreto 72/2004, do 12 de abril, polo que se declaran determinados espazos
como Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais).
Considérase como ZEPVN aqueles espazos dos que, polos seus valores ou interese natural,
cultural, científico, educativo ou paisaxístico, sexa necesario asegurar a súa conservación
e non teñan outra protección específica.
Nestas áreas poderanse seguir levando a cabo de maneira ordenada os usos e as actividades
tradicionais que non vulneren os valores protexidos. Para o resto das actuacións, incluíndo
a realización de edificacións, será precisa a autorización da Consellería de Medio
Ambiente.
Decláranse como Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais os espazos naturais da
Rede Natura 2000. Así, do mesmo Decreto 72/2004 a ría de Betanzos-Mandeo foi proposta
como LIC (Lugar de Interese Comunitario).
NATURA 2000
Natura 2000 é a rede de espazos naturais protexidos a escala da Unión Europea creada en
virtude da Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio de 1992, relativa á
conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres (Directiva hábitats), con
obxecto de salvagardar os espazos naturais máis importantes de Europa (o obxectivo global
da Directiva hábitats, é “contribuír a garantir a biodiversidade mediante a conservación
dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres no territorio europeo dos estados
membros”). Componse de Zonas Especiais de Conservación (ZEC) –previa proposta como
LIC- declaradas polos Estados membros conforme á Directiva sobre hábitats e, ademais,
das Zonas Especiais de Protección para as Aves (ZEPA) que se designan de acordo coa
Directiva aves (Directiva 2009/147/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 30 de
novembro de 2009, relativa á conservación das aves silvestres). No caso de BetanzosMandeo, declarouse ZEC no ano 2014 (Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se
declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia
e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia).
No Concello de Bergondo, o único espazo natural incluído na rede natura 2000 é BetanzosMandeo (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 decembro 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
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.
O 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.
Neste aspecto son especialmente importantes os montes e masas arboradas das parroquias
de Guísamo e Cortiñán.
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 gran diversidade biolóxica. A área tamén
conta cunha gran 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.
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Formar parte desta reserva supón un grande atractivo turístico así como unha
responsabilidade na xestión dos recursos ambientais e ecolóxicos que deberán reflectirse
sobre o planeamento.
Para o cumprimento das funcións das Reservas de Biosfera, zonificouse o concello de
Bergondo, onde definiuse unha zona núcleo, que se beneficia de protección a longo prazo
e permite conservar a diversidade biolóxica, vixiar os ecosistemas menos alterados e
realizar investigacións e outras actividades pouco perturbadoras. Delimitouse esta zona
núcleo no ZEC Betanzos-Mandeo (ES1110007).
Todas as zonas núcleo da Reserva propostas foron rodeadas por zonas tampón, onde só
poden ter lugar actividades compatibles cos obxectivos de conservación. Incluíronse os
medios naturais e seminaturais (bosques, matogueiras, agrosistemas tradicionais) que se
atopan de xeito adxacente ás zonas núcleo.
E finalmente unha zona de transición que se mostra como ideal para o desenvolvemento
de actividades compatibles cos obxectivos de conservación e nas que se fomenten e
practiquen novas formas de explotación sostible dos recursos.
OUTRAS ÁREAS NATURAIS DE INTERESE
Nova Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (e anteriormente a Lei 9/2002
(LOUG), contemplan a posibilidade de protexer o solo rústico de maior valor:
Artigo 34. Solo rústico de especial protección
1. O planeamento clasificará como solo rústico de especial protección os terreos afectados
polas lexislacións sectoriais de protección do dominio público marítimo-terrestre,
hidráulico ou de infraestruturas ou polas de protección dos valores agrícolas, gandeiros,
forestais, paisaxísticos, ambientais, naturais ou culturais.
2. No solo rústico de especial protección distinguiranse as seguintes categorías:
...
b) Solo rústico de protección forestal, constituído polos montes veciñais en man común e
os terreos de alta produtividade forestal que sexan delimitados no catálogo oficial
correspondente polo órgano que teña a competencia sectorial en materia forestal.
c) Solo rústico de protección das augas, constituído polos terreos situados fóra dos núcleos
rurais e do solo urbano definidos como dominio público hidráulico na respectiva
lexislación sectorial, as súas zonas de policía e as zonas de fluxo preferente.
d) Solo rústico de protección de costas, constituído polos terreos situados fóra dos núcleos
rurais e do solo urbano que se atopen dentro da servidume de protección do dominio
público marítimo-terrestre establecida pola lexislación sectorial estatal en materia de
costas e os delimitados como áreas de protección costeira no Plan de ordenación do
litoral.
...
f) Solo rústico de protección de espazos naturais, constituído polos terreos sometidos a
algún réxime de protección por aplicación da lexislación de conservación da natureza ou
da lexislación reguladora dos espazos naturais, a flora e a fauna.
g) Solo rústico de protección paisaxística, constituído polos terreos considerados como
áreas de especial interese paisaxístico de conformidade coa lexislación de protección da
paisaxe de Galicia e como espazos de interese paisaxístico no Plan de ordenación do
litoral.
...
3. 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.
4. Cando un terreo, polas súas características, poida corresponder a varias categorías de
solo rústico, aplicaranse os distintos réximes de forma complementaria.
5. O plan xeral poderá excluír xustificadamente do solo rústico de especial protección os
terreos necesarios para o desenvolvemento urbanístico racional, logo do informe
favorable do órgano que teña a competencia sectorial correspondente.
Áreas de interese natural
Atópanse moitas outras áreas de interese natural en Bergondo, onde relaciónanse algúns
hábitats e lugares de maior interese ambiental. Algúns destes espazos pódense propoñer
como “Espazos naturais de interese local” ENIL, como espazos integrados nun termo
municipal que polas súas singularidades sexan merecedores dalgún tipo de protección dos
seus valores naturais.
A Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza, contempla a posibilidade de
declarar espazos naturais de interese local:
Artigo 17.-Espazo natural de interese local.
1. Por petición do concello e logo de informe da Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas e Vivenda, a Consellería de Medio Ambiente poderá declarar como espazos
naturais de interese local aqueles espazos integrados no seu termo municipal que polas
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súas singularidades sexan merecedores dalgún tipo de protección dos seus valores
naturais.
2. A responsabilidade e competencia na xestión destes espazos será municipal, e non se
considerarán incluídos na Rede galega de espazos protexidos.
3. A súa declaración como tales non implicará a asignación de recursos da Comunidade
Autónoma, aínda que poderán ter preferencia na obtención de axudas para a súa
conservación e xestión.
A maioría de áreas naturais pódense integrar nalgunha figura urbanística que resalte o seu
interese e as protexa dentro do solo non urbanizable:
•

EIN. Espazo de Interese Natural.

•

EIF. Espazo de Interese Forestal.

•

EIC. Espazo de Interese da Conectividade ecolóxica.

OUTRAS ÁREAS NATURAIS DE INTERESE
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 Conservación (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 do Cabanés, pero tamén da erosión das marxes.
Presenza de especies mariñas.

Praia de Gandarío

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

Espazo natural EIN

Marisma de Miodelo

Espazo natural EIN

Forestal EIF

Marismas ENIL
Rego Maior

Corredor ecolóxico EIC
Forestal EIF

Rego de Gandarío

Corredor ecolóxico EIC
Forestal EIF

A Regueira

Corredor ecolóxico EIC
Forestal EIF

Rego de Cabana

Corredor ecolóxico EIC
Forestal EIF

Rego
de
Xaralleira,
Monte da Brea e Monte
Grande

Corredor ecolóxico EIC

Rego da Brea

Corredor ecolóxico EIC

Forestal EIF

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.
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.
Bosque de ribeira e bosque próximo ao rego de Cabana
até a praia de Regueiro.
Extensa zona forestal e bosque de ribeira seguindo o
rego de Xaralleira.
Pequeno rego
ecolóxico.

con

funcionalidade
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OUTRAS ÁREAS NATURAIS DE INTERESE
Espazo natural

Protección, Interese

Características

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

Rego de Callou, As Agras

Corredor ecolóxico EIC
Forestal EIF

Rego de Baldomir

Corredor ecolóxico EIC
Forestal EIF

Gaviaos

Corredor ecolóxico EIC
Forestal EIF

Loural

Corredor ecolóxico EIC
Forestal EIF

Montecelo-Salinas

Corredor ecolóxico EIC
Forestal EIF

Penas Blancas

Corredor ecolóxico EIC
Forestal EIF

Rego de Guille

Corredor ecolóxico EIC
Forestal EIF

Rego de Viovieiro

Corredor ecolóxico EIC
Forestal EIF

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.
Fragmentos de bosque próximos a un pequeno rego que
se xunta co rego de Xaralleira. Separado do Monte da
Brea pola autoestrada AP-9 E-1.
Bosque próximo ás marisma de Betanzos na zona do
Pazo de Mariñán, e que permite a conectividade
ecolóxica co Monte de Aldao.
Bosque que se estende polos concellos de Abegondo e
Cambre até el encoro de Cecebre. Aínda que cercado
pola autoestrada E-1 AP-9.
Bosques próximos ao polígono industrial, con algunhas
comunidades vexetais autóctonas, e que permite l
conectividade ecolóxica entre o monte de Babío e o
rego Maior.
Bosque de ribeira e outros bosques próximos ao rego de
Viovieiro e que permiten a conectividade ecolóxica
entre o monte próximo a Cortiñán e o encoro de
Cecebre.

As Rías, Rego da
Gandara

Corredor ecolóxico EIC

Travesa

Forestal EIF

Extensión forestal refuxio de vexetación autóctona, e
que supón unha “illa” refuxio entre o bosque de Callou
e o Monte da Brea.

O Bando

Forestal EIF

Pequena superficie forestal entre o Monte da Longueira
e o rego Maior.

Obra do Paño

Forestal EIF

Fragmento de bosque que se comunica cunha extensa
superficie forestal próxima ao rego de Seixeda, no
concello de Sada.

Montes da Longueira

Forestal EIF

Extensa superficie forestal, refuxio de vexetación
autóctona e con funcionalidade de conector ecolóxico.
Afectada por un proxecto de polígono industrial.

Forestal EIF

Superficie forestal na cabeceira do rego da Gandara,
conectividade co encoro de Cecebre.

ZEC. Zonas especiais de Conservación (Natura 2000)
ZEPVN. Zona de Especial Protección dos Valores Naturais (Lei 9/2001)
POL. Plan de Ordenación do Litoral (Decreto 20/2011)
EIN, EIF, EIC. Espazos de Interese Natural, Forestal e da Conectividade Ecolóxica
Fonte: propia proposta

1.3.7

A PAISAXE NA ÁREA RURURBANA

A Xunta está a desenvolver as medidas integradas na Estratexia da Paisaxe de Galicia, co
fin de protexer e preservar os elementos máis significativos e característicos das
diferentes paisaxes da Comunidade Autónoma:
•

Ordenar a través de accións tendentes a mellorar, restaurar ou rexenerar as paisaxes.

•

Xestionar dende unha perspectiva de uso sostible do territorio mediante iniciativas
que guíen as transformacións inducidas polos procesos sociais, económicos e
ambientais.

A Estratexia da Paisaxe de Galicia sinala as liñas mestras para o desenvolvemento dos
instrumentos propios previstos na Lei da Paisaxe nova venta (Lei 7/2008, de 7 de xullo).
A Estratexia da Paisaxe desenvolverase a través de tres tipos fundamentais de accións:
•

Os Instrumentos de Protección, Ordenación e Xestión das Paisaxes.

•

As Estratexias de Integración Paisaxística.

•

A Sensibilización, Formación e Divulgación da paisaxe.

O MAPA DAS GRANDES ÁREAS PAISAXÍSTICAS
A calidade paisaxística supón un eixo vertebrador e estruturante do Concello e como tal
deberá recibir un tratamento particular, complementario cos usos produtivos, conciliando
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o respecto aos seus valores naturais e patrimoniais cun desenrolo brando das súas
potencialidades tanto no entorno da ría, como no resto do territorio.
O denominado Mapa das Grandes Areas Paisaxísticas de Galicia constitúe un catálogos e
directrices da paisaxe.
As áreas de paisaxe de Galicia delimitáronse en función da topografía, que permitiu
distinguir con claridade espazos diferenciados como serras, chairas, vales e litoral; o
clima, que fixo posible modular diferenzas entre espazos topograficamente semellantes;
e o uso do solo, que facilitou unha maior diferenciación tanto en función do tipo do uso
como do grao de ocupación.

OS MONTES
Os puntos mais elevados do territorio están constituídos por masas forestais cuns
destacados valores ambientais que contribúen en gran medida á conservación dos recursos
naturais e da calidade así como á relevancia paisaxística.

Os outeiros dos castros estruturan e compartimentan o territorio nas súas bacías principais:
Río da Ponte, Ares, Mendo-Mandeo, e Río Xaralleira, no sistema Río Mandeo e Ría de
Betanzos; Rego de Gandara, e Encoro de Cecebre, no sistema do Río Mero, Arteixo e Río
de A Coruña. Os espazos repoboados con monocultivos de piñeiros e eucaliptos dominan
neste nivel. A orla de vexetación espontánea que bordea os espazos reforestados adquire
gran relevancia paisaxística ao relacionarse coas hortas e froiteiras dos núcleos
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tradicionais, constituíndo, ao mesmo tempo, valiosos filtros do impacto da urbanización
difusa e freo aos procesos erosivos.
Os montes forestais teñen así un papel básico na protección do ambiente atmosférico e na
protección hidrolóxica, como protectores do solo fronte aos procesos erosivos, sendo
básicos na regulación dos réximes hídricos e no mantemento da calidade dos recursos. As
masas de arboredo autóctono, con diferentes graos de madurez e estado de conservación
existentes nos montes no entorno dos regos, posúen interese ecolóxico pola súa
contribución ao mantemento da biodiversidade, e a constituír, xunto coas ripisilvas, a
representación das formacións arbóreas autóctonas do territorio. A extensión e
fragmentación dos bosques naturais condiciona notablemente a súa continuidade e
viabilidade, incrementando a súa fraxilidade.
A elevada produtividade dos solos forestais permiten uns bosques de cultivo de apreciable
valor e, xunto coa significación paisaxística das masas existentes, representan unha das
maiores riquezas do patrimonio natural de Bergondo.
A presenza de arboredo configura o fondo escénico das paisaxes de Bergondo, coroadas
por castros que, ademais dos seus valores arqueolóxicos, acadan no municipio unha pegada
paisaxística destacada constituíndo auténticas fitas, como no caso dos Montes de Reboredo
e do Monte Babío. Aínda que os montes de Bergondo non destacan pola súa altitude nin
por pola súa transcendencia na paisaxe, si que son unha referencia paisaxística dos
asentamentos urbanos.
A PAISAXE
Na paisaxe domina unha sucesión de vales de pendentes medias e suaves. No suroeste do
concello as pendentes aumentan e os eidos se sitúan en penechairas elevadas. A trama
dos asentamentos e agras de cultivo atópase formada con sucesivos bancais próximos ás
fontes apoiados sobre ribazos de terra sinxelos nas áreas mais suaves, ou sobre muros de
sostén construídos en seco cando as pendentes son maiores, podendo chegar estas ao 20%
ou máis. Nas edificacións máis novas os muros de bloques de granito ou formigón poden
formar grandes alturas.
Destaca a presenza dun mosaico de labrado moi fragmentado en múltiples leiras, cos
prados localizados no fondo dos vales raramente pechados sobre os que proliferan as novas
construcións.
As Bacías Fluviais
Son moi numerosas, destacando as do Callou e a do Rego Maior polo que cómpre asegurar
a axeitada preservación da súa diversidade biolóxica e da calidade das súas augas. No sur
do concello as bacías verten na reserva de auga potable do Encoro de Cecebre. A
abundancia de regos vertebradores do territorio, fan proliferar masas arbóreas de
calidade, accesibles desde as aldeas.
A ocupación do dominio público hidráulico e a súa servidume de uso público por usos
residenciais, a falta de implantación dos sistemas de saneamento axeitados e completos,
e a aparición puntual de vertedoiros de lixo incontrolados, ten orixinado unha degradación
ambiental en distintos treitos do río Maior, dos regos de Callou, da Brea e no rego de
Gandarío entre outros.
O sistema hidrográfico desemboca en ecosistemas acuáticos moi fráxiles e de máximo
interese para o mantemento e a conservación dos recursos mariños.
A Ría e a Costa Litoral
Dentro da franxa litoral son fundamentais os criterios adoptados no Plan de Ordenación do
Litoral (POL). En Bergondo delimitáronse 3 unidades de paisaxe: Bergondo; Moruxo; e
Marismas de Betanzos (ver mapas adxuntos).
A ría

A ría é lugar fundamental dentro do concello de Bergondo e da propia comarca. É un área
de protección dos valores naturais de grande interese ecolóxica, especialmente
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE BERGONDO. DOCUMENTO DE INICIO. XULLO 2017

PÁX.

43 DE 95

ornitolóxica e, ao mesmo tempo, é unha área produtiva de desenrolo económico, tanto
pola súa riqueza pesqueira e marisqueira como polo seu valor paisaxístico. A ría está
protexida dentro da figura da Zona Especial de Conservación (ZEC) Betanzos- Mandeo.
Ábrese cara o mar en dirección noroeste e está constituída principalmente por materiais
metamórficos e xistosos. O fondo da ría, o esteiro, está formado por extensas chairas
intermareais e xunqueiras. O interese produtivo na ría ven xa dende antigo. Hoxe o seu
valor é enorme desde un punto de vista ecolóxico e tamén desde o económico como
recurso pesqueiro e paisaxístico asociado ao turismo, polo que é preciso poñela en valor,
asegurando a súa xestión sustentable.
Neste sentido é importante minimizar o impacto da autoestrada AP-9 ao seu paso polo
concello xa que actualmente supón unha enorme barreira entre a xunqueira da ría e as
masas arbóreas mixtas da aba do val do Callou, Miodelo e da mobilidade de cara á mellora
da súa potencialidade de usos turísticos e de lecer, aumentados pola presenza do Pazo
Mariñán nas proximidades.
Dentro da ría atopamos diversas paisaxes e ámbitos de especial valor que as correntes
fluviais que chegan a ela favoreceron, tal e como recolle o Plan de ordenación do litoral.
A área costeira de Moruxo
É o tramo de costa da bacía do Rego do Cabanés, cun pequeno tramo acantilado entre A
Pedreira e a Punta de Gandarío. Esta protexido polo ZEC Betanzos- Mandeo. Trátase dunha
unidade mixta con cantís e praias intermareais ao pé.
Conta con hábitats de importancia como son as chairas lamacentas e areosas intermareais
e submareais, cunha gran extensión nesta unidade. A Praia do Pedrido ten dunas
incipientes moi ruderalizadas. Ao interior, destaca a existencia de varias masas mixtas de
frondosas caducifolias autóctonas con outras especies alóctonas, en toda a vertente de
Fiobre.

Gandarío e Ouces
Formado na bacía do Rego de Gandarío por unha unidade mixta con cantís e praias
intermareais con hábitats de cantís atlánticos e de vexetación anual sobre refugallos
mariños acumulados. Existe algunha zona con chairas lamacentas en Gandarío. O areal de
Gandarío ten o conxunto de dunas completamente destruído. A unidade está salpicada de
pequenos rodais de frondosas caducifolias e masas mixtas máis extensas nas que as
frondosas se mesturan con eucaliptos.
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1.4

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS E TERRITORIAIS

Lévase a cabo unha breve descrición dos aspectos socioeconómicos, os cales se
desenvolverán na memoria social asociada ao documento urbanístico, nas posteriores fases
de desenvolvemento do PXOM.
Os aspectos socioeconómicos trátanse en tres apartados:
•

Poboación

•

Actividades

•

Usos do solo

•

Planeamento urbanístico

•

Infraestruturas de mobilidade

•

Servizos

1.4.1

Poboación

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA NA COMARCA
A poboación na comarca da Coruña, de 469,80 km2, presenta unha situación de forte
crecemento nas últimas décadas, tendo aumentado máis dun 13 % no período 1998-2012.
O crecemento máis elevado sitúase nos concellos do entorno da cidade central (Arteixo,
Cambre, Culleredo e Oleiros), con valores de crecementos superiores ao 40 % e cunha
ganancia de poboación de dereito maior que na cidade da Coruña (un 1,24 %), reforzando
unha tendencia descentralizadora e moi dinámica na expansión urbana da Rexión Urbana
Ártabra que se iniciou intensamente na década dos anos 70 e que continúa a reforzarse
nos últimos anos. O fenómeno é indicativo da distribución do desenvolvemento urbano e
do propio concepto de Rexión Urbana. Nos últimos anos, non obstante, o proceso de
expansión demográfico e económico desbordou a área metropolitana afectando aos
restantes municipios da comarca (Sada especialmente e tamén Carral e Bergondo).
Podemos apuntar deste xeito que o significativo crecemento da poboación de dereito que
se concentrou na comarca nas últimas décadas explica o cambio de tendencia nos
municipios máis afastados, que cambian a súa vocación de segunda residencia pola de
residencia habitual.
Deste xeito pode entenderse que a comarca administrativa da Coruña, formada, nun
primeiro termo polos municipios da Coruña, Oleiros, Cambre, Culleredo e Arteixo e cunha
densidade media de 1.19 Hab/Ha, estase a estender polo litoral (con Sada e en menor
medida Bergondo) e ao longo da estrada a Compostela (por Carral), dun xeito similar ao
que está acontecer noutros concellos da mesma Rexión Urbana Ártabra, como Miño e
Betanzos. De feito,se analizamos o subconxunto formado polos municipios do entorno da
Ría de Betanzos dentro da Rexión Urbana Ártabra, observamos que ao proceso de
recuperación demográfica que comezara na década dos 80 iniciado nos municipios de Sada
e Betanzos, incorporáronse os de Bergondo e Miño nos últimos anos.
Así, o Concello de Bergondo estase a inserir nas mesmas dinámicas de desenvolvemento
económico e urbanístico que os municipios da primeira coroa metropolitana da Coruña
onde o territorio está a especializarse en función das súas relacións coa área
metropolitana, coas infraestruturas viarias e ferroviarias especializadas, así como co
desenvolvemento turístico; orientando a expansión selectiva de determinadas funcións
urbanas.

A dependencia funcional de Bergondo dos núcleos máis urbanos da Rexión Urbana Ártabra,
(Sada adquiriu unha condición de pequeno núcleo urbano de servizos e Betanzos consolidou
a súa posición como centro urbano de referencia da zona media da rexión) é elevada cunha
maior vinculación administrativa histórica a Betanzos, e cun ámbito comercial que se
dirixe a Sada, A Coruña ou Betanzos. O Concello da Coruña continúa a acoller
maioritariamente a oferta de servizos, pero estendeu o seu territorio de influencia
residencial, de actividade e de emprego. Na primeira coroa de influencia, a periferia
metropolitana, o crecemento está asociado á expansión da vivenda permanente e
secundaria, ao emprego industrial local e á formación dunha incipiente economía de
servizos. É dentro desta coroa onde comezou a inserirse o Concello de Bergondo nos
últimos anos.
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No tocante ao crecemento vexetativo na comarca, o saldo é negativo no último ano,
rompendo a tendencia positiva dos últimos anos. De tódolos xeitos cabe destacar que se
debeu ao crecemento de defuncións debido ao envellecemento da poboación, sendo o
número de nacementos estable na última década. A evolución da poboación presenta non
obstante unha preocupante tendencia ao envellecemento aínda que en menor medida que
na maioría das comarcas galegas.
O CONCELLO DE BERGONDO
Neste apartado exponse por unha banda, unha breve análise da evolución da poboación
de Bergondo entre 1981 e o 2012, e por outra apúntanse algunhas reflexións sobre os
resultados destas proxeccións:

O crecemento da poboación do municipio de Bergondo presenta un incremento continuado
desde os anos 80. Na primeira década, dun xeito máis moderado, con valores do 8 %;
incrementándose ata taxas en torno ao 15 % desde 1998. A variación total experimentada
no concello foi un crecemento de case un 27 % dende 1981. A densidade residencial de
Bergondo (0,76 hab/Ha.) situouse moi por riba da media provincial (que era de 0,149
hab/Ha. en 2001).
Cómpre apuntar que o crecemento natural en todo o concello foi, malia a este incremento
da poboación, negativo, cunha taxa de defuncións que duplica a de nacementos. Ámbalas
dúas se manteñen estables dende a pasada década. O saldo migratorio é positivo con
migracións que proveñen especialmente da comarca. Así, a situación demográfica actual
de Bergondo é consecuencia dunha dobre dinámica: crecemento natural negativo,
situación similar á do resto de Galicia; e un saldo migratorio positivo resultado da
migración dende os concellos veciños principalmente.
O derradeiro dato salientable no concello é o aumento estacional da súa poboación
durante os meses estivais que experimentou nas últimas décadas, nas que case a metade
das novas vivendas eran secundarias.
AS PARROQUIAS
No tocante á distribución demográfica por parroquias, a poboación concéntrase nas
parroquias en torno dos asentamentos máis urbanos, nas parroquias de Bergondo e
Guísamo, seguidas da franxa máis próxima a Sada (Ouces e Lubre). Do resto de parroquias
destaca o crecemento experimentado polas parroquias de Cortiñan e Rois dende a década
dos 80.
O concello amosa non obstante unha moderada tendencia de concentración da poboación
en torno das áreas urbanas e con servizos, como ocorre noutros moitos concellos de
Galicia; e nas costeiras con aumentos elevados do parque de vivendas das cales moitas
foron destinadas a segundas residencias e para o turismo.
As parroquias do entorno da N-VI son as que concentran a poboación máis dinámica e nova,
aínda que con poucas diferenzas coas demais, sendo as mais próximas á costa, as mais
envellecidas (Ouces e Moruxo e en menor medida Bergondo e Lubre).
1.4.2

OCUPACIÓN E ACTIVIDADE

No que respecta a ocupación dos habitantes de Bergondo destaca que a ocupación
maioritaria con datos do 2012 sexa o sector servizos, que aglutinan o 74 % da actividade.
Seguidos de industria, cun 13 %, e a construción, cun 10 %; e por último o 3 % da poboación
dedicada a agricultura, gandería e pesca.
Este último sector experimentou un descenso moi elevado xa desde o ano 1991, cando a
ocupación neste sector era do 20,5 % cunha importante perda de terra de labrado,
pastoreo e forestal. Actualmente o número de explotacións é tan so de 77. No ano 1989
eran de 1114.
Estes datos mostran que Bergondo, malia ser un concello da segunda coroa do entorno da
cidade da Coruña mostra unha evolución similar, no tocante á evolución da súa actividade,
a dos concellos máis próximos á cidade central (Arteixo, Culleredo, Oleiros, Cambre e
Sada) que aos da segunda coroa (Carral e Abegondo) debido á súa posición máis central
dentro da Rexión Urbana Ártabra. Seguindo o acontecido nos demais concellos galegos, o
desenvolvemento demográfico positivo produciuse na presenza dun limiar de densidade
que se relaciona coa diversificación da base económica local cara unha economía industrial
e de servizos.
No que respecta á distribución por parroquias, as diferenzas por actividade son mínimas:
as parroquias da banda litoral son as que presentan algunha pequena actividade pesqueira
(Ouces, Mouruxo) e as parroquias da banda media (Lubre, Babio, Bergondo) as que
presentan unha maior taxa agrogandeira, sempre dentro de límites moi estreitos. O resto
de parroquias teñen unha elevada taxa de actividade no sector servizos, cunha menor
incidencia en Lubre e Vixoi e porcentaxes similares de dedicación á industria e
construción. Con todo convén sinalar que os datos para as parroquias son do 2001 e que a
situación dende ese ano mudou notablemente en beneficio do sector servizos, polo que
deberíanse tomar estes datos con precaución.
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TAXAS DE ACTIVIDADE E PARO. OCUPADOS POR SECTORES. MARZO 2014
%

TOTAL

ACTIVIDADE
Taxa de actividade %

76,92

2173

Taxa de paro %

19,22

543

Agricultura

2.2

48

Pesca

0.1

2

12.5

272

OCUPADOS POR SECTORES

Industria
Construcción
Servizos
TOTAL

8.6

187

76.5

1,662

100

2,173

Fonte: Elaboracion propia a partir de datos del IGE .
TAXAS DE ACTIVIDADE E PARO. OCUPADOS POR SECTORES. MARZO 2017
%

TOTAL

ACTIVIDADE
Ocupados

79.35

2,221

Parado *

13.97

391

Agricultura

2.1

47

Pesca

0.1

2

Construcción

8.5

189

Industria

11.7

260

Servizos

77.5

1,721

100

2,221

OCUPADOS POR SECTORES

TOTAL
Fonte: Elaboracion propia a partir de datos del IGE .

Desde o 2014 ao 2017 vai aumentando o número de persoas empregadas. Basicamente este
aumento céntrase no sector servizos, manténdose estable a ocupación nos demais sectores
produtivos.
O sector da agricultura freou a súa acusada diminución das últimas décadas, fenómeno
que provocou unha gran perda de terras cultivada. As hectáreas de terras labradas pasaron
de 422 en 1989 a 80 no 2009.
Estes datos mostran que Bergondo mostra unha evolución similar, no tocante a evolución
da súa actividade, a dos outros concellos en contacto coa cidade central. Seguindo o
acontecido nos demais concellos galegos, o desenvolvemento demográfico positivo
produciuse na presenza dun limiar de densidade que se relaciona coa diversificación da
base económica local cara á unha economía industrial e especialmente de servizos.
ACTIVIDADE EMPRESARIAL
En Bergondo existen algo máis de 857 empresas das que o 52,16 % son sociedades de
responsabilidade limitada. Existe un importante número de persoas físicas (38%) e tan só
1 cooperativa de traballadores.

EMPRESAS CON ACTIVIDADE EN GALICIA SEGUNDO ACTIVIDADE PRINCIPAL
(GRUPOS CNAE 2009) E CONDICIÓN XURÍDICA (2014)
%
Persoas físicas

Numero
38.04

326

3.85

33

52.16

447

Sociedades cooperativas

0.12

1

Outros

5.83

50

Sociedades anónimas
Sociedades de responsabilidade limitada

TOTAL

857

Fonte: Elaboracion propia a partir de datos del IGE .

PORTOS E PESCA
No Concello de Bergondo, aínda sendo un municipio costeiro, non dispón de instalacións
portuarias. O portos máis próximos, e de certa importancia, son o de Sada e o de A Coruña,
constituíndo este último o máis importante da comarca.
AGRICULTURA, GANDARÍA E MINARÍA
O sector primario sofre, ao igual que no resto de Galicia, un descenso continuado do
emprego e do número de explotacións, como consecuencia dos procesos de modernización
e abandono. Hoxe en día estes sectores ocupan a unha porcentaxe moi baixa da poboación
de Bergondo (2.1 %). Non obstante, a tempo parcial - como complemento de ingresos
doutras actividades laborais- ou en réxime de autoabastecemento, a agricultura e a
gandería son dúas das principais actividades dos habitantes das parroquias rurais.
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O réxime de tenencia básico é a explotación directa xa que só existe un caso arrendamento
e ningún de parcería.

DISTRIBUCIÓN DE TERRAS
%

Numero

Forestal arborizado

0.00

-

Pasteiro, pasteiro arbustivo e Mato

0.00

-

Total forestal

43.83

1434

Cultivo e prado

23.87

781

Otras superficies

32.30

1057

TOTAL

3,272

Fonte: Elaboracion propia a partir de datos del IGE .

Agricultura
O agro de Bergondo caracterízase polo minifundismo e a rotación de cultivos de labor
intensiva, pastos ou herbáceos . Estas pequenas e parceladas explotacións son levadas,
xeralmente, por mulleres de avanzada idade (superior aos 50 anos), namentres que o resto
da familia traballa noutro sector.
A superficie aproveitábel como chan de uso agrícola cuantificouse no ano 1989 en 1.453
ha. Estas 1.453 ha. distribúense en labradíos (422ha.) e Prados (440 ha.).
Nos últimos anos houbo unha forte regresión das terras non urbanas, reducíndose no seu
conxunto ao menos do 20%.

APROV EITAMENTO DAS TERRAS LABRADAS NAS EX PLOTACIONS AGRICOLAS
Herbáceos

Frutais

Olivar

Viñedo

Outras

1999

143

30

0

2

5

2009

66

12

0

1

1

Fonte: Elaboración propia a partir de datos del IGE
SUPERFICIE TOTAL DAS EX PLOTACIONS AGRÍCOLAS SEGUNDO APREV EITAMENTO (Ha)
1989

1999

2009

Terras labradas

422

180

80

Terras para pastos permanentes

440

155

82

Especies arbóreas e forestais

311

213

46

Outras terras non forestais

280

210

19

1453

758

227

TOTAL
Fonte: Elaboración propia a partir de datos del IGE

Gandaría
A explotación forma parte do tradicional policultivo agrícola-gandeiro-forestal, no que o
animal é unha máis das producións que se obteñen na explotación. No ano 1989 existían
316 cabezas de vacún minguando até as 286 do ano 2009.
Esta aínda reduciuse moito máis nos últimos anos.

GANDERÍA EN UNIDADES GANDEIRAS (UG) NAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS (1999-2009)
BOVINOS OVINOS CAPRINOS PORCINOS EQUINOS

AVES

COELLAS

TOTAL

1999

316

19

3

87

46

325

2

798

2009

286

6

1

9

9

276

1

588

Fonte: Elaboracion propia a partir de datos del IGE .

Minaría
Segundo os datos do Servizo de Enerxía e Minas da Delegación Provincial de A Coruña da
Xunta de Galicia, hoxe en día non existe ningunha concesión mineira nin ningún permiso
de investigación outorgado no termo municipal de Bergondo.
1.4.3

Usos do solo

A análise dos usos do solo baséase na información do mapa de coberturas e usos do solo á
escala 1:25.000 do Sistema de Información Territorial de Galicia (SITGA) do ano 2011.
Dende unha interpretación directa dos usos do solo SIOSE (Sistema de Información de
Ocupación do Solo en España. 2005), a distribución é a seguinte:
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COBERTAS DO SOLO.2011
Sup (ha)
Augas continentais

%

73,2668

2,25%

3,8349

0,12%

Coberturas artificiais

125,6987

3,85%

Coniferas

159,3301

4,88%

Cultivos e prados

924,7200

28,34%

Especies caducifolias

24,6877

0,76%

Eucaliptos

39,5735

1,21%

272,6228

8,36%

74,3001

2,28%

114,7245

3,52%

70,5736

2,16%

Mestura de especies arbóreas

528,3596

16,20%

Mosaico agrícola e mato

149,6320

4,59%

Mosaico agrícola e urbano

429,7441

13,17%

Mosaico de cultivos e especies arbóreas

34,0388

1,04%

Praias e cantís

11,5821

0,36%

6,4364

0,20%

Sistemas xerais de transporte

84,1947

2,58%

Viñedo e cultivos leñosos

23,8317

0,73%

3,3518

0,10%

107,9371

3,31%

Augas mariñas

Eucaliptos e coníferas
Humedais
Mato
Mato e especies arbóreas

Repoboacións forestais

Zonas de extracción ou vertido
Zonas urbanas
TOTAL

3262,4408

Fonte: Elaboracion propia a partir de datos del SITGA

Destaca de todos eles, como uso mixto, o mosaico agrícola e urbano, que fai referencia
aos núcleos rurais, conservando aínda unha certa relación coa terra, e polo tanto a súa
vocación rural. Aínda que na súa gran maioría esta relación xa é unicamente potencial,
sendo na gran maioría xardíns asociados a residencias non vinculadas ao sector primario.
Levando a cabo unha reclasificación dos solos, coa finalidade de analizar a estrutura
territorial, obtense unha lectura máis clara do Concello.
Se de xeito xeneralizado a reclasificación levásese a cabo en base aos usos básico: augas,
urbano, agrícola e forestal, neste caso, dada as particularidades de Bergondo,
diferenciaríanse as augas continentais e mariñas, e especialmente un uso periurbano, que
corresponde ao mosaico agrícola e urbano. Non se quixo denominar núcleo rural, xa que
os seus límites, derivados de fotointerpretación, non coinciden cos núcleos rurais, e polo
tanto, levarían a malas interpretacións, ou a perda de capacidade de análise.

ESTRUCTURA TERRITORIAL. COBERTAS DO SOLO.2011
Sup (ha)
AGRÍCOLA

%

1132,2225

34,70%

147,5669

4,52%

3,8349

0,12%

1231,2420

37,74%

PERIURBANO

429,7441

13,17%

URBANO

317,8304

9,74%

AGUAS CONTINENTALES
AGUAS MARINAS
FORESTAL

TOTAL

3262,4408

Fonte: Elaboracion propia a partir de datos del SITGA
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Usos forestais

Usos urbanos con infraestruturas

O solo urbano, desde unha lectura dos usos do solo (non urbanística) representa o 10 % do
total do municipio. Non se inclúen aquí os usos mixtos agrícolas e urbanos, que como se
verá teñen gran transcendencia en Bergondo.
As infraestruturas tamén teñen un papel importante, polo crecemento experimentado
linearmente ao redor das infraestruturas viarias, que son numerosas en Bergondo. A
superficie é case o 2,5 % do total do municipio.
O uso dominante é o forestal, con case un 37 % da superficie do Concello. Este localízase
nas zonas de maior relevo xerando espazos illados por cultivos e solos urbanos ou de núcleo
rural.
O uso agrícola representa un 34 %, sendo en xeral pequenas explotacións intersticiais entre
os solos urbanos, as zonas forestais e os núcleos rurais. Estes últimos, entendidos como
un uso mixto agrícola e urbano, representan o 13 % do total do municipio, habendo, sen
dúbida, colonizado o antigo espazo agrícola, e alterando a estrutura territorial do
Concello.
Isto pódese ver da interpretación das cubertas mixtas, vendo o solo agrícola-urbano, como
agrícola, ou como urbano, dando dúas visións da situación de Bergondo:

Usos agrícolas e mixtos agrícolas-urbanos

1.4.4

Usos agrícolas e lectura mixtos como agrícolas

Usos urbanos e lectura mixtos como urbanos

O planeamento municipal vixente.

Na realidade socioeconómica, estrutural e incluso morfolóxica das nosas vilas e cidades,
ten unha implicación determinante a normativa urbanística e sectorial, así coma o
planeamento territorial e municipal, coma ferramentas de ordenación. Estas son unha
radiografía da visión e inquedanzas do momento no que foron realizados conformando un
legado e unha traza en moitos casos irreversible, no territorio
O PLANEAMENTO TERRITORIAL VIXENTE:

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE BERGONDO. DOCUMENTO DE INICIO. XULLO 2017

PÁX.

50 DE 95

III. DESCRICIÓN DO CAMPO DE ESTUDO

A Lei 10/1995, do 23 de novembro, de Ordenación do Territorio de Galicia, establece os
obxectivos e instrumentos mediante os que se desenrolará a ordenación territorial da
Comunidade Autónoma.
Para dito fin crea e regula os seguintes instrumentos:
• Directrices de ordenación do territorio (DOT).
• Plans territoriais integrados (PTI).
• Programas coordinados de actuación (PCA).
• Plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal (PS).
• Plans de ordenación do medio físico (POMF).
PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL (DOT)
As Directrices de Ordenación do Territorio, aprobadas definitivamente en febreiro do
2011, constitúen o instrumento marco de planificación territorial ditando as pautas
espaciais de asentamento das actividades e precisando un modelo territorial. Axuntan
criterios e normas para que os plans urbanísticos municipais e plans territoriais
supramunicipais elabórense en coherencia cos obxectivos xerais e específicos do modelo
territorial galego.
O Modelo territorial:
Os obxectivos específicos de ordenación e coordinación territorial plásmanse nas seguintes
liñas estratéxicas:
• Favorecer a compactidade, harmonizar o desenvolvemento das cidades e
previr a urbanización difusa.
• Fortalecer os núcleos tradicionais, o litoral e valorizar o territorio.
• Mellorar a accesibilidade, a mobilidade e as comunicacións no territorio.
• Frear o despoboamento rural e favorecer o reequilibrio territorial.
• Potenciar o sector primario como parte esencial do medio rural.
• Protexer o patrimonio natural e cultural.
• Incorporar a perspectiva do metabolismo urbano para unha maior
eficiencia ambiental.
• Afianzar o protagonismo exterior de Galicia.
O sistema de asentamentos e infraestruturas básicas, basease na conformación dunha rede
urbana dinámica, rede de cidades sustentables baseadas na compactidade, complexidade,
eficiencia e estabilidade que vén xerarquizada en:
-

Rexión urbana

Áreas urbanas
-

Sistema urbano intermedio

Cabeceiras do Sistema urbano intermedio
Subcabeceiras do Sistema urbano intermedio
Nodos para o equilibrio do territorio
Neste sistema Bergondo encádrase dentro da rexión urbana ártabra de A Coruña – Ferrol,
que se define nas DOT por:
"O seu tamaño demográfico é necesario para dotar de certa masa crítica o sistema
urbano galego, outorgándolle unha dimensión suficiente como para ocupar un papel
relevante entre os espazos urbanos europeos.
Constitúe un espazo supramunicipal de forte concentración urbana capaz de actuar
como centro de conexión entre os sistemas urbanos do Atlántico e do Cantábrico.
Está a desenvolverse un dos sistemas portuarios máis importantes da fachada
atlántica europea.
Dende o punto de vista económico, o conxunto Ártabro constitúe un dos máis
importantes conglomerados industriais de España, particularmente na industria da
enerxía, a construción e reparación naval, a confección e a metalurxia.
Así mesmo, a importancia acadada polos grupos empresariais e, ao seu carón, o
desenvolvemento do terciario económico e das grandes instalacións comerciais achega
ao conxunto un papel relevante nos fluxos interurbanos do Noroeste de España."
Para a rexión urbana ártabra, as DOT determinan diferentes estratexias nos eidos de:
•

Complementariedade entre os grandes nodos de Ferrol e A Coruña.

•

A mellora de redes de infraestruturas.

•

Sistema ambiental.

•

Os espazos naturais.

•

Sistema intermedio de centralidades.

En canto ao sistema intermedio de centralidades urbanas, no ámbito da Rexión urbana
onde se atopa encadrado o concello de Bergondo, nas DOT, óptase por seguir estratexias
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de renovación, de fortalecemento e de mellora da imaxe urbana, así mesmo REFORZAR A
COMPACTIDADE E A CENTRALIDADE destas vilas intermedias por medio de:
•

Articulación do sistema urbano brando, conectando itinerarios e redes de
peóns e ciclistas.

•

Mellorar e potenciar enclaves específicos (como poden ser no caso de
Bergondo, o espazo natural protexido, Betanzos-Mandeo).

•

Impulsar a autoprestación de servizos urbanos.

PLAN DE ORDENACIÓN DO LITORAL (POL)
O Plan de Ordenación do Litoral, coma Plan sectorial de incidencia supramunicipal (PS),
ten por obxecto establecer os criterios, principios e normas xerais para a ordenación
urbanística da zona litoral baseada en criterios de perdurabilidade e sostibilidade, así
como a normativa necesaria para garantir a conservación, protección e posta en valor das
zonas costeiras.
O modelo territorial do POL, integra nos seus obxectivos as seguintes funcións:
a. Protexer e conservar os recursos naturais do litoral e o seu patrimonio cultural.
b. Sinalar os ecosistemas litorais e as unidades xeomorfolóxicas e paisaxísticas, con
interese para a súa conservación e protección.
c. Fixar os criterios, principios e normas xerais para a ordenación territorial dos
municipios costeiros.
d. Elaborar unha normativa marco de ordenación, que regule os usos e actividades
localizados no litoral.
e. Establecer un marco básico de referencia para a integración de políticas territoriais
e actuacións urbanísticas, así coma coordinar as súas actuacións.
f. Constituír a base para a elaboración dun Programa coordinado de actuación do
espazo litoral
O POL separa en diferentes escalas de aproximación as áreas de estudo, sendo estas: a
comarca costeira, os sectores costeiros e as unidades da paisaxe, que ao mesmo tempo
divídense en litorais e prelitorais. No concello de Bergondo distínguense as seguintes
unidades da paisaxe:
-

Moruxo

-

Sada

-

Marismas de Betanzos

-

Bergondo

Có gallo de integrar Galicia no proxecto da Senda Europea GRE-9, “Cornixa Atlántica” que
propón unir cun percorrido peonil toda a costa desde San Petersburgo até Lisboa, así coma
dotar dun recurso económico sostible ao litoral, entre outros obxectivos, o POL establece
na disposición adicional 2º a posta en marcha pola Consellería competente na materia a
Senda dos Faros que ao seu paso pola rexión ártabra preséntase coma un potencial recurso
turístico e de revalorización da paisaxe, establecendo unha rede de sendeiros claramente
delimitados, accesibles e seguros, para o uso e gozo da sociedade.
No eido das especificacións dos Plans Xerais, o Plan de Ordenación do Litoral dita no Art.
60.- Desenvolvementos urbanísticos:
1. Os desenvolvementos urbanísticos deberán xustificarse en función das necesidades
de crecemento municipal no marco dun desenvolvemento equilibrado e sostible, que
o planeamento urbanístico deberá garantir en coherencia coas determinacións do
POL.
2. Unicamente se permitirán os desenvolvementos urbanísticos illados que teñan
como finalidade a recualificación das áreas identificadas para tal efecto neste plan,
así como a implantación illada de actividades produtivas, industriais, dotacionais e
empresariais de tal forma que se xere o mínimo impacto sobre o territorio.
3. O planeamento xeral velará por que os novos crecementos urbanísticos se formulen
de forma integral, con especial atención á morfoloxía, posición relativa e escala da
intervención e con modelos tipolóxicos que integren os principios, criterios e normas
xerais perseguidas para cada elemento do Modelo territorial deste Plan.
4. Cando por razóns derivadas da orografía e configuración do contorno no que se
atope o asentamento, o seu crecemento só poida ser en dirección á costa, o plan
dirixirá estes crecementos urbanísticos cara ás zonas con pendentes máis adecuadas,
atendendo a unha menor exposición e relación visual coa costa e, en todo caso,
evitando a presión sobre as áreas máis fráxiles e os espazos e elementos de valor
recollidos neste Plan.
O modelo ditado por ambos plans integraranse nas liñas estratéxicas e determinacións do
novo planeamento municipal.
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1.4.5

O PLANEAMENTO MUNICIPAL VIXENTE:

Á hora de afrontarse á revisión e redacción dun planeamento urbanístico, é imprescindible
ter un exhaustivo coñecemento do mesmo, co gallo de valorar as súas debilidades,
fortalezas, aquelas determinacións que continúan vixentes e aquelas que por mor dos
cambios lexislativos e do momento socioeconómico no que se afronta a revisión, están
dalgún modo obsoletos.
Nos caso concreto de Bergondo, mais aló da normativa vixente nas Normas Subsidiarias de
Planeamento aprobadas no 28/10/1992, e as cinco modificacións puntuais efectuadas até
o momento, hai que ter presente o comezo de redacción dun Plan Xeral de Ordenación
Municipal a partires do 2005, que si ben non ten sido aprobado inicialmente, é unha fonte
de coñecemento de cara ás transformacións sufridas polo concello nos últimos case 15
anos. Hai que ter en conta a proximidade da redacción das Normas Subsidiarias, e de
aquelas, a nova lei de obrigado cumprimento, a Lei 11/1985 de adaptación ao solo de
Galicia, na que por primeira vez se intuía o fenómeno do solo de núcleo rural como unha
realidade diferenciada do resto do estado.
En canto aos obxectivos principais das Normas Subsidiarias do 1999 foron a de dar solución
á problemática municipal da dispersión poboacional e falta dunha estrutura ben definida.
De tal modo a maior énfase farase na definición do solo non urbanizable aplicando medidas
de protección e delimitación dos distintos núcleos rurais.
As Normas Subsidiarias dividen o solo en Urbano, Urbanizable e non Urbanizable, e definen
para cada unha destas clasificacións uns obxectivos e directrices específicas:
SOLO URBANO:
Delimítanse como tal os núcleos de:
Bergondo: Intervir sobre os camiños existentes, manter o desenvolvemento de baixa
densidade e favorecer a pequena industria ou actividade comercial e/ou artesanal.
Guísamo: Facilitar zonas urbanizables e unidades de actuación para o
desenvolvemento do polígono industrial, establecemento dunha rede viaria
estruturante, densificación na contorna da N-VI, e establecemento de novas zonas
verdes.
Gandarío: Mellorar o sistema viario, a través de diversas unidades de actuación e solo
urbanizable.
Pedrido: Control e mecanismo de ordenación dos crecementos na contorna da praia.
Moruxo: Polas características rurais deste núcleo, o principal obxectivo é a súa
correcta delimitación.
Costa de Ouces: Adaptarse á súa característica de bordo con Sada.
SOLO URBANIZABLE:
Como solo apto para urbanizar considéranse catro sectores de solo industrial e sete de
solo residencial de baixa densidade. As propostas de actuación concretas que planean as
NNSS son:
No solo urbanizable de uso industrial: tivéronse en conta tanto a topografía, a vinculación
a desenvolvementos industriais próximos e a facilidade de accesos.
No caso dos solos residenciais, establécense desenvolvementos de baixa densidade, con
especial respecto ao medio ambiente.
SOLO NON URBANIZABLE :
Esta clasificación divídese en solo non urbanizable de protección especial e solo non
urbanizable común e núcleos rurais en solo non urbanizable, fixando nestes a súa
delimitación e as condicións do seu desenvolvemento.
Dentro do solo non urbanizable de protección especial diferéncianse as categorías:
-

Protección do litoral

-

Protección forestal

-

Protección de implantacións

-

Fincas singulares

MODIFICACIÓNS DE PLANEAMENTO XERAL:
Non teñen sido moitas as modificacións puntuais das Normas Subsidiarias. Dentro das cinco
modificacións convén salientar a ampliación de solo industrial POL 1.C SEPES, e as parcelas
Guísamo e as do SU de Fiobre para a obtención de solo en sistema xeral de equipamentos.
PLANEAMENTO DE DESENVOLVEMENTO:
Foron moi numerosas as figuras de desenvolvemento que se teñen realizadas até o
momento e de modo equilibrado no tempo, sendo a última delas no 2010. Se teñen
tramitado 25 estudos de detalle, sendo esta a figura de planeamento que se promoveu
dende as Normas Subsidiarias para o desenvolvemento de unidades de actuación.
Transcorridos uns catorce anos dende a redacción de dito planeamento, non foi necesario
facer cambios estruturais no planeamento vixente, non obstante, a situación de partido
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do novo planeamento segue mantendo as mesmas premisas de necesidade de estruturación
das infraestruturas viarias e de densificación e concentración dos núcleos existentes en
contra dunha dispersión residencial.

PLANIFICADO NNSS_92

CONSOLIDADO. SIOSE_2011
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1.5

BENS CULTURAIS

Tanto a protección da paisaxe natural, como a protección dos valores do patrimonio
histórico e arquitectónico, do patrimonio agrario e cultural, do patrimonio arqueolóxico e
de mellora da paisaxe, tanto a nivel da área máis urbana como a nivel do territorio e das
áreas rurais, consideraranse temas a tratar desde a ordenación e a normativa do Plan.
Os documentos de referencia que actualmente recollen as proteccións do patrimonio son:
•

Catálogo de Protección das Normas Subsidiarias de 1.993.

•

Lei do Patrimonio histórico de Galicia

•

Plan de Ordenación do litoral.

•

BICs, bens catalogados e bens inventariados.

No marco do novo PXOM levarase ao cabo o inventario e catálogo de tódolos bens culturais.
Patrimonio arqueolóxico
O concello de Bergondo está situado na marxe occidental da Ría de Betanzos,
concretamente na comarca de As Mariñas dos Condes. Trátase dun concello pequeno de
unha superficie de 32,2 km2, dividido en nove parroquias (Babío, Bergondo, Cortiñán,
Guísamo, Lubre, Moruxo, Ouces, Rois e Vixoi) nas cales se reparten até 75 entidades de
poboación. No que se refire á xeografía deste lugar, trátase dun territorio no que
predominan os relevos suaves e de escasa altitude, sendo as máximas alturas inferiores a
200 metros. Na costa predominan os depósitos sedimentarios derivados do transporte de
materiais dos ríos Mandeo e Mendo. En canto o topónimo Bergondo, este parece facer
referencia a unha orixe xermánica. Arqueolóxicamente, este concello se caracteriza
principalmente polos seus castros, entre os que destacamos os de Reboredo, Montecelo,
San Fiz, Monte da Fame, Fornos e Santa María. As primeiras referencias documentais de
Bergondo son do século XII, no cal aparece “Burgundium” nun testamento outorgado por
Urraca Fernández. Desta etapa destaca o mosteiro de San Salvador de Bergondo, un bo
exemplo do románico da zona. Dos séculos XVIII e XIX datan a maioría dos pazos, entre os
que podemos destacar o de Armuño e o de Mariñán.
Patrimonio arquitectónico
Na análise dos documentos da normativa, atopamos deficiencias en canto á precisión dos
datos e erros na localización dos elementos históricos, arquitectónicos e arqueolóxicos.
En canto á citada publicación da Deputación Provincial recolle bos exemplos de
arquitectura popular, civil e relixiosa, con independencia do seu nivel de protección. Pon
en relevo que en Bergondo son moitos os elementos patrimoniais históricos e
arquitectónicos que non gozan de ningún tipo de protección e dos que hai escaso
coñecemento.
Doutra banda, o patrimonio cultural das distintas paisaxes (rural e agraria, costeira,
natural) gozan hoxe en día dun escaso grado de valoración e protección (agás as
proteccións establecidas como Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais, zona
ZEPA e LIC)
O novo planeamento debe incluír novas liñas de revalorización e protección a aqueles
elementos do territorio que acheguen un alto contido de calidade patrimonial. É
salientable a falta dun estudo sobre as paisaxes en Bergondo que o futuro plan debería
prever.
O plan encargarase de catalogar os diferentes elementos do patrimonio cultural específico
do concello de Bergondo tales como:
-Arquitectura civil:
Edificacións singulares como a Ponte de Pedrido.
Pazos, moi salientables no concello, dos séculos XVIII e XIX.
Edificios e casas contemporáneas: vivendas modernistas e “quintas, vilas ou
chalés” de principios do século XX.
-Construcións tradicionais:
−

Casas tradicionais: a vivenda das agras coruñesas.

−

Cabazos do tipo Mariñán.

−

Eiras.

−

Muíños.

−

Fontes, pozos e lavadoiros.

−

Alboios e cabanas.

−

Cortes e Palleiras.

−

Cruceiros.

−

Eiras.

−

Fornos e lagares.

−

Cortes, cortellos e poleiros.

−

Pombais.

−

Recintos de feira tradicionais e mercados.

-Arquitectura relixiosa e funeraria:
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− Cemiterios
-Zonas verdes e árbores senlleiras.
-Camiños reais.
-Calzadas, camiños, sebes, peches, valados e campos da festa.
-Pontes.
-Patrimonio arqueolóxico:
−

Castros

−

Mámoas

−

Petróglifos

− Túmulos
-Arquitectura industrial.
-Arquitectura marítima: peiraos e varadoiros, estaleiros de ribeira.
-Paisaxes agrícolas: formacións de agras de especial interese.
-Núcleos de especial identidade do litoral, coma Moruxo.
-Outros.
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2.

ÁREAS DE RISCO

2.1.1

Risco de inundacións

INUNDACIÓNS FLUVIAIS
Tal e como se recolle no artigo 10 do RD 903/2010, os mapas de perigosidade e de risco
de inundación constituirán a información fundamental en que se basearán os Plans de
xestión de risco de inundación. A delimitación de zonas inundables e, consecuentemente,
a elaboración de mapas de perigosidade e risco de inundación son aspectos claves na
xestión do risco de inundación e o segundo paso á hora de implementar a Directiva de
Inundacións.
En Bergondo hai pequenos cursos superficiais, que xeran inundación, fundamentalmente
nas zonas baixas dos curso. Este feito condiciona tanto os novos posibles crecementos,
como o risco en zonas consolidadas.
Os mapas de risco de Augas de Galicia non os contemplan, porque son leitos de pequena
entidade. En todo caso, teranse que realizar estudos de detalle para avaliar o risco de
asolagamento, de como mínimo:
•

Rego de Cabana

•

Rego de Miodelo

Para a delimitación de zonas de risco, nesta primeira fase dos traballos, tomarase de
referencia a zona de fluxo preferente. No Real Decreto 9/2008 polo que se modifica o
Regulamento do Dominio Público Hidráulico, defínese a zona de fluxo preferente da
seguinte forma:
“A zona de fluxo preferente é aquela zona constituída pola unión da zona ou zonas
onde se concentra preferentemente o fluxo durante as avenidas, ou vías de intenso
desaugadoiro, e da zona onde, para a avenida de 100 anos de período de retorno,
póidase producir graves danos sobre as persoas e os bens, quedando delimitado o seu
límite exterior mediante a envolvente de ambas zonas. Aos efectos da aplicación da
definición anterior, considerarase que poden producirse graves danos sobre as persoas
e os bens cando as condicións hidráulicas durante a avenida satisfagan un ou máis dos
seguintes criterios:
a) Que o calado sexa superior a 1 m.
b) Que a velocidade sexa superior a 1 m/s.
c) Que o produto de ambas variables sexa superior ao 0,5 m2/s.
Enténdese por vía de intenso desaugadoiro a zona pola que pasaría a avenida de 100
anos de período de retorno sen producir una sobreelevación maior que 0,3 m, respecto
á cota da lámina de auga que se produciría con esa mesma avenida considerando toda
a chaira de inundación existente. A sobreelevación anterior poderá, a criterio do
organismo da cunca, reducirse até 0,1 m cando o incremento da inundación poida
producir graves prexuízos ou aumentase até 0,5 m en zonas rurais ou cando o
incremento da inundación produza danos reducidos.
Na delimitación da zona de fluxo preferente empregarase toda a información de índole
histórica e xeomorfolóxica existente, ao fin de garantir a adecuada coherencia dos
resultados coas evidencias físicas dispoñibles sobre o comportamento hidráulico do río”.
INUNDACIÓNS COSTEIRAS
As análises das ARPSIs costeiras durante a fase de elaboración dos Mapas de Perigosidade
e Risco por Inundación, deu como resultado que das 42 ARPSIs existentes, 14 non
presentaban risco real, entre elas Bergondo (ES014-PO-01-02-24-C).
Concretamente a praia do Pedrido, atópase en toda a súa extensión en zona inundable
para un retorno de 100 anos.
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2.1.2

Risco de incendios forestais

A partir da Resolución do 27 de decembro de 1999, publicada o 29 de decembro de 1999,
a zonificación do territorio a efectos de Prevención e Defensa contra incendios forestais
pasa a ser de Provincias, Distritos Forestais, Demarcacións Forestais e Concellos.
Bergondo encóntrase situada no Distrito II. Bergantiños-Mariñas Coruñesas, e dentro da
Demarcación de A Coruña: concellos de Abegondo, Arteixo, Bergondo, Cambre, Carral, A
Coruña, Culleredo, Laracha, Oleiros e Sada.
De acordo co Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais (PLADIGA)
(Consellería do Medio Rural, 2016) o termo municipal de Bergondo non está declarado
como zona de alto risco de incendios forestais (ZAR).
A elaboración do Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia
(PLADIGA) obedece ao disposto na Lei 3/2007, do 9 de abril de prevención e defensa contra
os incendios forestais de Galicia modificada pola Lei 7/2012, do 28 de xuño, de Montes de
Galicia, á Lei 2/1985, do 21 de xaneiro, sobre Protección Civil, á Lei 5/2007, do 7 de maio,
de Emerxencias de Galicia, ao Plan Territorial de Emerxencias de Galicia (PLATERGA) e ao
Plan Especial de Protección Civil ante Emerxencias por Incendios Forestais na Comunidade
Autónoma de Galicia.
2.1.3

Risco xeolóxico

No Concello de Bergondo os riscos xeolóxicos veñen determinados pola natureza das rochas
que se atopan no municipio, sendo estas principalmente rochas metamórficas (xistos,
metagrauvacas e os paragneis pertencente ao Complexo de Ordes), e en moita menor
medida, depósitos de orixe cuaternaria (depósitos de marismas, praias de area e depósitos
aluviais) e pliocuaternaria (conglomerados). Ademais aparecen dous afloramentos puntais;
un de rochas básicas e ultrabásicas, conformadas polas anfibolitas froito do metamorfismo
rexional pertencentes ao complexo de Ordes, e outra de rochas filonianas (diques de seixo)
de orixe ígneo (ver mapa adxunto).
A rochas metamórficas debido a súa estrutura estratificada están sometidas a maior grao
de alteración superficial, tanto química coma física, debido á acción erosiva da auga,
vento ou temperatura, podendo dar lugar a planos de debilidade a favor do diaclasado,
que provocan fenómenos de inestabilidade cando estas zonas están sometidas a cargas.
A pendente media do Concello de Bergondo é do 11.53 % (6.58º), presentando as seguintes
porcentaxes de pendente por superficie:
•

O 23.06 % do municipio presenta unha pendente entre o 0 % e o 5 %.

•

O 31.77 % entre o 5 % e o 10 %.

•

O 20.20 % entre o 10 % e o 15 %.

•

O 10.71 % entre o 15 % e o 20 %.

•

O 9.23 % entre o 20 % e o 30 %.

•

O 4.10 % entre o 30 % e o 50 %.

•

O 0.94 % presenta unha pendente de máis do 50 %.

Deste xeito, tan só o 14.27 % da superficie do Concello presenta pendentes superiores ao
20 %. Na maior parte do concello afloran materiais metamórficos, os cales, pola súa
xistosidade presentan un maior risco de escorredura. A pesar disto, a baixa pendente e os
relevos suaves do concello diminúen o devandito risco. No entanto, en pendentes elevadas
este risco aumenta, e mais se coincide a dirección da pendente coa dirección dos planos
de xistosidade. Deste xeito, estudos detallados de estabilidade serían necesarios para
proxectos de maior escala que se queiran desenvolver no municipio.
Por outra banda, en caso de lume forestal, as zonas de pendente elevada sufrirán maior
risco de erosión pola eliminación da cobertura vexetal, sendo necesaria unha rápida
actuación con medidas contra a erosión e a eliminación do solo.
Na praia de Regueiro, baixo a urbanización Gandarío Pequeno, prodúcense
desprendementos da marxe próxima á praia, con caídas de árbores e pondo en risco a
integridade das casas.

No referente aos materiais de orixe cuaternario e pliocuaternario, debido a súa
composición de areas e gravas, presentan un comportamento hidrolóxico cunha alta
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permeabilidade, polo que estes depósitos presentan maior susceptibilidade de seren
afectados por contaminación se ten lugar algún tipo de vertedura.
De acordo co Plan especial fronte ao risco sísmico en Galicia (SISMIGAL) (Xunta de Galicia,
2009a), o municipio de Bergondo sitúase na zona 2. Esta zona presenta o seu límite externo
cara o leste coa formación Ollo de sapo, no sur coa zona de Tras-os-Montes e no oeste cun
bordo pasivo con extensión cara o océano Atlántico. Os principais accidentes tectónicos
presentes na zona son a falla de desgarre de Valdoviño e a falla normal de Pico Sacro.
Ademais dentro do Complexo de Ordes están as fallas de Meirama e As Pontes, onde as
estruturas de fallas corresponden a un réxime compresivo. A sismicidade asociada é moi
escasa e de baixa magnitude, non existindo ningunha correlación coas estruturas
propostas. Polo tanto o risco sísmico no concello de Bergondo é BAIXO.
2.1.4

Riscos tecnolóxicos

Os riscos tecnolóxicos débense á existencia de actividades de carácter tecnolóxico e de
estruturas fixas ou móbiles, deseñadas e construídas polo home. Os seus efectos son de
doada planificación pero dificilmente pode predicirse cando se van producir. Polo tanto,
o factor de prevención é moi importante, xa que reduce de forma considerable o risco
(Xunta de Galicia, 2009b).
De acordo co Plan territorial de emerxencias de Galicia, PLATERGA (Xunta de Galicia,
2009), o municipio de Bergondo presenta un índice de risco potencial de emerxencia (RPE)
MODERADO. Este índice calcúlase a partir de tres parámetros: o risco estatístico, a
vulnerabilidade poboacional e os riscos especiais. Á súa vez, os riscos especiais abranguen
unha serie de riscos, como os incendios forestais, inundacións temporais, nevadas, risco
químico, sismos e o derivado do transporte de mercadorías perigosas.

ANÁLISE DE RISCOS POR CONCELLO. BERGONDO
RISCO
RISCO ESTADÍSTICO

Moderado

Frecuencia

Moderado

Causalidade

Alto

VULNERABILIDADE POBLACIONAL
Poblacion
RISCO DERIVADO DAS EMERXENCIAS EPECIAIS
Risco quimico
Mercancias peligrosas

Moderado
6495
Moderado
Sen risco
Moderado

Sismos

Baixo

Incendios forestales

Baixo

Inundacións

Sen risco

Nevaradas

Bajo

Temporais

Alto

Sapraga

Alto

RISCO POTENCIAL DE EMERXENCIA

MODERADO

Fonte: Elaboracion propia a partir de datos del PLATERGA
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IV. DIAGNOSE DA SITUACIÓN ACTUAL. SENSIBILIDADE AMBIENTAL
1.

DIAGNOSE

Na diagnose urbanística haberán de terse en conta tanto as condicións e características
que temos analizado no capítulo II, en relación ao planeamento vixente e da situación
actual do propio Concello; mais tamén aqueles axentes externos, que na contorna do
municipio ou na sociedade en xeral, inflúen na súa transformación e na toma de decisións.

1.1

DEBILIDADES

Enténdense por debilidades, aquelas condicións internas ou propias do Concello, que non
teñen unha valoración positiva e deberían ser resoltas no seu sistema de funcionamento.
PAISAXE
A transición de usos especialmente no SNU xerou unha certa confusión de límites,
incorporando unha capa uniforme, máis ou menos densa de edificación dispersa, que
uniformou a lectura do territorio, especialmente en solos agrícolas, e seguindo os eixes
das principais infraestruturas, hoxe melloradas por autoestradas (AP9 – A6) con trazados
máis eficientes. En todo caso, estas estradas, NVI, a AC164 e a AC162, teñen importantes
intensidades de tránsito, incluso de vehículos pesados
Esta capa difusa, sobre a marxes das principais estradas, e de orla dos núcleos tradicionais
das parroquias, tamén leva asociada unha perda de singularidade, de capacidade de pautar
o territorio e de xerar fitos na paisaxe, xerando unha paisaxe continua.
Gran variabilidade de tipoloxías construtivas, que xera unha paisaxe excesivamente
diversa e dunha calidade limitada, que se dá tanto no SNU como no SU.
PATRIMONIO NATURAL
A presión sobre o SNU, xerou tamén certa presión sobre os espazos protexidos,
especialmente á praia e o Pasaxe do Pedrido na ría de Betanzos.
A conectividade está limitada aos eixes de ríos e canles, que atravesan un solo agrícola
sen ningún tipo de protección específica que se presenta moi fragmentado.
O efecto barreira das numerosas infraestruturas de mobilidade, e a urbanización próxima
á costa, dificultan en moitos casos a conectividade dos sistemas terrestres coa fronte
marítima. Tamén xera esta perda de conectividade a constrición dos canles no SU.
En canto aos espazos naturais protexidos, á parte dos derivados da protección sectorial,
os de carácter local, con certa importancia, non gozan de ningún tipo de protección máis
aló da específica de montes, canles ou praias, onde a maioría deles se atopan.

PATRIMONIO CULTURAL
A percepción do patrimonio cultural, especialmente o arquitectónico, é deficiente, dado
a uniformización difusa da paisaxe arredores 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.
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
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE BERGONDO. DOCUMENTO DE INICIO. XULLO 2017

PÁX.

61 DE 95

de núcleos existentes, en SNU, hoxe núcleos rurais, excedidos por unha maior superficie
de vivendas en SNU, certamente sen protección específica.
O SNU común está hoxe completamente fragmentado. Parece obvio que a tendencia é a
completar a colmatación deste solo, xerando unha grave perda do mosaico agrícola e
forestal clave para a sostibilidade ambiental do municipio, máis 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.
Este consumo do solo produciuse sobre os solos de maior valor, pola súa posición
xeomorfolóxica máis favorable, e polo tanto con vocación agraria.
Esta ocupación completase cunha gran reserva, prevista polas NNSS del 92, cun gran sector
residencial, ocupando un gran ámbito forestal, nalgúns aspectos importante para a
conectividade do municipio, tanto ecolóxica, como de continuidade da paisaxe.
MOBILIDADE
Un modelo baseado nunha urbanización dispersa leva asociadas diversas problemáticas:
•

Custe 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.

Isto leva consigo a súa vez, unha necesaria falta de servizo de transporte públicos desde
os núcleos principais, Gandarío, Guísamo e Bergondo, a cada un dos demais núcleos e
parroquias, e a súa vez, esixe unha importante rede de infraestruturas locais de acceso,
as cales non sempre son doadas de manter.
Os itinerarios a pé, de grande importancia no municipio, non sempre teñen suficiente
continuidade, complicado a súa vez, por un relevo que non os favorece.
ATMOSFERA E CAMBIO CLIMÁTICO
Dentro dos efectos da contaminación acústica, cabe salientar as consecuencias das
infraestruturas que atravesan zonas urbanas, ou mellor dito, as zonas urbanas que se
xeraron ao longo das infraestruturas.De feito os núcleos principais, Guísamo, Bergondo e
Moruxo, teñen efectos derivados da contaminación acústica. A súa vez, o carácter disperso
complica enormemente a adopción de medidas de corrección, que non sexan a
pacificación do tránsito, que en tódolos casos é importante.
Nas zonas difusas, 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.

LNigh. Niveles de ruido nocturnos

Lden. Niveles de ruido diurnos

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.
CICLO DA AUGA, ENERXÍA E RESIDUOS
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
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servizos de abastecemento e rede de saneamento.
Neste caso, as augas derívanse á diversas EDAR. Recentemente construíuse unha nova
depuradora en Ouces, nunha zona cun certo interese natural e de conectividade. En todo
caso o esforzo de Bergondo na conexión de tódolos núcleos á rede de saneamento é
enorme.
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
incremento da ocupación, xa que limita en gran maneira as cargas de conexión, ao ser xa
existente para novos asentamentos.

1.2

AMEAZAS

Aqueles elementos, factores ou situacións externas ao Concello, que poidan afectar a este
de forma negativa, para o cal pode ser necesario deseñar unha estratexia para sortealas.
PAISAXE
A situación estratéxica de Bergondo, na área metropolitana de A Coruña, pode
incrementar a presión sobre o SNU, ofertando un solo en medio rural cerca dunha cidade
de gran dinamismo.
A colmatación do SNU común pode acrecentar os efectos negativos actuais.
Presión específica sobre paisaxes puntuais de gran valor, como a Pasaxe do Pedrido, cun
SUrb dunha grande importancia estratéxica no municipio.
PATRIMONIO NATURAL
Incremento da presión sobre o SNU, que xerará tamén certa presión sobre os espazos
protexidos, e especialmente sobre o territorio intersticial, afectando de xeito moi
importante á conectividade no conxunto do territorio.
Construción de novas infraestruturas que incrementen o efecto barreira, se non se definen
as estruturas de permeabilidade, como na mellora da N-VI ou no AVE A Coruña-Lugo.
O incremento da proliferación da explotación forestal de especies foráneas e con escasas
calidades para o terreo.
PATRIMONIO CULTURAL
Incremento da deficiente percepción do patrimonio cultural, dada a uniformización difusa
da paisaxe arredor dos asentamentos tradicionais.
OCUPACIÓN DO SOLO
Colmatación do SNU común e en consecuencia dos restos de agricultura que permiten
aínda, en certos espazos dunha paisaxe de calidade, con perda total do mosaico
agroforestal e das súas estruturas asociadas.
Esta ameaza tamén se dá polos grandes sectores do SUrb previstos, e concretamente o da
Longueira, no planeamento actual, que propón a colmatación de grandes espazos forestais
e agrícolas.
Ten un efecto indirecto sobre todo o conxunto do municipio.
MOBILIDADE
Persistencia e incremento dunha gran rede de vialidade pública cun ratio de servizo moi
baixo.
Consolidación da dependencia do vehículo privado, pola imposibilidade de estender a rede
de servizos públicos a unha maior superficie, levando consigo elevados custos e déficits
de mantemento.
CICLO DA AUGA, ENERXÍA E RESIDUOS
Necesidade de estender a rede de servizos, e o incremento de percorrido dos vehículos de
recollida, co conseguinte incremento de custos, tanto de extensión como de xestión.

1.3

FORTALEZAS

Definiremos en cada campo, as calidades positivas que o Concello ten de seu, e que
haberán de ser aproveitadas.
PAISAXE
Desde unha visión territorial, Bergondo presenta unha estrutura paisaxística de gran
potencia, con elementos de gran valor. A fronte de costa, coa a ría de Betanzos, e toda a
fronte, pouco fragmentado que dá a súa costa.
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Destaca o emprazamento do Pazo de Mariñán, que xera unha paisaxe de gran valor, así
como os percorridos peonís que recorren toda a fronte da ría.

Pazo de Mariñan

Conserva con integridade as paisaxes de monte, e en certa maneira as canles e arroios,
fóra da presión das zonas urbanas.
A paisaxe agrícola tamén mantén espazos de suficiente entidade para recoñecer estas
estruturas tradicionais, xeradoras de paisaxe.

Paisaxe agrícola

Todo iso, posiblemente a fragmentos, configura a paisaxe recoñecible e propia, aínda con
carácter.
PATRIMONIO NATURAL
Ademais dos espazos de Rede Natura 2000, o Concello de Bergondo conserva en diversos
ámbitos espazos de gran valor, de carácter local, que lle permitiron xerar unha verdadeira
rede.
Destacan zonas de monte, con vexetación autóctona, carballeiras e bosque de ribeira, as
primeiras en pequenas valgadas e ambas cerca dos regos.
Toda a fronte de costa, dende Punta Corbeiros ao Pedrido, con especial mención nas Praias
de Gandarío, Regueiro, Cabana e Pedrido, e as marismas da Ría de Betanzos.

Zonas relictuais de marismas, que tradicionalmente secáronse, gañando terreos ao mar,
especialmente en Miodelo, entre os ríos Xaralleira e a cola da ría de Betanzos.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE BERGONDO. DOCUMENTO DE INICIO. XULLO 2017

PÁX.

64 DE 95

IV. DIAGNOSE DA SITUACIÓN ACTUAL. SENSIBILIDADE AMBIENTAL

PATRIMONIO CULTURAL
Conta cunha boa cantidade de elementos de interese cultural e natural.
Numerosos elementos arqueolóxicos, especialmente Castros, mais algúns deles perdidos.

OCUPACIÓN DO SOLO
Manteñen libres boa parte dos solos de monte e ribeiras de ríos e canles, como mínimo no
SNU.
A estratexia das NNSS, xunto coas estratexias do POL, han de completar esta rede de
conectividade a través destes solos aínda non ocupados.
MOBILIDADE
A mobilidade está fundamentada na rede principal de estradas, ao longo das cales fóronse
desenvolvendo os usos residenciais. Por tanto, dunha rede tradicional que unía enclaves
principais, pasouse a unha rede que atravesa estes enclaves. Isto comporta que a
mobilidade se desenvolva tamén sobre esta rede principal.
Por outra banda, aínda queda unha densa estrutura de camiños e estradas que conectan
os diferentes núcleos por itinerarios de menor entidade, e que favorecen unha mobilidade
máis amable.
É unha oportunidade a potenciación desta rede para as conexións interiores, abandonando,
cando sexa posible, a rede principal de estradas.
A súa vez, como alternativa, dado o carácter urbano destas vías principais, poden asumir
un maior nivel de urbanización, soportando, de xeito integrado ou segregado.

Red principal de carretera

Red secundaria carreteras y caminos

CICLO DA AUGA, ENERXÍA E RESIDUOS
Aínda que custosa, a extensa rede de servizos é hoxe unha fortaleza, que da servizo a case
a totalidade do municipio, permitindo unha xestión de externalidade acorde co carácter
urbano do conxunto.

1.4

OPORTUNIDADES

En xeral as aportunidades son aqueles factores externos que afectan de xeito positivo, e
que poden ser utilizados de cara á mellora urbanística do Concello.
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PAISAXE
Mellora das condicións actuais a través dos itinerarios estratéxicos que atravesan o
municipio:
•

A ruta dos faros.

•

Vías paralelas á ría.

•

Acceso ás praias do Pedrido, Morixo ei Ouces.

Mellora das condicións dos núcleos a partires da maior dotación de equipamentos, e como
portas de acceso a través das novas vías transversais, achegando así unha percepción de
paisaxes de calidade.
MEDIO NATURAL
Posibilidade de creación dunha rede articulada de espazos naturais.
Tendencia positiva no conxunto da sociedade de respecto, conservación e mellora no eido
medioambiental.
MOBILIDADE
Potenciar os proxectos de transversalidade coordinados cos municipios do Sada e Betanzos.
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2.

APTITUDE DOS TERREOS PARA A SÚA TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA

Para determinar a aptitude do terreo ante un eventual proxecto de edificación realizouse
unha valoración baseada nunha serie de variables ás cales se lles outorgou un coeficiente
en función das súas características xeolóxicas, morfolóxicas, ecolóxicas ou sobre a base
dos diversos riscos que puidesen presentar.
En síntese, aqueles terreos con menor aptitude para seren transformados en urbanizables
(xa sexa para uso residencial ou industrial) serán aqueles en que, polas súas características
morfolóxicas ou pola presenza de riscos naturais, resulte desaconsellable a devandita
recualificación, pero tamén aqueles que albergan uns elevados valores naturais que serían
comprometidos pola súa urbanización. Contrariamente, os sectores ausentes de riscos e
de valores naturais destacables, así como os situados nas proximidades de zonas
residenciais e industriais, son os máis adecuados para seren transformados para estes usos.
O plano de sensibilidade ambiental realizouse sobre cartografía 1:5.000, coa adición de
múltiples criterios. En principio a organización básica foi a seguinte:
1. Medio físico
•

Xeomorfoloxía. Pendentes.

•

Xeomorfoloxía. Orientacións.

•

Hidroloxía superficial. Ríos e arroios.

2. MEDIO NATURAL
•

Cubertas do solo.

•

Hábitats de interese prioritario.

•

Espazos de especial protección.

3. MEDIO CULTURAL.
•

Patrimonio arqueolóxico.

•

Patrimonio arquitectónico.

4. MEDIO TERRITORIAL
•

Usos do solo.

•

Rede de camiños (Camiños gandeiros, GR, rede básica de incendios forestais).

A elaboración da cartografía temática ten carácter metodolóxico, e a pesar de xerar,
nalgúns casos, planos onde non hai elementos de interese respecto ao aspecto concreto,
non se omiten, dado que o seu interese está xustamente na ausencia de condicionantes.
En cada un destes planos temáticos, e en función das subclases definidas, asóciase un nivel
de sensibilidade. As clases de sensibilidade ou de acollida son catro, que corresponderían
aos niveis de afección que ocuparan co uso previsto:

SENSIBILIDADE
Código

Sensibilidade

Nivel de acollida

1

Baixa

Alta

2

Media

Media

3

Alta

Baixa

4

Moi Alta

Exclusión

A composición final do plano faise pola adición dos diferentes planos temáticos, quedando
como sensibilidade final a máis alta do polígono de intersección. É dicir, nun ámbito de
intersección de dous sensibilidades diferentes, respecto a dous conceptos, no plano de
sensibilidade ambiental queda grafada a máis alta dos dous conceptos.
Ademais de xerar un plano cunha clave de catro cores amosando a sensibilidade, tamén
incorporouse notas que definen os aspectos claves nesta sensibilidade, e que
posteriormente se deberán traducir en criterios ambientais específicos de cada un dos
sectores, dado que representan os aspectos máis sensibles, ou os niveis de acollida máis
baixos.
A seguinte táboa mostra os coeficientes que se lles asignaron ás diferentes categorías tidas
en conta no cálculo da aptitude.
Unha vez obtido o valor das diferentes variables calculouse a aptitude do terreo. Para
cada un dos factores tómase o de maior valor, concluíndo nun plano de sensibilidade.
Na cartografía resultante do modelo, os sectores representados en tons alaranxadas e
marróns destacan zonas en que os valores ambientais desaconsellan a súa transformación
para usos urbanos.
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SENSIBILIDADE ASOCIADA PARA A DETERMINACIÓN DO PLANO DE APTITUDE
Concepto

MEDIO

SENSIBILIDADE
ADD

B

M

A

MA

MEDIO FÍSICO
Xeomorfoloxía. Pendentes

P<5%



5 %< P < 10 %



10 %< P <20 %



> 20 %
Hidroloxía
arroios

superficial.

Canles



e Avenida 10 anos (DPH)



Vía de fluxo preferente



Avenida 500 anos
Hidroloxía subterránea

Xeomorfoloxía. Orientacións

Cubertas do solo



Acuíferos protexidos



Outras formacións acuíferas



Zonas de solaina (1)

+0

Zonas de aveseda (2)

+1

Zonas chairas

+0

Augas continentais



Augas mariñas



Coberturas artificiais



Praias e cantís



Coníferas



Cultivos e prados



Especies caducifolias



Eucaliptos



Bosques queimados



Eucaliptos e coníferas



Mato



Mato especies arbóreas



Mato e rochedo



Mosaico agrícola e mato



Mosaico agrícola e urbano



Mosaico de cultivo e especies
arbóreas



Repoboacións forestais



Sistemas xerais de transporte



Zonas de extracción ou vertedura



Zonas urbanas



Exemplares arbóreos de interese
HIC



Prioritarios



Non prioritarios



Brañas

Zonas húmidas

+1

Rede natura 2000

Natura 2000

+1

Plans específicos de protección

-

+1

MEDIO CULTURAL
Patrimonio arqueolóxico

Catalogado



Posibilidade de xacementos non
documentados
Patrimonio arquitectónico



Catalogado



MEDIO TERRITORIAL
Usos do solo

Forestal



Agrícola



Augas continentais



Augas mariñas
Periurbano
Urbano
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SENSIBILIDADE ASOCIADA PARA A DETERMINACIÓN DO PLANO DE APTITUDE
MEDIO

Concepto

SENSIBILIDADE
ADD

Camiños Tradicionais

B

M

A

Canellas



Itinerarios. Grandes Rutas



MA

LENDA SENSIBILIDADE:
ADD. Agrega n grados de sensibilidade, a intersección do polígono cos conceptos do mesmo subcapítulo.
B: Sensibilidade BAIXA
M: Sensibilidade MEDIANA
A: Sensibilidade ALTA
MA: Sensibilidade MOI ALTA.
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V. CRITERIOS E OBXECTIVOS AMBIENTAIS ESPECÍFICOS
1.

POTENCIAIS EFECTOS AMBIENTAIS.

A elaboración dun plan, e concretamente dun plan xeral de ordenación, ha de ter por
obxectivo a resolución de aqueles efectos ambientais negativos existentes, e a súa vez, a
resolución de aqueles potenciais que se poidan derivar do seu desenvolvemento.
Estes efectos ambientais, tanto certos como potenciais, xeran unha xerarquía dos
obxectivos ambientais do plan, e establecerán as directrices, que han de servir para a
formulación e avaliación das alternativas.
EFECTOS SOBRE A PAISAXE
Tal como se expuxo, a transición de usos que se deu en Bergondo, especialmente no SNU,
xerou unha certa confusión de límites, incorporando unha capa uniforme, máis ou menos
densa de edificación dispersa, que uniformou a lectura do territorio, especialmente ao
longo das principais infraestruturas.
Esta capa difusa, ao longo das vías tradicionais e de orla dos núcleos tradicionais, tamén
leva asociada unha perda de singularidade, de capacidade de pautar o territorio e de xerar
fitos na paisaxe.
Por outra banda, isto xera unha paisaxe constrinxida ao longo da rede de estradas, e
nalgúns casos dos camiños, que esconde unhas paisaxes amplas con vistas limitadas ás
vivendas.

O solo que sufriu unha maior presión foi o SNU común, que non conta con unha protección
específica, quedando con certa integridade o SNU de protección de canles, montes e
paisaxe, e praias e costa, aínda que neste último caso en menor medida.
Quedan aínda fragmentos de paisaxe de valor que o PXOM terá que delimitar e protexer.
Polo tanto é un efecto potencial significativo a afección e perda de calidade das paisaxes
ben conservadas no conxunto do municipio.
•

Solo agrícola no límite de núcleos existentes.

•

Núcleos tradicionais onde se mantén, aínda que sexa a través de elementos de
arquitectura agrícola, o recordo do seu pasado rural máis recente.

Por outro lado, o desenvolvemento do PXOM actual, ou de calquera nova proposta, xera
paisaxe. A situación actual de diversidade na edificación, tanto en núcleos como no solo
rural, xera unha perda de calidade da paisaxe debido a unha falta de integración
paisaxística das actuacións.
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EFECTOS SOBRE O PATRIMONIO NATURAL
En canto aos espazos naturais protexidos, á parte dos derivados da protección sectorial,
os de carácter local, con certa importancia, non gozan de ningún tipo de protección, máis
aló da específica de montes, canles ou praias, onde a maioría deles se encontran.
A presión sobre o SNU, xerou tamén certa presión sobre os espazos protexidos,
especialmente á praia de Pedrido na marisma de Mandeo-Betanzos.
Esta falta de protección encamiñan presións que poden comportar unha perda dos seus
valores e polo tanto unha perda funcional dos sistemas naturais asociados.
Por outro lado a conectividade está limitada aos eixes dos ríos e canles, que atravesan un
solo agrícola sen ningún tipo de protección específica, que se presenta moi fragmentado.
O efecto barreira das numerosas infraestruturas de mobilidade, especialmente as máis
antigas, impiden en case tódolos casos a conectividade dos sistemas terrestres coa fronte
marítima. Tamén xera esta perda de conectividade a constrición das canles no SU.
Neste sentido, o POL, común a toda proposta, establece unha serie de corredores que
teñen o obxectivo de conectar os espazos forestais e os de maior interese, a miúdo
empregando estes ríos ou torrentes. A extensión dos núcleos rurais, así como de solo
urbanizable, entran con frecuencia en competencia con estes corredores.

Corredores superpostos con solos ocupados no SNU (Rojo)

EFECTOS SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL
Bergondo ten numerosos xacementos arqueolóxicos, e tamén bens arquitectónicos, que as
NNSS actuais lles permiten un bo nivel de protección. En todo caso a potencial afección
da súa contorna leva asociada a necesidade da súa protección.
Por outro lado, tal como se expuxo, a percepción do patrimonio cultural, especialmente
o arquitectónico, é deficiente, dada a extensión residencial arredor dos asentamentos
tradicionais, que recollen os elementos patrimoniais, perdendo o seu papel de fito, e polo
tanto perdendo o seu carácter.
Esta afección dáse 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.
Estas afeccións derívanse dunha insuficiente protección, xa non do ben, senón das súas
contornas, sendo un dos principais efectos negativos sobre o patrimonio cultural.
Vale isto especialmente para os bens arquitectónicos, especialmente en núcleos
fundacionais.
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Santa Mariña de Rois rodeada de novos asentamentos

Santa María de Guísamo

EFECTOS SOBRE A OCUPACIÓN DO SOLO.
Tal como se expuxo, Bergondo é especialmente un municipio cun consumo de solo enorme
para usos residenciais.
O SNU común esta hoxe completamente fragmentado, cunha tendencia a completar a
colmatación deste solo, xerando unha grave perda do mosaico agrícola e forestal clave
para a sostibilidade do municipio.
Hai un efecto grave sobre a calidade do solo, tanto por un consumo excesivo froito dun
modelo tradicional, que afecta fundamentalmente a solos de vocación agrícola, moi
fértiles e cada vez máis escasos.
Estes solos, ou o equilibrio agroforestal, son os piares da biodiversidade, que non se poden
fundamentar unicamente sobre espazos forestais.
Por outro lado cabe valorar os efectos derivados da ocupación de solos en áreas de risco,
que responden basicamente a zona inundable polo mar, para retornos relativamente
curtos, especialmente en SU consolidados, como é o caso de Pedrido.
EFECTOS SOBRE A MOBILIDADE
As propostas para o futuro de Bergondo non se basean en grandes expansións, senón nunha
mellora dos tecidos e unha reordenación cara á compactidade evitando a dispersión.
En relación á mobilidade xerada cabe falar máis de oportunidades de mellorar o uso das
infraestruturas xa existentes, ou en desenvolvemento, na contorna metropolitana de A
Coruña, que de promover novas infraestruturas.
Por outro lado os efectos ambientais sobre a mobilidade proveñen de dúas realidades
existentes e con inercias moi marcadas.
•

Un modelo baseado
problemáticas:

nunha

urbanización

dispersa

leva

asociadas

diversas



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.
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Outros efectos directos son os derivados das emisións por unidade de persoa/km,
xa sexa de contaminantes ou de GEI.

Isto leva consigo a súa vez, unha necesaria falta de servizo de transporte público dende
os núcleos principais, Bergondo, Guísamo e Gandarío, e os veciños Sada e Betanzos, a
cada unha das parroquias, e a súa vez, esixe unha importante rede de infraestruturas
locais de acceso, as cales non sempre son doadas de manter.
A xeomorfoloxía non axuda para propoñer unha rede de itinerarios a pé ou bicicleta
de uso ordinario, especialmente entre os núcleos, na costa, e as parroquias máis
próximas ás ladeiras do monte.
Contrariamente, si hai itinerarios transversais, paralelos á costa. Estes teñen grande
importancia no municipio, mais non sempre teñen suficiente continuidade,
especialmente na fronte de costa.
•

Mobilidade soportada por grandes infraestruturas que atravesan o municipio e a súa
vez danlle servizo.
Os efectos desta mobilidade son soportados en maior proporción que o seu servizo
directo, pola súa escala territorial ou metropolitana:


Autoestrada del Ferrol

ATMOSFERA E CAMBIO CLIMÁTICO
Os efectos actuais e potenciais veñen de dous aspectos principais:
Sobre a calidade do aire
Emisións de gases contaminantes, derivados da mobilidade obrigada, e da dependencia
do vehículo privado, froito da dispersión do modelo urbano.
Contaminación por ruído, en zonas urbanas como Bergondo, cruzada por infraestruturas
no mesmo núcleo, e en xeral o SNU arredor das grandes infraestruturas que atravesan o
municipio. De feito tódolos núcleos, Bergondo, Baldomir e Guísamo, teñen efectos
derivados da contaminación acústica.
EMISIÓNS DE GASES DE EFECTO INVERNADOIRO
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 fonde de GEI é a mobilidade, e neste sentido tamén os modelos
dispersos xeran maiores emisións.
CICLO HÍDRICO
En canto aos servizos, fornecementos e saneamentos, apóstase por un modelo difuso
consolidando nos últimos decenios, que comportou tamén un enorme esforzo a nivel local
para dar servizo de abastecemento de auga e saneamento a todo o municipio. Así, ademais
do solo urbano denso, case inexistente, os núcleos periféricos e gran parte dos núcleos
rurais, dispoñen de servizo de abastecemento e rede de saneamento.
A súa vez, xa que non hai que prever unha estratexia de expansión, tampouco se
producirían maiores tensións sobre estes servizos, nin en canto a calidade, nin cantidade,
máis aló dos existentes.
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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.



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.
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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.
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As praias do Pedrido e Gandarío.
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Praia de Gandarío

•

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.
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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
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
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VI. ALTERNATIVAS
1.

PROPOSTA DE ALTERNATIVAS

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 até 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 máis de 2.000 m². En xeral foron
os terreos con maiores pendentes e as valgadas as que quedaron sen edificar.
Por último, a partires do século XXI, o tecido residencial concentrouse en promocións
conxuntas de vivendas, 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 executáronse a través de vivendas
unifamiliares, e as NSP consolidaron un tamaño de parcela relativamente grande, o que
deixa fóra do 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 coa 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 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 sostibilidade 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.
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1.1

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:
•

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
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 do 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 máis 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 maior parte destes núcleos teñen unha
estrutura de parcela de 500 m² 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 máis 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 nos polígonos de actuación delimitados e nos solos urbanizables.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE BERGONDO. DOCUMENTO DE INICIO. XULLO 2017

PÁX.

79 DE 95

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 verde de proximidade, pódese
considerar que Bergondo ten cubertas as necesidades 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 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 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 por enriquecer o tecido urbano.
Ao mesmo tempo, a ordenanza de solo urbano consolidado de vivenda extensiva illada tipo
2, para parcelas de máis 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 con certo interese ambiental e agrícola.
En canto á estratexia dos solos residenciais: O tecido residencial, agás nas estruturas
máis tradicionais, desenvolveuse principalmente en parcelas de máis de 1.000 m² e
vivendas unifamiliares illadas de gran tamaño, o que non favorece a fixación da poboación
máis nova 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, e 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.
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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.
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.
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Vivendas fronte ao Concello de Bergondo

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 custoreceptor. 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.
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
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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.
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1.2

ALTERNATIVA 1

DESCRICIÓN
As alternativas estudadas deberán dar resposta ás directrices e liñas estratéxicas fixadas
no borrador de Plan, tras a diagnose realizada.
Un dos principais obxectivos establecidos para o 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, a 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.


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



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 130 Ha 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 ao 60 % do teito edificable do
sector.
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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 máis de 3.000 m².
> Como estratexia na actividade económica: Favorece a compactidade e concentración de
recursos en torno aos solos industriais, porén non responde á mellora da conectividade
coas áreas empresariais máis próximas.
Non se establecen medidas para a diversificación e complementariedade 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.

•

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.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE BERGONDO. DOCUMENTO DE INICIO. XULLO 2017

PÁX.

85 DE 95

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.
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.
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1.3

ALTERNATIVA 2

DESCRICIÓN
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 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 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 e 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 de promocións residenciais con
tamaño e tipoloxía máis accesible par dar resposta á demanda actual. As tipoloxías
atenderán á correcta adecuación ao ambiente propio do núcleo no que se sitúen. As
localizacións propostas para as UAC son:
•
•
•
•
•

Fiobre
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 nas 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 para 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 na alternativa 1.
Mantén dúas das delimitacións de solo industrial en Obra de Paños, polas súas condicións
de consolidación.
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En total a alternativa 2, propón a clasificación de 130 Ha 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 coa potenciación de actividades artesanais e de primeiras
transformacións que posibiliten. Por 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 dunha gran
zona verde central, proponse unha reserva para estas dotacións en contacto coa Senra ou
co 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 proximidade.
> 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
máis nova, 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
cara unha mellor integración ambiental.
> Como estratexia na actividade económica: Favorece a compactidade e concentración de
recursos en torno aos solos industriais, e responde á mellora da conectividade coas áreas
empresariais máis 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.
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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.
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Patrimonio cultural, derivado da lectura da propia paisaxe, incluíndo, se cabe, dunha
maior percepción do entorno dos elementos patrimoniais.
En xeral, unha mellor percepción do conxunto do municipio, que sen dúbida, traducirase
nun entorno socialmente máis aceptado e de mellor calidade.

2.

CONCLUSIÓNS E CONVENIENCIA DA PROPOSTA

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.

ALTERNATIVA 0ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 0

ALTERNATIVA 1
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VII. AVALIACIÓN DA SOLUCIÓN ADOPTADA
A aplicación de medidas preventivas de integración e de sustentabilidade nas distintas
fases de planificación permiten evitar os impactos negativos que estes poidan producir no
territorio. Neste marco, resulta preciso que o PXOM axuste o consumo de recursos ás
necesidades reais de crecemento, establecendo de forma coherente unhas densidades e
intensidades que permitan acadar unha elevada calidade ambiental.
A continuación descríbense as posibles afeccións ambientais derivadas do
desenvolvemento urbanístico previsto segundo a alternativa seleccionada (alternativa 2),
utilizando un método semicuantitativo en base aos seguintes criterios:
•

Probabilidade de que o efecto-impacto aconteza ou se produza. Segundo esa
probabilidade, catalóganse os impactos como de alta, media ou baixa.

•

Magnitude ou intensidade: refírese ao alcance ou intensidade que unha acción pode
ter sobre un factor do medio. Segundo o carácter beneficioso ou prexudicial, poden
catalogarse os impactos como de alta, media ou baixa intensidade.

•

Momento: no que se produce o efecto-impacto: alude ao tempo que transcorre entre
a execución dunha acción concreta e a aparición do efecto sobre algún dos factores
contemplados. Varía segundo sexa inmediato, a medio prazo ou a longo prazo.

•

Signo do efecto-impacto: refírese ao grao de incidencia sobre o medio no ámbito
específico en que se actúa. Refírese ao carácter, beneficioso ou prexudicial, da acción
xeradora do efecto. Valórase segundo sexa positivo/beneficioso, negativo/prexudicial
ou de signo indeterminado/sen efecto-impacto.

•

Extensión: refírese á área de influencia teórica do efecto-impacto en relación coa
contorna do Plan considerado. Este valor é dependente do alcance ou área de
influenza teórica do efecto-impacto sobre os factores do medio considerados. Neste
sentido, se a acción produce un efecto localizable de forma pormenorizada dentro
deste ámbito espacial, considérase entón que o efecto-impacto ten un carácter
puntual ou localizado. Se pola contra, o efecto non admite unha localización precisa
dentro da contorna do Plan, tendo unha influencia xeneralizada sobre a zona, entón
conclúese que o carácter do efecto-impacto, no que ao ámbito espacial refírese, é
extenso. As situacións intermedias considéranse como parciais.

•

Reversibilidade: refírese á capacidade do medio para volver ao estado ou condición
anterior ao efecto-impacto, unha vez desapareza a acción xeradora. Un efecto
considérase irreversible cando sexa imposible inverter a consecuencia da acción,
retornar á situación previa á mesma, ou cando isto unicamente é posible a un custo
excesivamente alto.

•

Carácter: Directo ou non.

•

Recuperabilidade-aplicabilidade de medidas correctoras: fai referencia á posibilidade
de rexenerar, minorar ou corrixir os efectos dun efecto-impacto, mediante a
aplicación de medidas correctoras. Tamén considera a intensidade ou esforzo das
devanditas medidas correctoras. O carácter de irrecuperable sería similar ao de
irreversible e defínese como "aquel en que a alteración ou perda que supón é imposible
de reparar ou restaurar, tanto por acción natural como por acción humana".

•

Persistencia ou duración: ligada co tempo que se coida permanecería ao efecto a partir
da aparición da acción en cuestión. Dúas son as situacións consideradas, segundo que
a acción produza un efecto temporal ou permanente.

•

Valoración global do impacto: os efectos-impactos serán clasificados como:
1. Efecto-impacto ambiental compatible: aquel cuxa recuperación é inmediata tras
o cese da actividade, e non precisa medidas protectoras ou correctoras.
2. Efecto-impacto ambiental moderado: aquel cuxa recuperación non precisa
prácticas protectoras ou correctoras intensivas, e no que a recuperación das
condicións ambientais iniciais requira certo tempo.
3. Efecto-impacto ambiental severo: aquel no que a recuperación das condicións do
medio esixe a adecuación de medidas protectoras ou correctoras, e no que, aínda con
esas medidas, aquela recuperación precisa dun período de tempo dilatado.
4. Efecto-impacto ambiental crítico: aquel cuxa magnitude é superior ao limiar
aceptable. Con el prodúcese unha perda permanente da calidade das condicións
ambientais, sen posible recuperación, mesmo coa adopción de medidas protectoras
ou correctoras.

OCUPACIÓN DO SOLO
Un dos principais efectos de calquera actuación de índole urbanística é un cambio de uso
do solo, tanto no sentido positivo como no negativo. O solo é un recurso escaso e os
procesos de artificialidade deste son xeralmente irreversibles. Doutra banda, a
restauración das áreas degradadas, supón a súa posta en valor e recuperación para usos
diversos, como poden ser o ambiental e o recreativo.
A alternativa seleccionada (alternativa 2), é a que propón un uso máis racional do solo,
polo que sen lugar a dúbidas é a que exerce un menor impacto neste senso.
A proposta de non propoñer novas ocupacións para solo urbano, e a estratexia de
contención no SNU, comporta unha racionalización no consumo de solo, onde Bergondo,
neste momento, é un gran consumidor cun modelo pouco sostible.
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Impacto: OCUPACIÓN DO SOLO
Probabilidade: Media
Magnitude ou intensidade: Baixa
Momento: Inmediato
Signo: Indeterminado
Extensión: Localizado
Reversibilidade: Irreversible
Carácter: Directo
Recuperabilidade: Recuperable
Duración: Permanente
Medidas: Preventivas
Valoración global do impacto: MODERADO
PATRIMONIO NATURAL, CULTURAL E PAISAXE
Tal como se indicou no apartado de estudo do medio, 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 tramo baixo do río Mendo (9 km) e a desembocadura do río
Lambre, no lugar da Ponte do Porco, abranguendo unha superficie dunhas 1.020 ha (en
decembro de 2011 presentouse unha proposta de ampliación de até as 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
Doutra banda, e en consonancia co descrito no apartado anterior, considérase que a
alternativa seleccionada planea unha ocupación pouco significativa de solo no municipio
e, en xeral, aféctanse escasamente a sectores de interese natural.
A súa vez, as estratexias de incorporar as determinacións do POL, tanto a nivel de espazos
naturais de interese, como a compleción da rede de canles e arroios e as súas ribeiras
como eixes de conectividade, mellora moito a proposta.
A estratexia de compleción dos núcleos e de establecer unha protección da paisaxe
agrícola, para favorecer a súa integridade e dinámicas, sen dúbida tamén xerará efectos
positivos sobre a paisaxe.
En canto ao medio cultural, complementaranse as proteccións actuais de castros con
ámbitos de valor dos núcleos tradicionais. Complementase tamén a protección da finca do
Pazo de Fiobre, coa do Pazo de Mariñán.
Impacto: PATRIMONIO NATURAL, CULTURAL E PAISAXE
Probabilidade: Media
Magnitude ou intensidade: Baixa
Momento: Inmediato
Signo: Negativo
Extensión: Localizado
Reversibilidade: Irreversible
Carácter: Directo
Recuperabilidade: Recuperable
Duración: Permanente
Medidas: Preventivas e correctoras
Valoración global do impacto: MODERADO
CICLO HÍDRICO
Os impactos sobre o ciclo hídrico virán a ser a consecuencia das novas necesidades
asociadas aos sectores residenciais e de actividade, que suporán unha maior demanda de
auga. Prevese que, ao propoñer un crecemento pouco significativo de ditos usos, este
incremento na demanda non será importante.
En calquera caso, é necesario facer un estudo exhaustivo da demanda prevista de auga
(especialmente nos meses estivais), e previr os seus efectos sobre as infraestruturas de
abastecemento.
En relación coa calidade das augas, os novos sectores, ou a consolidación dos existentes,
deberán previr as correspondentes necesidades en infraestruturas de saneamento de augas
residuais, así como o tratamento adecuado das augas de escorrenta xeradas.
Pola súa banda, estúdase o axeitado de previr a implantación das infraestruturas
necesarias para un adecuado saneamento das augas residuais urbanas nos núcleos rurais
desconectados da EDAR.
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VII. AVALIACIÓN DA SOLUCIÓN ADOPTADA

Tamén se haberá de prever os riscos de inundación derivados das canles de menor entidade
non estudadas e que teñen unha incidencia sobre solos urbanos ou de núcleo rural, como
o arroio de Tatín, do Cabanés e en menor mediada o de Miodelo.
Impacto: CICLO HÍDRICO
Probabilidade: Media
Magnitude ou intensidade: Baixa
Momento: A medio prazo
Signo: Negativo
Extensión: Localizado
Reversibilidade: Reversible
Carácter: Directo
Recuperabilidade: Recuperable
Duración: Temporal
Medidas: Correctoras
Valoración global do impacto: MODERADO
MOBILIDADE
Para dar servizo aos novos sectores residenciais e industriais previstos pola alternativa
seleccionada, cumprirá realizar melloras da rede viaria existente, co conseguinte impacto
positivo sobre a mobilidade.
Prevese a promoción dunha rede de mobilidade branda, peonil e ciclable, que favoreza a
calidade de vida, así como a mobilidade xeral do municipio, e especialmente nos núcleos
de Bergondo e Guísamo atravesados por importantes estradas.
Tamén se favorecerá a rede de camiños e estradas de unión entre núcleos fundacionais,
que quedaron á marxe das grandes infraestruturas e que permitan unha mobilidade local
de maior calidade, integrando peóns e ciclistas.
Impacto: MOBILIDADE
Probabilidade: Media
Magnitude ou intensidade: Baixa
Momento: A medio prazo
Signo: Positivo
Extensión: Extenso
Reversibilidade: Reversible
Carácter: Directo
Recuperabilidade: Recuperable
Duración: Permanente
Medidas: Correctoras
Valoración global do impacto: COMPATIBLE
ENERXÍA E XESTIÓN DE RESIDUOS
O aumento do número de vivendas e de empresas asentadas en Bergondo conduce
inevitablemente a un incremento no consumo de enerxía, para o que deberá compararse
a potencia que actualmente consume o Concello e aquela que se precisará para cada nova
actuación.
Como consecuencia dun potencial incremento na cantidade de enerxía que consume o
Concello hoxe en día, será necesario considerar as afeccións derivadas do tendido de novas
liñas. No caso de tendido aéreo, producirase un impacto visual ou paisaxístico pola
presenza do cableado e das torres. Igualmente, orixinarase un impacto por ocupación do
solo por parte dos soportes das mencionadas torres. Finalmente, existe un potencial efecto
negativo sobre a fauna como consecuencia dos accidentes rexistrados ao estrelarse as aves
voadoras contra os cables eléctricos.
En relación cos residuos, o novo PXOM, prevé a consolidación de sectores residenciais e
industriais. Isto supón a necesidade duns materiais que, inicialmente, serán destinados á
construción, traéndose na súa maioría de fóra do municipio, e a xeración dunha
determinada cantidade de residuos de construción, que deberán ser xestionados por
xestores autorizados, tal e como dita a normativa vixente.
Con posterioridade, precisarán duns materiais para desenvolver a súa actividade. Os
produtos potencialmente xerados enviaranse na súa maior parte fóra do Concello, do
mesmo xeito que sucede cos residuos producidos, agás dos que poidan ser catalogados
como residuos sólidos urbanos.
Así pois, o principal impacto rexistrado sobre o ciclo de materiais é o incremento nos niveis
de residuos xerados, fundamentalmente de carácter urbano.
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Impacto: ENERXÍA E XESTIÓN DE RESIDUOS
Probabilidade: Media
Magnitude ou intensidade: Alta
Momento: A medio prazo
Signo: Negativo
Extensión: Extenso
Reversibilidade: Reversible
Carácter: Directo
Recuperabilidade: Recuperable
Duración: Temporal
Medidas: Preventivas e correctoras
Valoración global do impacto: MODERADO
CONCLUSIÓNS
Cunha axeitada realización das medidas preventivas e correctoras, os efectos dos impactos
ambientais previstos veranse considerablemente diminuídos. Non entanto algúns destes
efectos resultan inevitables.
Como se ten mencionado, xerarase un aumento no consumo de recursos tales como auga
ou electricidade. Unha axeitada xestión dos mesmos asegurará o desenvolvemento
sustentable do territorio.
A modo de resumo pódese considerar que o impacto global do PXOM é de carácter
moderado. Non se prevén unhas afeccións ao medio que vaian causar impactos demasiado
notables podendo previrse ou compensarse na súa maior parte coa aplicación das
correspondentes medidas.
Estas deberán incorporarse na normativa do PXOM.
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VIII. INCIDENCIAS PREVISIBLES SOBRE OS PLANS SECTORIAIS E TERRITORIAIS CONCORRENTES

VIII. INCIDENCIAS PREVISIBLES SOBRE OS PLANS SECTORIAIS E TERRITORIAIS
CONCORRENTES.
Tal como se expuxo no apartado 2 do capítulo II, a proposta de PXOM recolle as directrices
estratéxicas do planeamento sectorial e urbanístico de rango superior.
Para dito fin crea e regula os seguintes instrumentos:
•

Directrices de ordenación do territorio (DOT).

•

Plans territoriais integrados (PTI).

•

Programas coordinados de actuación (PCA).

•

Plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal (PS).

•

Plans de ordenación do medio físico (POMF).

Para o establecemento das directrices do PXOM, tomáronse especialmente de referencia:
•

PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL (DOT).

•

PLAN DE ORDENACIÓN DO LITORAL (DOT).

•

PLAN SECTORIAL DE ORDENACIÓN DAS ÁREAS EMPRESARIAIS DE GALICIA.

Polo tanto, o PXOM proposto debe ter completa compatibilidade con todos aqueles
planeamentos de rango superior mencionados.
A súa vez, para a elaboración do PXOM, terase en consideración toda aquela planificación
sectorial de rango superior, e que se concreta nos seguintes plans e programas:
•

Plan da Rede Ferroviaria.

•

Plan Xeral de Estradas.

•

Plan do Porto de A Coruña.

•

Plan Director de Abastecemento de auga ao contorno xeográfico do Concello de A
Coruña.

•

Plan sectorial Galego do solo residencial.

•

Plan sectorial eólico de Galicia.

Outros plans, que se ben carecen de valor normativo, a súa natureza é máis ben de
carácter orientativo:
A Estratexia galega de desenvolvemento sostible.
A Axenda 21 local Consorcio das Mariñas .
A estratexia europea para a conservación e diversidade biolóxica e paisaxística (1995).
Convenio europeo da Paisaxe (2000).
6º Programa Europeo de Medio Ambiente, na carta de Aalborg (1994).
A estratexia da Unión Europea para o desenvolvemento sostible.
A estratexia galega do medio ambiente.
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