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2.

INTRODUCIÓN
Redactase
o
presente
DOCUMENTO
INICIAL
ESTRATEXICO do PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS, en cumprimento do disposto
no artigo 60 da Lei 2/2016, de 10 de febrero, do Solo
de Galicia -en diante, denominada LSG 2/2016-. O
contido deste documento lexíslase no artigo 18 da Lei
21/2013, de 9 de decembo, de Evaluación Ambiental,
correspondéndose con que segue:
a) Obxetivos do Plan Xeral
b) Alcance e contido do Plan Xeral e das
suas alternativas razoables, técnica e
ambientalmente viables.
c) Desenvolvemento previsible do Plan
Xeral.
d) Potenciais
impactos
ambientais
tomando en consideración o cambio
climático.
e) Incidencias previsibles sobre os plans
sectoriais e territoriais concurrentes.

3.

3.1

OBXETIVOS do PLAN XERAL

OBXETIVOS EXTRATEXICOS
No municipio de Cangas -en diante, Municipio- a
protección do patrimonio cultural e costeiro, a
valoración de aspectos de calidade ambiental
singular como os espazos naturais Costa da Vela e
Cabo
Udra,
a
singularidade
paisaxística
e
xeomorfolóxica, a potenciación dos núcleos urbanos
de Cangas e de Aldán como destinos residencias, a
consolidación do valioso sistema de núcleos rurais
municipais inseridos nun contorno costeiro privilexiado
encabezado polas rías de Vigo de Pontevedra, a
proteción de numerosas praias de enorme atractivo e
a significación de dous portos -portos de Cangas e de
Aldán- que herdan a tradición pesqueira e
marisqueira do Municipio; cimentan a guía para as
determinacións
estratéxicas
do
Plan
Xeral,

proxectando o Municipio Cangas como obxectivo
turístico e residencial, pero tamén, natural e cultural.
Nos núcleos rurais, a ordenación será necesariamente
minuciosa respondendo ó principio de preservación
do carácter ambiental e funcional destas estructuras,
expresado no seu trazado herdado así como na
acollida do crecemento residencial nas últimas
décadas, a consideración das estruturas de auga, a
definición do parcelario rural, a localización dos
elementos vinculados á cultura do territorio, a
precisión na identificación da malla de camiños e
sendas, en definitiva potenciando e conservando o
equilibrio existente os asentamentos tradicionais e o
territorio parroquial que o sustenta. Terase en conta a
mellora das condicións de accesibilidade viaria para
a acollida da resultante demográfica que comporta
o Plan Xeral, para garantilo destino turístico ao
patrimonio costeiro e natural, e para o fomentala
atracción de actividades económicas, sobre todo as
turísticas e de servizos que potencien o tecido
empresarial vinculado a industria pesqueira e
conserveira.
Unha finalidade capital do Plan Xeral será a de
protexelo seu territorio en compatibilidade con otros
instrumentos de ordenación do territorio, para o seu
desenvolvemento económico e social, xa que un dos
seus principais valores atópanse na súa riqueza
costeira e paisaxística, o que obriga a un control
rigoroso sobre estes dous aspectos, evitando que se
deterioren e aquilitando a posta en valor a través súa
conservación e o seu mantemento.
A ordenación garantizará a adecuada administración
e valoración dos recursos que sustentan o papel do
Municipio no conxunto comarcal, centrado no núcleo
urbano de Cangas e consolidando o núcleo urbano
de Aldán, nos que se prevé demanda residencial
intensiva, cunha estratexia de proxecto urbano na
que o crecemento residencial dispoña das estruturas
dotacionais e infraestruturais necesarias e, á vez,
contribúa ao fomento da calidade de vida e a
cohesión social da poboación.
No que atinxe ó territorio municipal de carácter
rústico e rural, a categorización urbanística do solo
buscará a estruturación dos elementos naturais e
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ambientais de grande relevancia, a organización dos
terreos en función do seo valor costeiro, natural,
hidrolóxico forestal, paisaxístico e patrimonial;
conseguindo a sustentabilidade da proxeción
demográfica, industrial e de servizos, coas variables
ambientais que inciden no Municipio.
O modelo territorial que resulte da ordenación
establecida polo Plan Xeral fundaméntase no
recoñecemento da diversidade de usos do solo que
concorre no Municipio, procurando as medidas de
ordenación que permitan o desenvolvemento
harmónico de tal variedade de actividades.
Polo anterior exposto, xerarquerízanse os obxectivos
estratéxicos do Plan Xeral baixo os seguintes criterios:
 A organización coherente, entre si e co medio,
das actividades no espazo, de acordo con
criterios de eficiencia territorial; integrando a
ordenación no medio soporte e cos demais
instrumentos de ordenación do territorio.
 Equidade na calidade de vida dos distintos
ámbitos territoriais, de acordo cun principio de
sustentabilidade; co fin de crear unhas
condicións estruturais favorables que permitan
unha dinamización social e económica no
Municipio, contextualizando a planificación da
ordenación propostacoas posibilidades do
propio territorio.
 Adecuala ordenación do Municipio na súa
inserción
comarcal,
fomentando
o
desenvolvemento
urbanístico
local
a
adinamicidadeadasua socioeconomía.
 Potenciala posta en valor do patrimonio
natural, paisaxístico e cultural, respetando
características ambientais e produtivas do
territorio.
 Procuralasustentabilidadedo
medio
residencial-urbano e rural-, mediante a
potenciación da calidade e cohesión social á
cidadanía, favorecendo a residencia nos
asentamentos de orixe rural e a consolidación
demográfica e dosservizos nos núcleos
urbanos.

3.2

OBXETIVOS ESPECÍFICOS

3.2.1

INDOLE URBANÍSTICA
En función da clasificación do solo prevista nas
determinacións do Plan Xeral, establécense os que
seguen:
Solo Urbano
- Ordear a densificación e finalización interior dos
núcleos urbanos de Cangas e de Aldán, dentro
dos
seusactuais
límites,
e
aquilatando
oseucrecemento futuro cara o encontro dos seus
limitadores lóxicos.
- Potenciación
do
solo
urbano
como
asentamento residencial, como cabeceira
residencial do Municipio e do seu ámbito
inmediato, así como suministrador de servizos
públicos.
- Redelimitación de solo urbano axustado ao
espazo que reúne tales condicións, sen
menoscabo da incorporación de espazos
próximos á malla urbana por razóns de
complementación ou necesidade xustificada de
posible ampliación.
- Cualificación dos terreos, entendida como
asignación pormenorizada dos usos tipoloxías
edificatorias e condicións de edificación.
- Conservación dos demais elementos suxeitos a
algún tipo de protección patrimonial.
- Delimitación de espazos libres, zonas verdes e
equipamentos; promovendo a súa función como
elementos de calidade de vida e cohesión
social.
- Regulación detallada dos usos, volumes e
demais condicións urbanísticas dos terreos e
construcións; así como, a harmonización
tipolóxica do desenvolvemento urbano ca sua
contorna ambiental.
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Solo Urbanizable
- Determinación
de
desenvolvementos
residenciais que respondan a unha previsión
futura de crecemento inmediato aos solos
urbanos,
co
fin
da
dinamización
socioeconómica do Municipio.
- Recoñecemento do asentamento empresarial
de A Portela e fomento do parque empresarial
de
Castiñeiras
noMunicipio,
para
o
aproveitamento de sinerxías de actividades
inmediatas xa consolidadas.
- Previsión de desenvolvementos urbanísticos que
fortalezan as actividades terciarias e de servizos
do Municipio, que garantan a calidade de vida
da pobación e a sua cohesión social.
- Desenvolvemento dos sistemas da estrutura xeral
do territorio, coa debida precisión para a
posterior redacción do instrumento urbanístico
que corresponda.
- Garantila
coherencia
das
determinacións
urbanísticas, a viabilidade técnica e económica
da ordenación proposta, o equilibrio dos
beneficios e cargas derivados do Plan Xeralentre
as
distintas
áreas
de
repartición,
a
proporcionalidade entre o volume edificable e
os espazos libres públicos de cada ámbito de
ordenación e a participación da comunidade
nas plusvalías xeradas en cada área de
desenvolvemento.
Solo de Núcleo Rural
- Delimitalo seu perímetro, en proporcionalidade
ca realidade existente e contando ca variable
de oportunidade demográfica, mediante a
disposición de zonas consolidadas pola
edificación residencial e aquelas establecidas
para o seu crecemento previsible.
- Previsión
de
concentración
de
áreas
dotacionais, que garantan, á vez, un axeitado
servizo público e redución da mobilidade.
- Regulamentación do uso pormenorizado dos
terreos
e
construcións,
así
como
das
características estéticas da edificación.

-

-

Determinación de áreas de actuación integral,
coobxetivo de abrir novas vías ou para
optimizala
ocupación
espacial
do
uso
característico, sempre limitando a densidade de
vivendas.
Medidas para a recuperación e salvagarda da
morfoloxía dos núcleos tradicionais, das canles
naturais, da estrutura parceira histórica e de usos
compatibles ca contorna rural.

Solo Rústico
- Consolidar, pola vía do Plan Xeral, as
potencialidades do territorio, contribuíndo á
formación de áreas funcionais amplas e
evitando, á vez, que se vexan minguadas
nasúacapacidade por falta de dimensión ou
excesivo fraccionamento; atendendo as lóxicas
salvedades, que dada a variedade intrínseca da
paisaxe e das múltiples circunstancias que
inciden nel, evitan calquera posibilidade de
uniformización en sentido amplo do Plan Xeral.
- Establecer axeitadas normas e medidas de
protección do solo rústico para asegurar o
mantemento da natureza rústica dos terreos e a
conservación, protección e recuperación dos
valores e potencialidades propios do medio
rural.
- Remitir a protección específica os elementos
correspondentes ao patrimonio arquitectónico,
arqueolóxico ou etnográfico catalogado.
- Protexer a través de figura urbanística protectiva
no respectivo aos usos, as áreas de interese
natural, paisaxístico e costeiro.
- Posibilitala
mestura
de
uso
compatible,
concomitantes e consoantes co modelo
espontáneo, salvo nas áreas especializadas.
- Protexer mediante figura urbanística protectiva
os espazos inmediatos ás canles fluviais as
lagoas, mediante a asignación dos usos
compatibles nas súas ribeiras.
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3.2.2

INDOLE AMBIENTAL

-

Determínase como básicos os que seguen:
- Preservar e establecer un réxime de protección
axeitado ás áreas do Municipio con valores ou
potencialidades
naturais,
paisaxísticas
ou
culturais, incluíndo os elementos que conforman
o patrimonio ambiental.
- Determinala categorización de solo rústico
especialmente protexido no patrimonio natural
mais relevante do Municipio; os espazos de
Costa da Vela e Cabo Udra, como a Lagoa de
Vilariño.
- Protección do solo rústico en función dos seus
valores paisaxísticos, costeiros, forestais e
patrimoniais.
- Integración da proposta de ordenación
seleccionada coas variables de sustentabilidade
ambiental e vinculantes cos demais instrumentos
de ordenación do territorio.
- Ordenación sustentable dende o eido social,
económic e territorial, cumprindo cos obxetivos
doPlan Xeral, pero respetuosa co soporte
ambiental e, á vez, garantible da axeitada
conectividade ecolóxica supramunicipal.
- Conservación da biodiversidade, da paisaxe e
do patrimonio natural do municipio, fomentando
a conectividade biolóxica e tratando de integrar
unha rede fisicamente continua e conectada
coas redes territoriais exteriores e coas de
espazos libres urbanos.
- Mantemento dos recursos do solo, forestais,
augas e ríos, protección arqueolóxica, etc,,
mediante a cualificación destes solos como
rústicos de especial protección, evitando que a
presión de uso sobre os recursos supere a súa
capacidade de rexeneración.
- Protección dos hábitats, ecosistemas acuáticos e
terrestres de maior fraxilidade ou interese, dos
espazos da rede galega de espazos protexidos
mediante a protección estrita destes espazos e a
súa posta en valor para previr o seu deterioro.

-

-

-

-

Introducir criterios de mellora do patrimonio
natural nos sistemas xerais e locais de espazos
libres e zonas verdes: mantemento de
ecosistemas
naturais
e
da
permeabilidadeecolóxica, e creacióndunha
rede interconectada entre os sistemas xerais e
locais de zonas verdes e os solos rústicos de
especial protección.
Preservar a identidade dos elementos valiosos e
singulares que resultan críticos na percepción do
espazo e poñer en valor os recursos paisaxísticos
como elemento clave do atractivo do territorio e
do aprecio dos cidadáns polo seu contorno, á
vez que se potencien os recursos turísticos do
municipio.
Racionalización do o uso eficiente do solo e dos
recursos naturais.
Equidade na ocupación dos espazos sometidos
a condicións de risco de orixe natural,
tecnolóxico ou inducido pola actividade
humana.
Fomento da mobilidade sostible mediante a
promoción do transporte público ou outros
sistemas de transporte alternativos que permitan
reducir as emisións de gases.
Creación de itinerarios peoníse potenciación
potenciar os existentes.
Optimizalociclo de materiais e hidrolóxico,
dende as boas prácticas na xestión de residuos.
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4.

Lagarteira 165 (m), na parroquia de Darbo: Monte
Coruto de Liboreiro 325 (m) -no límite municipal con
Bueu-, Outeiro Agudo 332 (m), Pico do Fial 230 (m),
Pico Castelo 244 (m) e Serra de Nacente 130 (m). A
cabeceira altimétrica do Municipio encóntrase ao
Norte da parroquia de Coiro no límite administrativo
co termo municipal veciño de Bueu, con 350 (m) de
altitude.

ANÁSISE TERRITORIAL

4.1

MEDIO FÍSICO

4.1.1

SITUACIÓN XEOGRÁFICA
O Municipio pertence á comarca de O Morrazo,
xunto cos municipios de Bueu, Moaña e Marin; no
terzo atlántico da provincia de Pontevedra.A
comarca do Morrazo limita, ao Norte, coa ría de
Pontevedra; ao Leste, coa comarca de Pontevedra;
ao Sur, coa ría de Vigo; e ao Oeste, co océano
Atlántico. Trátase da comarca máis pequena en
extensión de Galicia, pero unha das cinco máis
densamente poboadas.
O Municipio conta cunha extensión territorial de algo
mais de 38,2 (km2) e administrativamente distribúese
en cinco parroquias: Cangas (Santiago e San
Salvado), O Hío (Santo André), Aldán (San Cibrán),
Darbo (Santa María) e Coiro (San Salvador). Ubica, á
vez, duas vilas urbanas, Cangas e Aldán, sendo vilas
orixinadas a carón dos seus portos nos que denotouse
unha siginificativa activiade pesqueira e marisqueira,
que resultoununha dinámica industria conserveira.

4.1.2

RELEVO TERRESTRE e MARÍTIMO
O relevo terrestre municipal amosa unha dicotomía
orográfica das zonas mais abruptas situadas no terzo
Oeste da parroquia de O Hío e Norte da parroquia de
Darbo, coas altimetrías máis moderadas volcadas
hacia o Sur, cara a ría de Vigo e zona máis
septentrional da parroquia de Aldán o que favoreceu
o asentamento pobocioanal das vilas urbanas de
Cangas e de Aldán, como de otros asentamentos
poboacionais no rural. As altimetrías terrestres mais
características do Municipio son na parroquia de O
Hío: Monte do Facho 185 (m), Monte Melide 145 (m),
Outeiro Batente 240 (m), Monte do Castro 162 (m) e
Outeiro da Raposa 228 (m); na parroquia de Aldán: A

No que atinxeao relevo marítimo ou batimétrico, o
perímetro costeiro do Municipio é de moderada
profundidade, encontrándose as maioes en Punto
Promontoiro, xunto a Enseada de Barra ao Sur da
parroquia de O Hío, na que acádanse profundidades
maiores aos 50 (m) a escasos 2 (km) da costa.

4.1.3

COSTA
A dinámica social e económica do Municipio estivo
sempre vinculada a sua situación estratéxica na ala
atlántica da provincia de Pontevedra, comunicado
coas rías de Pontevedra e de Vigo e cun perímetro
costeirode
44
(km)aproximadamente,
condousportosmarírimos[Portos de Cangas e de
Aldán] e cun porto deportivo no núcleo urbano de
Cangas.
Acometen no Municipio as enseadas de Cangas,
Aldán, de Liméns, de Fornelo e de Rei, distínguense
das anteriores, a Enseada de Cangas polo
emprazamento do seu principal porto marítimo e
único porto deportivo e a Enseada de Aldán,
recoñecida a nivel autonómico pola presenza de
numerosas bateas de explotación do mexillón.
No Municipio integránse as Illas Osas, Illas das Ratas e
Illa Castiñeira e tenunha oferta recoñecida de praias,
destacando as praias de Rodeira -en Cangas e que
se aproxima ao kilómetro de lonxitude-, de Areamilla,
de Liméns, de Nerga, de Barra, de Melide, de Area
Brava, de Arnelesou de O Hío, de Areacova, de
Vilariño, de Menduiña e de Cova de Balea. Súmanse
as anteriores as praias de Mourisca, de Carril, do
Canabal, de Illa das Ratas, de Os Alemáns, de
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Congorza e do Medio, das Colchas, de O Porto, de
Temperáns, de Os Castros, da área Freixeiro, da Masa,
de Viñó, de O Couso, de Portal, de Rabáns, da Alada
de Estropeiros, de Castiñeira, de Meáns, de Terra de
Laxe, de Arneles, de A Testada, de Francón, de
Conde Sestadelo, de Lagoelas, de Portomaior e de
Picos.
Destacar a presencia no territorio municipal, dos faros
de Donón, de Punta Robaleira, de Cabo Home, de
Punta Subrido e de Couso

4.1.4

No referente a litoloxía do Municipio, son maioritarias
as rochas graníticas que ocupan todo o dominio de
granitos sincinemáticos, con 3.007,8 (ha), a restante
litoloxía municipal identifica: Antrópico 0,4 (ha),
depósitos detríticos cuaternarios 595,8 (ha), rochas
metamórficas 170,0 (ha) e mar 50,6 (ha).

4.1.5

No Municipio non se identifican terreos de alta
productividadeagopecuaria que foran delimitados
nun catálogo oficial correspondenteao órgano que
teña a competencia sectorial en materia agrícola ou
gandeira. Pola sua banda, si existen terreos con
explotación predominantemente familar destinados
ao cultivo da vide, polo que o Municipio encóntrase
dentro dun ámbito no que está previsto o rexistro
dunha indicación protexida da vide que abrangue a
toda a comarca do Morrazo.

XEOLOXÍA e LITOLOXÍA
No Municipio predomina como unidade xeolóxica o
granito alcalino de duas micas cunha extensión de
2.053,6 (ha) que supón o 54 % do total municipal.
As restantes unidades xeolóxicas son: Antrópico 0,4
(ha), areniscas e cuarcitas 1,7 (h), depósitos aluviocoluviais 440,8 (ha), depósitos coluviais 27,8 (ha),
depósitos de Praia 37,1 (ha), dunas 90,1 (ha), xistos e
pizarras migmetizados e paragneises 168,3 (ha),
granito e granodiorita biotíticos precoz 306,0 (ha)
[Macizo
de
Vigo-Morrazo],
granodiorita
con
metacristais feldespáticos e granodiorita calcalcalina
precoz 647,4 (ha) [Macizo de Vigo-Morrazo, mar 50,6
(ha), microgranodioritas e cuarzodioritas (0,8 ha).
Dende un punto de vista xeomorfolóxico algo mais do
80 % do territorio municipal pertence a relevos
colinares suaves con 3.176,0 (ha); segue a esta, as
seguintes fraccións xeomorfolóxicas: antrópico 0,4
(ha), coluvións 27,8 (ha), dunas 90,1(ha), llanuras
asociadas a depósitos aluvio-coluviais 440,8 (ha), mar
50,6 (ha), praias 37,1 (ha) e resalte litolóxico 1,7 (ha). A
categorización de dominios xeolóxicos encabézase
por granitos sincinemáticos con 3.007, 8 (ha) que
supón case a 80 % muncipal; xunto con otros
dominios: Antrópico 0,4 (ha), Depósitos cuaternarios
holocenos 505,7
(ha), depósitos cuaternarios
pleistocenos 90,1 (ha), dominio xistoso de Galicia-TrasOs Montes 170,0 (ha) e mar 50,6 (ha).

AGROFORESTAL

No eido forestal, non se identifican terreos de alta
productividade forestal que foran delimitados no
catálogo oficial correspondenteao órgano que teña
a competencia sectorial en materia forestal. Pola sua
parte, si existen montes veciñais en man común, tales
como: Porteliña e otros, montes de O Hío, Montes de
Coiro, Montes de Darbo e Montes de Darbo (bis).

4.1.6

HIDROGRAFÍA
O Municipio encádrasena Demarcación GaliciaCosta e pola sua caracterización orográfica, define
cinco subconcas hidrográficas constituidas por
cauces de caudal variable e con desembocadura
nas Rías de Pontevedrae Vigo. Na parroquia de O Hío,
destaca o Rego de Donón que desemboca na
Enseada de Barra, pertencente a ría de Vigo. Na
parroquia de Aldán, a hidrografía encabézase polo
Río Fials e os Regos de Bouzas e Orxás; con
desembocadura na Enseada de Aldán, pertencente
a Ría de Aldán. Na parroquia de Darbo, discurre o Río
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Pontillón, con desembocadura na Enseada do Rei, na
Ría de Vigo. Finalmente, a parroquia de Coiro ten a
maior desificación hidrográfica, cos Río das Presas, Río
Bouzós e Rego dasSaiñas; todos eles, con
desembocadura naEnseada de Cangas, pertencente
a Ría de Vigo.

4.1.7

USOS do SOLO
Os usos do solo no Municipio son diversos,
condicionados
meirandemente
pola
orografía
territorial e a opornunidade de asentamento
poboacional.
A distribución de usos do solo ca sua extensión
xeográfica, en conformidade coa información
autonómica
obtidaé
a
que
segue:Afloramentosrochosos e rochedos 42,3 (ha),
coberturas artificiais 50,0 (ha), coníferas 150,7 (ha),
cultivos e prados 368,2 (ha), especies caducifolias
155,3 (ha), eucaliptos 760,5 (ha), eucaliptos e
coníferas 57,2 (ha), instalacións deportivas 12,2 (ha),
mato 407,3 (ha), mato e especies arbóreas 310,4 (ha),
mato e rochedo 100,8 (ha), mestura de especies
arbóreas 262,2 (ha), mosaico agrícola e mato 244,2
(ha), mosaico agrícola e urbano 211,0 (ha), mosaico
de cultivo e especies arbóreas 8,3 (ha), praias e cantís
174,8 (ha), sistemas xerais de transporte 31,6 (ha),
viñedo e cultivos leñosos 8,8 (ha), zonas de extracción
e vertido 10,2 (ha) e zonas urbanas 455,1 (ha).
Da distribución de usos anteriormente descrita releva
aquela destinada a repoboacións de eucaliptos que
supón algo mais do 21 % municipal, aínda que en
termos de extensión xeográfica, a superficie ocupada
por plantacións forestais supón algo mais do 36 % do
territorio
muncipal.
A
significar
a
extensión
correpondente a mato en conbinación con outro uso
que acércase ao 20 % e aquela referida as zonas
urbanas que acada o 13 %.

4.2

INVENTARIO NATURAL e PAISAXÍSTICO

4.2.1

INTERESE NATURAL
O patrimonio natural do Municipio encabézase polas
zonas de especial conservación [ZEC] Costa da Vela
e Cabo Udra, súmanse os anteriores, o Espazo Natural
de Punta Balea e a Lagoa de Vilariño. Recoñécese,
ademáis, que o Municipio encóntrase integrado no
ámbito definido polo Plan de Recuperación Especies
da Escribenta das Canaveiras (Emberiza schoeniclus
subsp. lusitánica steinbacher).
A ZEC Costa da Vela pertence a Rede Natura 2000,
localízase na fronte Oeste e Suroeste (cara a Enseada
de Barra) do Municipio ca costa, na parroquia de O
Hío é trátase do espazo natural de maiorproxección
supramunicipal. Nesta zona de especial conservación
residen bensde grande interese arqueolóxico, tales
como: O Castro do Facho/Monte do Facho en
Donón,
Castro
da
Igrexiña,
As
Cortes/Punxeiro/Punxeiro, Sobreira, O Preguntorio,
Saíñas da Praia de Nerga, As Forcadas, Avilleira, e os
Petroglifos do Tombo dos Visos, de Monte Melide e
dos Olleiros. Localiza, ademáis, as praias de Melide e
de Couso; as illas de Osas e de Chousa; como,
asemade, o Monte de Facho 185 (m), no que
encóntrase un dos miradores mais relevantes da
comarca do Morrazo -mirador Monte do Facho-,
Monte Melide 147 (m) e Monte do Couso 103 (m).
Finalmente, relevar que esta zona de especial
conservación natural forma na sua meirande parte,
da zona de interés paisaxístico determinada polo Plan
de Ordenación do Litoral.
A ZEC Cabo Udrapertence a Rede Natura 2000,
localízase fronte a Enseada de Aldán ao Norte da
parroquia de Aldán en comunidade con término
municipal veciño de Bueu. Nesta zona de especial
conservación encóntranse a Chunchosa, un ben de
relevencia arqueolóxica; localiza, ademáis, a praia de
Lagoelas xunto a Punta dos Morcegos, a illa do Aire e
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as puntas de San Martiño e Niño do Corvo. Este
ámbito natural integrase nunha zona de interese
xeomormolóxico polo Plan de Ordenación do Litoral.
O Espazo Natural Punta Balea é un ámbito de
relevancia natural de xerarquia municipal e
emprázase tras a Punta Borneira no cabo mais ao Sur
da parroquia de Darbo. É un espazo de interese
natural, polo que o Plan Xeral adopta determinacións
urbanísticas ao respecto.
A Lagoa de Vilariñositúasena parroquia de O Hio,
custodiada no seu perímetro polos núcleos
poboacionais de Aldán ao Norte (no lugar de
Vilariño), de Vilarino-O Viñal ao Oeste e Vilariño-O Viso
ao Leste. É un espazo de interese natural, polo que o
Plan Xeral adopta determinacións urbanísticas ao
respecto.
OMunicipio integrase no ámbito de influencia do Plan
de Recuperación Especies da Escribenta das
Canaveiras (Emberiza schoeniclus subsp. lusitánica
steinbacher), que abrangue a totalidade da
extensión municipal. Esta especie encóntrase
ameazada e en perigo de extinción, localizándose a
súa maior poboación reproductora en Galicia, hacia
a vertente atlántica.

4.2.2

INTERESE PAISAXÍSTICO
O Municipio conta cun patrimonio paisaxístico
destacable e caracterizado por espazos de interese
paisaxístico ou de índole orográfica, miradores e
puntos de observación.
Segundo a Estratexia Galega da Paisaxe de Galicia, o
Municipio localízase na área paisaxística Rías Baixas,
encadrándose nas unidades paisaxístiticas de
Pontevedra e Vigo Litoral, unidades éstas que
fraccionan pola práctica metade de Leste a Oeste a
extensión territorial, tal que a unidade Pontevedra
adscríbese a metade Norte e a unidade Vigo Litoral a
metade Sur.

En conformidadeco Plan de Ordenación do Litoral, o
Municipio conta cun espazo de interese paisaxístico na parroquia de O Hio na metade Oeste hacia a
vertente atlántica-, dous espazos de interese
xeomorfolóxico -xunto os ZECs Costa da Vela e Cabo
Udra- e varios ámbitos de interese pola sua orografía
de ladeira -maioritarios na parroquia de O Hío.
O citadoinstrumendo de ordenación do territorio
adscribe ao Municipio nunha tipoloxía paisaxística de
litoral, e define varias unidades paisaxísticas
agrupadas nos sectores paisaxísticos de Ría de Aldán
e Costa da Vela, e Ría de Vigo. No sector Ría de
Aldán e Costa da Vela, inclúense as unidades
paisaxísticas de Punta do Couso, Costa de Soavela,
Praia Castiñeira, Pinténs, Costa da Vela, Porto de
Aldán, Costa de Sartaxéns, Costa de Bon, Aba da
Serra da Madalena e Enseada de Bueu; pola sua
banda, o sector Ría de Vigo, caracterízase polas
unidades de Enseada de Barra, Costado de Barra,
Praia de Melide, As Eiras, Enseada de Liméns, Cangas,
Darbo e Moaña.
O Municipio conta con miradores recoñecidos, dende
os que se otean panorámicas de gran factura
paisaxística, tales como:
 Monte do Facho.- Localización privilexiada no
Castro do Facho/Monte do Facho, que conta
cunhapanorámica atlántica única dende o
territorio municipal, na parroquia de O Hío. Este
mirador encóntrase integrado no espazo de
interese paisaxístico, xeomorfolóxico e de
ladeira, en conformidade cas determinacións
establecidas polo Plan de Ordenación do
Litoral e na fronteira entre as unidades
paisaxísticas de Pontevedra e de Vigo litoral
segundo a Estratexia Galega da Paisaxe.
 Monte do Carballiño.- Na parroquia de Darbo,
emprázase no teito orográfico do Municipio a
unha altitude de 330 (m), ao Oeste do núcleo
rural de A Madalena e integrado no
xacemento arqueolóxico de Mesa dos
Montes. Este mirador encóntrese integrado no
espazo de interese de ladeira segundo o Plan
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de Ordenación do Litoral e na unidade
paisaxística de Pontevedra en conformidade
ca Estratexia Galega da Paisaxe. A sua
situación de primacia altimétrica, fai que sexa
un mirador moi recoñecido polas panorámicas
do Municipio na sua extensión territorial.
Mirador do Balcón do Rei.- Localízase na
parroquia de Coiro, ao Oeste do núcleo rural
de San Pedro a unha altimetría aproximada
de 160 (m) e no monte de Carrasco. É un
mirador visitado por estar acondicionado,
ademáis, por obter del unha panorámica
ampla da vila de Cangas e da enseada do
mesmo nome. Este mirador encóntrese
integrado no espazo de interese de ladeira
segundo o Plan de Ordenación do Litoral e na
unidade paisaxística de Vigo Liroral en
conformidade ca Estratexia Galega da
Paisaxe.

Amais dos miradores anteriormente descritos, no
Municipio identifícanse outros puntos de observación
de interese, a reseñar:
 Na parroquia de O Hío.- Punta do Couso,
Punta Couso, Alto do Couso, Praia Area Brava,
Punta Corveira, Alto da Cruz, Alto do monte
do Facho, Outeiro Batente, Tombo dos Visos,
Alto do Monte Melide, Praia da Barra, Alto do
Cu do Lobo, Faro de Cabo do Home, Faro de
Punta Robaleira, Punta Subrido, Praia de
Arneles, O Viso, Praia de Temperáns, Praia de
Liméns.
 Na parroquia de Aldán.- Niño do Corvo, Aldán
e Miradoiro de Monte Liboeiro.
 Na parroquia de Darbo.- Mesa de Montes e
Castro de Cimadevila.

4.3

INFRAESTRUTURAS

4.3.1

VIARIO SUPRAMUNICIPAL
O Municipio dispón dunha ampla rede viaria de
titularidade autonómica e provincial, que garante a
sua vertebración viaria e comunicación por estrada
co resto de Galicia.
A dotación municipal da rede viaria autonómica é a
que segue:
- Corredor do Morrazo CG-4.1 [Rande (AP-9) Alto da Portela (PO-551)].- Vía que vertebra a
comarca do Morrazo dende a AP-9 ata a sua
conexión a estrada autonómica PO-315 pola
vía de alta capacidade VG-4.6. No Municipio
discurre no terzo Norte da parroquia de Coiro.
- Vía de Alta Capacidade VG-4.5 [Moaña (CG4.1) – Cangas (PO-554)].- Vía que conecta a
Cangas, ao Sur da parroquia de Coiro, co
corredor CG-4.1.
- Vía de Alta Capacidade VG-4.6 [Alto da
Portela (PO-551) – Menduiña (PO-315)].- Vía
que conecta a Cangas, ao Norte da
parroquia de Aldán, co corredor CG-4.1.
- Estrada PO-315 [Bueu (PO-551) – Cangas (PO551)].-Caracteriza un importante percorrido
por territorio municipal dende Norte por Bueu,
ata o Sur finalizando na PO-551 no núcleo
urbano de Cangas. Esta estrada é treito polos
núcleos urbanos de Cangas e de Aldán, como
polos núcleos rurais de Gandón, Piñeiro,
Liméns-A Barreira, Cunchido e Seixo.
- Estrada PO-551 [Marín (Pabillón E. Naval) –
Cangas (VG-4.5)].- Estrada que vertebra o
Municipio de Norte a Sur, polas parroquias de
Coiro, Darbo e Cangas. Esta estrada
autonómica é treito polo núcleo urbano de
Cangas e polos núcleos rurais de A Madalena
e Rodeira.
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Estrada PO-554 [Cangas (PO-551) – Cangas
(VG-4.5)].- Estrada autonómica con percorrido
mais curto no Municipio, garante una enlace
da vía de alta capacidade VG-4.5 co núcleo
urbano de Cangas, no lugar de Rodeira.

-

A rede viaria provincial que artella o Municipio, está
formada polas seguintes estradas:
- EP-1001.- Inicio e final na estrada autonómica
PO-551. Constitúe treito polo núcleo urbano de
Cangas e polos núcleos rurais de A Madalena,
Augalevada- O Outeiro, A Parada, A Costeira,
O Carballal, O Cruceiro, Miranda-A Bouteta, O
Castrillón-Trigás, A Retirosa e Romarigo.
- EP-1002.-Inicio na estrada autonómica PO-315
e final na estrada autonómica PO-551. É
treitopolos núcleos rurais de O Piñeiro, Erbello,
O Castelo, San Pedro e A Madalena.
- EP-1003.- Inicio na estrada autonómica PO-551
e final na estrada provincial EP-1001. É treito
polo núcleo urbano de Cangas e polos
núcleos rurais de Miranda-A Bouteta, O
Castrillón-Trigás, As Gruncheiras.
- EP-1004.- Inicio na estrada autonómica PO-315
e final na estrada provincial EP-1005. É treito
polo núcleo urbano de Cangas e polo núcleos
rural de Vilariño-O Viñal.
- EP-1005.- Inicio na estrada provincial EP-1008 e
final no núcleo rural de Vilanova. É treito polos
núcleos rurais de Vilanova, Pinténs, Ameixide e
O Igrexario.
- EP-1006.- Inicio na estrada provincial EP-1008 e
final no núcleo rural de Donón. É treito polos
núcleos rurais de Donón, Fenteiras, Cruz de
Castro e O Igrexario.
- EP-1007.- Inicio na estrada provincial EP-1006 e
final nas inmediacións da Praia de Nerga. É
treito polos núcleos rurais de Cruz de Castro e
Nerga.
- EP-1008.- Inicio na estrada autonómica PO-315
e final na estrada provincial EP-1006. É treito
polos núcleos rurais de O Igrexario e Vilariño-O
Viso.

-

-

-

4.3.2

EP-1009.- Inicio na estrada autonómica PO-315
e final nas inmediacións a Praia de Menduiña.
É treito polos núcleos rural de Menduiña.
EP-1010.- Inicio na estrada autonómica PO-315.
É treito polo núcleo rurals de Cunchido-Santa
Marta.
EP-1011.- No Municipio ten enlace coa estrada
provincial EP-1001 con percorrido Leste hacia
Moaña. É treito polos núcleos rurais de
Miranda-A Bouteta e Laxielas.

PORTOS
Como xa se indicou en epígrafes anteriores o
Municipio
conta,
segundo
a
Administración
autonómica competente en materia do mar, cos
portos pesqueiros de Cangas e de Aldán e cun porto
deportivo de Cangas. O Porto de Aldán é un porto
pesqueiro e aséntase cara a Enseada do mesmo
nome. O principal porto do Municipio é o de Cangas
que sitúase fronte a Enseada do mesmo nomena Ría
de Vigo; xunto a éste, encontrase, ademáis, o porto
deportivo de Cangas con cerca de trescentas prazas
de cabida para embarcacións naúticas.

4.3.3

SERVIZOS
Abastecemento de Auga
Segundo fonte e información municipal, o Municipio
abastécese principalmente de auga tratada
procedente da ETAP de O Casal en Vigo, a través
dunha
condución
submarina
recentemente
desdobrada que cruza a Ría de Vigo para dar servizo
á península de O Morrazo.
A auga procedente de Vigo, que se almacena no
depósito de Coiro-Xielas, de 10.000 (m3), supón mais
do 90 (%) da auga potable suministrada aos depósitos
de Cangas. O volume restante de auga suministrada
procede de dous mananciais localizados na zona de
A Magdalena-Anguieiro, que dan servizo ao depósito
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de Ourelo, de 1.000 (m3) de capacidade.
Existe unha rede arterial formada por un anel que une
o depósito de Coiro co núcleo urbano de Cangas; a
este anel incorpórase tamén a auga procedente do
depósito de Ourelo. A rede arterial prolóngase, fóra
do anel indicado, cara ás parroquias de Darbo, Hío e
Aldán, deste tramo da rede arterial, no lugar de O
Seixo, parte un ramal cara ao bombeo EBAP Piñeiro,
que dá servizo ao depósito de Piñeiro, de 500 (m3) de
capacidade, dende o que abastécese parte da
parroquia de Darbo. O ramal que se dirixe á
parroquia de Aldán chega ao depósito de San Cibrán
de 1.000 (m3), que actualmente non está en uso. O
ramal que se dirixe á parroquia de Hío dá servizo ao
depósito de Hío (Ameixide-Chamiceira), de 500 (m3),
que actualmente non se atopa en uso, chegando a
auga por gravidade dende o depósito de Coiro a
todas as zonas abastecidas da parroquia; deste ramal
que se dirixe a Hío parte outro cara a un bombeo que
se localiza nas inmediacións do campo de fútbol de
Igresario-Hío, EBAP Nerga, que impulsa a auga cara
ao depósito de Nerga, de 500 (m3) de capacidade,
dende que se abastece ao núcleo de Nerga.
A dotación da rede de auga muncipal conta:
- Seis depósitos de almacenamento de auga:
Depósito de Coiro-Xielas de 10.000 (m3) de
capacidade, emprazado na parroquia de
Coiro a unha altitude de 90 (m); Depósito de
Ourelo de 1.000 (m3) de capacidade,
emprazado na parroquia de Darbo a unha
altitude de 97 (m); Depósito de San Cibrán de
1.000 (m3) de capacidade, emprazado na
parroquia de Aldán a unha altitude de 75 (m);
Depósito de Piñeiro de 500 (m3) de
capacidade, emprazado na parroquia de
Darbo a unha altitude de 138 (m); Depósito
de Ameixide-Chamiceira de 500 (m3) de
capacidade, emprazado na parroquia de O
Hío a unha altitude de 75 (m); e, Depósito de
Nerga-Monte do Castro de 500 (m3) de
capacidade, emprazado na parroquia de O
Hío a unhaaltitude de 103 (m).

-

-

-

-

-

Captación nos mananciais de A Madalena-R,
que suministran aos depósitos de Ourelo e
Nerga-Monte do Castro.
Dúas estacións de bombeo: EBAP Piñeiro que
eleva a auga dende ARetirosa ata o depósito
de O Piñeiro, dende unhaaltitude de 72 (m); e,
EBAP Nerga que eleva dende Nerga a
augaao depósito de Nerga-Monte do Castro,
dende unahaaltitude de 73 (m).
Dous grupos de bombeo: GP Aldán-Menduiña
na parroquia de Aldán e GP Ourelo na
parroquia de Darbo.
Unha rede de abastecemento municipal
estendida polo territorio municipal, con
carencias nos núcleos rurais da parroquia de
O Hío: Donón, A Alada, Vilanova, Pinténs,
Ameixide, Fenteiras; e da parroquia de Coiro:
Augalevada-O Outeiro, A Parada, O Carballal,
A Costeira, O Igrexario, O Cruceiro, A Devesa,
Miranda-A Bouteta, O Xistro e A Rozada.
Captacións particulares que completan o
sumistro as zonas as que non chega a rede de
abastecemento municpal

Saneamento
O saneamento de augasresiduais, segundo fonte e
información municipal, conta actualmente con dous
sistemas, un que dá servizo ao núcleo de Donón e
outro que dá servizo ao resto do territorio muncipal. O
sistema de Donón conduce as augas cara á EDAR
[Estación depuradora de augas residuais] de Donón,
de 400 (he), mentres que o sistema de Cangas
conduce as augas, cara á EDAR de Balea, de 30.000
(he). No sistema de Cangas é necesario o emprego
de EBARs [Estacións de bombeo de augas residuais]
encadeadas ao longo da costa para facer chegar a
auga á EDAR. Os colectores principais teñen
diámetros dende os 400 ao 500 (mm), e xeral e, en
canto a materiais, a rede é maioritariamente de PVC
e, en menor medida, de formigón.
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A dotación da rede de saneamento de residuais
conta:
- Dúas
EDARs: EDAR
de
Cangas
con
capacidade para 30.000 (he), emprazada en
Balea ao Sur da parroquia de Darbo e con
verquido depurado ao mar; EDAR de Donón,
con capacidade para 400 (he), emprazada
en Donón na parroquia de O Hío e con
verquido depurado ao Rego de Donón.
- EBARs distribuidas polo territorio municipal, con
caudais de traballo que oscilan entre os 9,60
(m3/h) da EBAR en Francón na parroquia de
Aldán, aos 900 (m3/h) da EBAR na
inmediacións da Casa do Concello no propio
núcleo urbano de Cangas.
- Unha rede de saneamento municipal ampla e
estendida polo territorio municipal, con
carencias nos núcleos rurais da parroquia de
O Hío: Fenteirase Cruz de Castro.
- Instalacións particulares que completan
saneamento nas zonas as que non chega a
rede de saneamento municipal.
O Municipio conta con rede separativa de pluviais en
dous tramos que acompañan a traza das estradas
autonómicas PO-315 e PO-551.
O primeiro tramo, nas parroquias de Darbo e Cangas,
acompaña a traza da estrada autonómica PO-551
dende O Outeiro a ao núcleo urbano de Cangas,
discurrindo por A Madalena e San Pedro, e con
verquido a Enseada de Cangas. O segundo tramo, na
parroquia de Aldán, acompaña a traza da estrada
autonómica PO-315 dende Menduiña ata o núcleo
urbano de Aldán, atravesando por Gandón e Piñeiro,
e con verquido ao mar na Enseada de Aldán. En
canto aos aliviadoiros da rede, verquen ao mar ou
aos tramos baixos dos ríos que discorren polo
Municipio.

Suministro de Enerxía Eléctrica
O Municipio conta cunha rede de suministro eléctrico
en baixa tensión ampla, que destina servizo a todolos
asentamentos de poboación de demais actividades,
suministro que procede de centros de transformación
aos que acometen liñas de transporte de enerxía de
media tensión que proceden da subestación Cangas.
A subestación de Cangas emprázase en Portela ao
Norte muncipal, que recibe liña de transporte de
enerxía en alta tensión 66 (kV) dende a subestación
de Lourizán. Dende a subestación de Cangas, a rede
parte soterrada hacia o Sur pola traza da estrada
autonómica PO-551 ata a altura de San Pedro, na
parroquia de Darbo) no que continua en instalación
aérea de 66 (kV) hacia o Leste dirección Moaña. A
rede de trasnsporte de enerxía en media tensión é de
20 (kV)en maioritariamente en instalación aérea. Pola
xeografía municipal, para garantilo suministro
eléctrico, dispóñense aproximadamente douscentos
centros de transformación con potencias que oscilan
dende os 50 (kVA) aos 1260 (kVA).
A empresa suministradora é Gas Natural-Fenosa.
Telecomunicacións
No Municipio emprázanseestratexicamenteestacións
de telefonía existentes con ancho de banda
asignada que oscilan de 832,00 a 2170,00 e que
serven de distribuidores de sinal de telefonía para a
súa extensión superficial. Pola súa banda, todos os
núcleos de poboación, urbano e rurais, determinados
polo Plan Xeral, contan con servizo de telefonía.
Gas
Segundo información municipal existe red gasista
instalada no núcleo urbano de Cangas, pola treito
urbana da estrada autonómica PO-551 e polas Avd/
de Lugo, Rúa Reboredo, R/ Noria e R/ Aldea de
Arriba.
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Xestión de residuos
Os núcleos urbanos de Cangas e Aldán, como os
demais núcleos rurais e asentamento empresarial de
A Portela, contan con recollida períodica das basuras
xeradas. O Municipio empraza ao Norte da parroquia
de Aldán o seu punto limpo e, ademáis, un complexo
mediambiental de incidencia comarcal para a
xestión de residuos.

4.4

PATRIMONIO CULTURAL
O Municipio conta cun patrimonio cultural relevante,
tal e como se xustificanaseguinte relación de
bensindividuais catalogados polo Plan Xeral pola sua
significancia cultural:
Arqueoloxía
Castro da Igrexiña, Petróglifo da Alada, Petróglifo da
Cruz de Castro, Petróglifo da Fontecha, Petróglifo da
Graña, Petróglifo da Laxe, Petróglifo da Laxe de
Chan, Petróglifo da Laxe do Cristo, Petróglifo da
Pedreira, Petróglifo das Abelaires, Petróglifo das
Fenteiras, Petróglifo das Lagoas de Baguín, Petróglifo
de Baguín-Ourelo, Petróglifo de Caño de Borralido,
Petróglifo de Cimadevila Petróglifo de Formoura,
Petróglifo de Monte do Castro, Petróglifo de Monte do
Canal, Petróglifo de Outeiro de Balea, Petróglifo de
Punta Conveira, Petróglifo de San Roque, Petróglifo
de San Xián, Petróglifo de Tombo dos Visos, Petróglifo
do Alto da Serra, Petróglifo do Camiño das Pardellas,
Petróglifo do Castiñeiro, Petróglifo do Gorgullón,
Petróglifo do Lago, Petróglifo do Lameiro / Petróglifo
do Camiño do Castelo, Petróglifo do Monte da Vixía,
Petróglifo do Outeiriño (Rabáns), Petróglifo do Outeiro
de Igrexiña, Petróglifo do Paso, Petróglifo do Pinal do
Rei, Petróglifo do Rodeiro, Petróglifo dos Moguelos,
Petróglifo dos Olleiros, Petróglifo e Gravado do
Enxerto, Petróglifo Marco da Portela, Petróglifo Prado
do Pazo. Petróglifos da Fontedola, Petróglifos da
Lagarteira,Petróglifos das Uchas, Petróglifos de

Gondarán, Petróglifos de Gundil, Petróglifos de Monte
Melide, Petróglifos de Ourelo, Petróglifos de
Outeiriño,Petróglifos de San Amaro, Petróglifos do
Fials,Petróglifos do Monte Pereira, Petróglifos do
Outeiro da ChaForno de Terllamiseira, Petróglifos do
Río Loureiro A Cunchosa, A Pedreira, A Porteliña, A
Torre, A Vila, Abrigo de Lapeira do Meixadouro,
Abrigos de San Amaro, Achado do Illote Castiñeira,
Aldea Castro, Altamira, As Areas, As Cortes / Punxeiro
/ Punxeiro, As Forcadas, As Revoltas, Aviases, Avilleira,
Carballeira de Franco, Castrelín, Castro de
Cimadevila / O Castelo, Castro de Erbello, Castro de
Nerga / Monte do Castro, Castro de Pedralán, Castro
do Facho / Monte do Facho de Donón, Castro
Liboreiro / Monte Coruto, Castro Viejo, Chan de Coiro,
Chan do Corral, Cistas de Gandón / As Antas,
Cornello, Corral de Barra, Costeira, Cova da Loba,
Cova de Varalonga, Cova Podre, Cruceiras, Cruz de
Castro, Darbo, Fontefría, Forno da Tella, Foxas de
Santo Domingo, Gadaña, Igrexa de Coiro / O
Igrexario, Lagoas, Lapa dos Santos, Lavapés, Laxe do
Prado, Liméns, Mámoa da Fontedola, Mesa de
Montes, Miranda – Pedralán, Monte Borrallido, Monte
da Granda, Monte da Pena / Pedra da Pena, Monte
do Castro, Novás, O Curral, O Fixon, O Mato,
Preguntouro, O Redolliño, O Redolliño – Pascual, Os
Laguiños, Outeiro de Liméns, Pedra Cabalgada,
Pedraxestosa, Prado– Cabalgada, Praia de Pinténs,
illas / Xan da Garda, Rabáns, Romarigo, Saíñas da
Praia de Nerga, San Amaro, San Xian, Santias, Sartego
do Frendoal de Aldán, Torre de Coiro e Vila Romana
de Pipín.
Arquitectura relixiosa
Igrexa Parroquial de San Cibrán (Aldán), Ermida de
San Amaro/Santo Mauro e palco da música,
Igrexa de San Salvador de Coiro, Capela do Espírito
Santo en Coiro, Capela de Santo Domingo en Coiro,
Igrexa de Santa María de Darbo, Capela de San
Pedro en Darbo, Ermida de Santa Marta en Darbo,
Ermida de San Roque en Darbo, Capela do San Brais,
Igrexa de Santo Andre do Hio, Capela de Santiago de
Donón, Capela de San Bartolomeu e Cruz Alta en

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CANGAS
DOCUMENTO INICIAL ESTRATEXICO
CNpxMU8_DIE

Página 18 de 85

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CANGAS

Vilariño, Capela do Hospital, Capela de San Cosme e
San Damian en Coiro, Capela de San Lourenzo en
Vilanova, Cemiterio parroquial de Cangas, Cemiterio
San Cibrán de Aldán e Cemiterio parroquial do Hio
Arquitectura civil
Pazo e Torre de Aldán en San Cibrán, Castelo da
Finca do Frendoal, Pazo de Vista Alegre en A
Espiñeira, Casa modernista fronte a Torre en San
Cibrán, Casa da Señorita en A Espiñeira, Portalón da
antiga Casa Reitoral en San Cibrán, Casa Reitoral de
Coiro en O Igrexario, Pazo do Xistro en Verín, Granxa /
Pazo da Retirosa en A Retirosa, Casa dos Barca en O
Cruceiro, Casa dos Leirachán en As Gruncheiras, Pazo
da Granxa / Granxa do Tobal en Darbo, Casa Reitoral
de Hio en O Igrexario, Casa do Lamizo en O Igrexario,
Centro Sociocultural de Darbo e Cruceiro, Casa
Reitoral de Darbo en O Seixo, Casa vilega en San
Cibrán, Casa vilega en A Espiñeira, Sociedade
Agricultores ""La Union"" en O Igrexario, Casa a beira
da estarada nº85 en O Igrexario, Casa a beira da
estrada nº79 en O Igrexario, Casa da Eira da Torre en
Piñeiro, Edificio da Escola de Musica en Cangas, Casa
na rua Barbate en Cangas, Casa tradicional con
horreo en Liméns, Casa tradicional en Vilariño, Casa
Vilega en San Cibrán, Casa de aldea A Bouciña en
Vilanova, Casa tradicional con pasal en O Igrexario,
Casa tradicional e portalon en A Madalena, Casa
grande de Rodeira en Rodeira, Portalon Monumental
en As Gruncheiras, Casa de Boubeta en A Boubeta,
Casa tradicional en O Carballal, Portalon monumental
en Viñó, Casa con Mural (Antiga casa do mar) en
Cangas, Mirador Balcón do Rei en Cima de Vila,
Mercado Municipal de Cangas en Cangas, Casa da
Bola en Cangas e Palco da Musica en Cangas.
Arquitectura industrial
Fábrica ppal. Conservas Massó Hnos., Antiga fábrica
de salgadura de Arís, Fábrica de salgadura de
Menduiña, Fábrica de salgadura da Congorza,
Fábrica de Conservas de Punta Rodeira, Fábrica de
Conservas Curbera, Fábrica de salgadura, Antiga

Baleeira de Masso, Casa e antiga Fabrica de
Salgadura, Fabrica de Salgadura da Señorita / de Lis,
Edificio principal da Cetaria (conserveira), Fabrica de
salgadura de Cabo Pequeño, Antiga fabrica de
salgadura, Fabrica secundaria 1 Conservas Masso
Hnos. e Fabrica secundaria 2 Conservas Masso Hnos e
Conxunto de Fábricas de Conservas en Cangas.

Muiños
Muiño do Remuiño en Piñeiro, Muiño e Horreo na
Abelleira, Muiño da Fonte de San Cibran en San
Cibrán, Muiño das Presas do Conde en San Cibrán,
Muiño de Besada ou de Juán de Xoán en Erbello,
Muiño de Xangarelo en Erbello, Muiño da Granxa en
Erbello, Muiño de Nores en Erbello, Muiño da Lama en
Erbello, Muiño de Campos en Piñeiro, Muiño da
Estivada en Erbello, Muiño 1 do rio Lagares en
Vilanova, Muiño 2 do rio Lagares en Vilanova, Muiño 3
do rio Lagares en Vilanova, Muiño 4 do rio Lagares en
Vilanova, Muiño 1 do rio das Saiñas en O Espírito
Santo, Muiño 2 do rio das Saiñas en O Espírito Santo,
Muiño 3 do rio das Saiñas en Gondarán, Muiño 4 do
rio das Saiñas en Gondarán, Muiño 1 do rio Bouzos en
O Carballal, Muiño 2 do rio Bouzos en O Carballal,
Muiño 3 do rio Bouzos en O Cruceiro, Muiño 4 do rio
Bouzos en O Cruceiro, Muiño 5 do rio Bouzos en O
Cruceiro, Muiño 6 do rio Bouzos en O Cruceiro, Muiño
7 do rio Bouzos en O Cruceiro, Muiño 8 do rio Bouzos
en O Cruceiro, Muiño 9 do rio Bouzos en O Cruceiro,
Muiño 10 do rio Bouzos en O Cruceiro, Muiño 11 do rio
Bouzos en O Cruceiro, Muiño 12 do rio Bouzos en O
Cruceiro, Muiño 13 do rio Bouzos en Rozada, Muiño 14
do rio Bouzos en Rozada, Muiño 15 do rio Bouzos en
Rozada, Muiño 16 do rio Bouzos en A Devesa, Muiño
17 do rio Bouzos en Rozada, Muiño 18 do rio Bouzos en
Rozada, Muiño 19 do rio Bouzos en Rozada, Muiño 20
do rio Bouzos en Rozada, Muiño 21 do rio Bouzos en
Rozada, Muiño 22 do rio Bouzos en Rozada, Muiño 23
do rio Bouzos en Verín, Muiño 24 do rio Bouzos en
Romarigo, Muiño 25 do rio Bouzos en Verín, Muiño 26
do rio Bouzos en Reboredo.
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Muiño do Outeiro da Balea en Balea eMuiño do
Frendoal en A Espiñeira
Faros
Facho de Donón, Faro de Punta Robaleira, Faro de
Cabo Home, Faro de Punta Subrido e Faro de Couso.
Etnografía: Cruceiros, hórreos, pombais, fontes e
lavadoiros
Cruceiro do Hio en O Igrexario, Cruceiro do Rio Novo
en Piñeiro, Cruceiro do Camiño Vello en A Espiñeira,
Cruceiro do Rio Merdeiro en Piñeiro, Calvario do adro
parroquial en O Igrexario, Calvario posterior da igrexa
en O Igrexario, Cruceiro da Misericordia en Rozada,
Cruceiro do Igrexario en O Cruceiro, Cruceiro de
Reboredo, Cruceiro da Cruz do Castro en O Castelo,
Cruceiro do Adro en O Seixo, Horreos tradicionais en
Donon, Cruceiro do Cristo da Laxe en A Serra de
Poente, Cruceiro do Castelo / Cimadevila en O
Castelo, Cruceiro da ermida de San Roque, Cruceiro
de Ximeu, Cruceiro de San Cosme en A Portela,
Cruceiro de Vilanova, Cruceiro das Pontes en O Forte,
Cruceiro de San Roque en San Roque do Monte,
Cruceiro de Geu en O Igrexario, Cruceiro do
Cemiterio en O Castrillon, Cruceiro da Laxe de Erbello,
Cruceiro do Outeiro en Erbello, Cruz da Fonte e Horreo
en Liméns, Horreo tradicional en Piñeiro, Cruceiro do
Salgueiron en Balea, Horreo tradicional en Vilariño,
Cruceiro en Doade, Cruceiro do Cristo do Baston en
Agualevada, Cruceiro do Cristo das Animas en A
Madalena, Cruceiro da Cruz de Pereira en Laxielas,
Cruceiro do Cristo Lameiro en O Castelo, Horreo con
reloxo de sol, Horreo da Virxe en O Seixo, Horreo
tradicional en Couso, Cruceiro de Singulis en Cangas,
Cruceiro e Virxe do Carme de Pinal do Rio-San Cibran,
Horreos e vivendas en Vilariño, Pombal en San Cibrán
e Pombal en O Igrexario e Cruceiro e Fonte da
capela de Santo Domingo.
Lavadoiro xunto a ponte do rio Orxas en San Cibrán,
Fonte da Virxe en O Seixo, Lavadoiro do Remuiño en
Piñeiro, Fonte do Piñeiro en Piñeiro, Fonte do Outeiro

en Erbello, Fonte do Xogo da Bola en Erbello,
Lavadoiro da Fonte da Culler en Erbello, Lavadoiro do
rio da Canle en Erbello, Fonte de Manle en A Barreira,
Fonte-Lavadoiro da Sareira en Pinténs, FonteLavadoiro da Fontaiña en Pinténs, Lavadoiro da
Misarela en Vilanova, Fonte dos Laguiños en Vilanova,
Fonte de Donon en Donón, Fonte do Couñal en
Donón, Fonte-Lavadoiro de Saravigo en Nerga, Fonte
da Cadela en Liméns, Fonte das Amieiras en Liméns,
Fonte de Santa Marta en Santa Marta, FonteLavadoiro de Geu en O Igrexario, Fonte-Lavadoiro do
Rodal en O Igrexario, Fonte de Miranda en Miranda,
Fonte do Cruceiro en O Igrexario, Lavadoiro da
Besada en Erbello, Fonte-Lavadoiro de Lubrei enO
Igrexario, Fonte da Espiñeira en A Espiñeira, Lavadoiro
de Secotelo en Menduíña, Fonte e Lavadoiro do rio
Bouzas en Menduíña, Fonte de San Amaro en
Menduíña, Fonte do Outeiro en Menduíña, Fonte de
Gandon de Arriba en Gandón, Lavadoiro da Presa en
Augalevada, Fonte do Outeiro en O Outeiro, FonteLavadoiro da Madalena en A Madalena, Fonte de
Ourelo en Ourelo, Fonte do Rimoxe en O Xistro, Fonte
do Enxerto en San Pedro, Fonte de Verin en Verín,
Fonte do Bondiñeiro en Rozada, Fonte do Castrillón en
O Castrillón, Fonte da Lavandeira en A Boubeta, Fonte
da Gorixa en A Boubeta, Fonte do Pozo en A Costeira,
Fonte do Pardiñeiro en A Parada, Fonte do Carballal
en O Carballal, Fonte da Devesa en O Cruceiro, Fonte
e Lavadoiro do Castelo en O Castelo, Fonte do Ouro
en Ximeu, Fonte do Nacedouro en Ximeu, FonteLavadoiro da Serra de Poente, Fonte das Barreiras en
As Barreiras, Fonte-Lavadoiro do Outeiro en O Outeiro
Fonte-Lavadoiro de Balea en Balea, Fonte do Corniño
en O Espírito Santo, Lavadoiro de Gondarán en A
Pedreira, Fonte Ferreira en Gondarán, Fonte Nova en
Vilariño, Fonte de Vilariño en Vilariño,Fonte Nazaret en
Cangas, Fonte do Seixo en O Seixo, Fonte do Piñeiro
en O Piñeiro, Poza do Rego en Donón, Fonte da
Regueira en Ourelo, Fonte do Souto en San Pedro e
Lavadoiro das Uchas en Vilanova
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Pontes, viaductos, camiños e túneles
Ponte da Foz do rio Orxas / de San Cibran, Camiño
lousado en O Seixo, Pontillon e Lavadoiro do Pontillon
en Piñeiro, Ponte Pardeñas en Piñeiro, Tunel de
Areamilla, Presas do Regado en O Espirito Santo,
Camiño da Rua en A Rua, Pontella da praia de Liméns
e Camiño da Fonte de Rebordelo

4.5

EQUIPAMENTOS, ZONAS VERDES e ESPAZOS LIBRES

-

Os equipamentos, zonas verdes e espazos libresconforman estruturas básicas da calidade e cohesión
da sociedade municipal. En diante, relaciónanse as
dotacións existentes como equipamentes, zonas
verdes e espazos libres.
-

Equipamentos
-

-

-

Administrativo.-Casa do Concello, Casa
Cuartel Guardia Civil, e Xulgados de Cangas.
Sociocultural.- Centro Dotacional de Ojea,
Centro Social de Cangas, Casa de
Xuventude/Conservatorio, A.A.V.V. de Santa
Marta, Centro Social e Biblioteca de Darbo,
Centro Social e Biblioteca de Aldán, Centro
Social de Coiro, Casa da Garita e Centro
Social Casa da Bola.
Sanitario-Asistencial.-Centro de Saúde· de
Cangas,
Unidade
Asistencial
de
Drogodependencia, Centro de Atención
Primaria de O Hío, Centro de Saúde·de - Casa
do Mar de Aldán, Xeriatrico eTanatorio
Docente.- IES de Rodeira, IES Monte Carrasco,
IES Maria Soliño, Colexio Casa de la Virgen,
CEIP A Rúa, Escola Granxa A Rúa, CEIP Colexio
de Nazaret, Colexio Compañia de María, Casa
de Oficios L. Corbacho, Colexio Sagrada
Familia de Aldán, Casa da Música, CEIP
Castrillón-Coiro, Ocupacional Xoan XXIII, CEIP
Plurilingue da Espiñeira-Aldán, CEIP San Roque
de Darbo, CEIP de O Hío, Centro de Ensino

Eduardo Pondal, Escola-Obradoiro-Biblioteca
de O Hío, Colexio Preescolar da Retirosa.
Deportivo.- Pistas Deportivas Keniata, Estadio
Municipal De Fútbol "Campo do Morrazo",
Pabellón de Romarigo, Equipamento na
Choupana, Campo de Fútbol de Massó,
Polideportivo Gatañal, Piscina Municipal,
Estadio Municipal de Atletismo, Circuito de
Cross, Escola de Vela, Campo de Fútbol de
Hio, Equipamento deportivo do Sinal, Campo
de Fútbol de San Amaro.
Cultural.- Casa da Cultura-Biblioteca de
Rodeira, Capela do Hospital, Auditorio, Casa
Museo Caamaño Xestiño, Centro Información
Turística en O Hío, Palco da Música de San
Pedro, Palco do Campo da festa de Coiro,
Palco da Música de Vilanova, Consorcio
Casco Vello.
Servizo urbano.- Mercado Municipal
Relixioso.- Capela de Santa Marta e Adro da
Igrexa, Igrexa de Sta. Maria Darbo e Adro da
Igrexa, Capela de Santo Domingo e Adro,
Capela do Espiritu Santo, Igrexa Parroquial de
Hio e Adro da Igrexa, Capela de San Pedro,
Capela de Santiago de Donón, Igrexa
Parroquial de San Cibrßn de Aldßn e Adro,
Igrexa Parroquial de San Salvador de Coiro e
Adro, Capela de San Blas, Capela de San
Lourenzo mais Adro da Igrexa, Capela de San
Amaro e Adro, Capela de San Roque e Adro
da Igrexa, Igrexa de Santiago de Cangas e
Adro da Igrexa, Cemiterio Municipal, Cemiterio
Parroquial de Darbo, Cemiterio Parroquial de
O Hío, Cemiterio Parroquial de Coiro e
Cemiterio Parroquial de Aldán.

Zonas Verdes e Espazos Libres
-

Parques.- Parque de Outeiro de Balea, Parque
Alameda de Aldán, Parque da Capela de San
Roque, Parque da Praza de Galicia
(Xulgados), Parque de Areamilla, Parque de
Cimadevila, Parque de Pancho Eiroa, Parque
do 25 de Xullo, Parque do Río Esteiro, Parque
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-

-

en Ameixide(Pinténs-O Hío), Parque en Paseo
de
Castelao,
Parque
Infantil,
Parque
Galáctico, Parque da Casa da Garita, Parque
Infantil de Romarigo, Parque Infantil de San
Pedro, Parque Infantil de Viñó, Parque Infantil
do Outeiro de Erbello, Parque do Seixo e
Parque Infantil Nazaret.
Xardíns.- Xardín de Aldán, Xardíns de Nazaret,
Xardín do Cruceiro do Sinal, Xardíns de Xosé
Félix Soage-Alameda Vella, Xardíns do
Concello, Xardíns do sinal-Alameda Nova.
Paseos marítimos.-Paseo Marítimo de Rodeira
Outros espazos libres.- Área de lecer de Cruz
do Castro, Área de Lecer en rúa de Laxielas,
Campo da Festa de San Lourenzo, Campo da
Festa de San Salvador de Coiro, Espazo Libre
Concepción Arenal, Espazo Libre dos
Xulgados, Espazo Libre en Menduiña, Espazo
Libre en rúa Palomar, Espazo Libre na rúa do
Escote, Espazo Libre Porto de Santa Marta,
Espazo Libres DA UA-4.1, Terro en rúa dos
Laguiños, Zonas Verdes da Choupana, Zona
verde da rúa Antonio Soage Jalda, Zona
Verde de Castelo, Zona Verde do Cruceiro,
Zona Verde do Lavadoiro do Igrexeario e Zona
Verde en Menduiña eZona Verde Rego de
Menduiña

4.6

SOCIOECONOMÍA

4.6.1

DEMOGRAFÍA







Ano 2008: 25.537 (hab)
Ano 2010: 25.913 (hab)
Ano 2012: 26.087 (hab)
Ano 2014: 26.567 (hab)
Ano 2017: 26.490 (hab)

Dedúce do anterior, que o Municipio experimentou un
crecemento demográfico nas últimas dúas décadas
dun 14 (%) cunha tasa interanual de 5,4 (%).En liña co
exposto, a evolución demográfica nos últimos quince
anos,
segundo
censos
e
padróns
oficiais,
correspóndese ca seguinte serie:
Parroquia de Aldán (San Cibrán)
 Ano 2002: 2.622 (hab)
 Ano 2004: 2.592 (hab)
 Ano 2008: 2.569 (hab)
 Ano 2012: 2.554 (hab)
 Ano 2016: 2.482 (hab)
Parroquia de Cangas (Santiago e San Salvador)
 Ano 2002: 5.943 (hab)
 Ano 2004: 6.497 (hab)
 Ano 2008: 6.785 (hab)
 Ano 2012: 6.847 (hab)
 Ano 2016: 6.820 (hab)
Parroquia de Coiro (San Salvador)
 Ano 2002: 5.881 (hab)
 Ano 2004: 6.207 (hab)
 Ano 2008: 6.502 (hab)
 Ano 2012: 6.616 (hab)
 Ano 2016: 6.817 (hab)

Segundo censos e padrónsoficiais, a poboación
censada no Municipio é de 26.490 (hab) [INE.2017],
ca seguinte serie histórica rexistrada nos últimos 20
anos:
 Ano 1996: 23.231 (hab)
 Ano 1998: 23.235 (hab)
 Ano 2000: 23.442 (hab)
 Ano 2002: 24.147 (hab)
 Ano 2004: 24.643 (hab)
 Ano 2006: 25.202 (hab)

Parroquia de Darbo (Santa María)
 Ano 2002: 6.144 (hab)
 Ano 2004: 6.522 (hab)
 Ano 2008: 6.833 (hab)
 Ano 2012: 7.152 (hab)
 Ano 2016: 7.511 (hab)
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A estrutura da economía muncipal artéllase na
pequena e mediana empresa [peme], arraigada no
sector pesqueiro-marisqueiro e aquilatada no sector
servizos, pola calidade de vida e dinamicidade
socioeconómica do Municipio e a afianzamento do
mesmo como polo turístico e de pernocta.

Parroquia de O Hío (Santo André)
 Ano 2002: 2.852 (hab)
 Ano 2004: 2.825 (hab)
 Ano 2008: 2.848 (hab)
 Ano 2012: 2.918 (hab)
 Ano 2016: 2.954 (hab)
A parroquia que rexistrou o maior incremento
demográfico no periodo 2002-2016, foi Darbo co 22,2
(%) cunha tasa interanual do 8,1 (%), por riba da
media municipal. A significar, tamén, a parroquia de
Coiro cun incremento demográfico no periodo
referido do 16,0 (%) cunha tasa interanual do 1,1 (%).
Conclúese polo anterior exposto, que o Municipio
acolle, polas suas series históricas, unha tendencia
positiva na evolución demográfica, o que fai
necesario a dotación dun plan xeral que, atendendo
o marco urbanístico e sectorial vixente, poda susentar
devandita expectiva demográfica, ademáis, de
fomentala dinamicidade económica e social do
Municipio.

4.6.2

4.6.3

VIVENDA
O Municipio rexistra un censo de vivendas familiares
no ano 2011 [IGE] de 14.445 vivendas, das que 9.855
son principais. Rexistro que, si o comparamos co
censo do ano 2001 [IGE] de 11.317 vivendas familiares
con 7.487 vivendas principais, supón un incremento
3.128 vivendas familiares nunha década, das que
2.368 son vivendas principais. No Municipio rexistrouse,
polo tanto, un incremento do parque de vivendas na
década censada, tanto en primeira como en
segunda vivenda, do 27,6 (%) cunha tasa interanual
de cerca do 3 (%).

ECONOMÍA
Segundo
fontesestatísticasoficiais
[IGE.2017]
o
Municipio ten rexistradas 1.808 empresas ca seguinte
distribución:
 Por nº de traballadores.-Pequenas empresas
[<20 trab.] 1.790, medianas empresas [20 a 100
trab.] 15 e gran empresa [>100 trab.] 3.
 Por condición xurídica.- Autónomos 1.164,
sociedades anónimas 13, sociedades de
responsabilidade limitada 449, cooperativas 8
e outras 174.
Por sectores de actividade:
 Agricultura e pesca.- 245
 Industria.- 79
 Construcción.- 227
 Servizos.-1.257

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CANGAS
DOCUMENTO INICIAL ESTRATEXICO
CNpxMU8_DIE

Página 23 de 85

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CANGAS

5.

ALCANCE e CONTIDO do PLAN XERAL e das súas
ALTERNATIVAS RAZOABLES, TÉCNICA e AMBIENTALMENTE
VIABLES

5.1

ALCANCE do PLAN
O alcance das determinacións urbanísticas do Plan
Xeral, como demáis información cartográfica,
apórtasena restante documentacion do Plan Xeral
que acompaña o presente documento.
O Plan Xeral representa nasua documentación o
límite municipal do planeamento e o límite municipal
do Instituto Xeográfico Nacional, tendo éste último
agunhasimprecisións respecto a realidade existente.
Establécese o límite municipal do planeamento en
conformidadeco Plan de Ordenación do Litoral no
bordo costeiro e no bordo continental, en colindancia
cos términos municipais de Bueu e Moaña, aténdese
a delimitación municipal correspondenteao Instituto
Xeográfico Nacional, agás no Campo de Fútbol de
San Amaro -ao Norte da parroquia de Aldán-, que
pertence ao Municipio.

5.2

CONTIDO do PLAN
O Plan Xeral é un documento de marcado carácter
estratéxico que recolle o proxecto urbanístico futuro
do territorio municipal, no que residen as liñas de
desenvolvemento
e
de
dinamicidade
socioeconómica,
definindoa
estruturaxeral
do
territorio,
establecendo
as
clasificacións
e
cualificacións do solo sustentablesca contorna
ambiental, e, asinando, os usos globais nos ámbitos
residenciais, industriais e no medio rural. Deberá
garantir, ademáis, a coherencia interna das
determinacións urbanísticas, a viabilidade técnica e
económica da ordenación proposta.

En liña co anterior, o Plan Xeral procurará:
 A sustentabilidade do medio residencial- urbano
e rural-, mediante a potenciación dos
asentamientos poboacionais do Municipio, o uso
do territorio conforme os seus valores produtivos,
favorecendo a residencia nos asentamentos de
orixe rural e a consolidación e homoxeneidade
dos servizos nos núcleoshabitados.
 O establecemento dun réxime de protección
axeitado ás áreas do Municipio con valores ou
potencialidades
naturais,
ambientaisoupaisaxísticas,costeiros e culturais.
 A cualificación de solo rústico especialmente
protexido nos ámbitos comais destacado
patrimonio
natural,
costeiro,
cultural
e
paisaxístico
co
término
municipal.
Una
ordenaciónque
garante
o
crecemento
socioeconómico, pero sustentable co soporte
ambiental
e,
á
vez,
compatible
ca
axeitadaconectividadeecolóxica
supramunicipal.
 Integración da Alternativa Seleccionada coas
variables de sustentabilidade ambiental influintes
e, no seu saso, dispor de medidas de prevención
ou corrección dos efectos negativos probables,
e, ademáis, a compatibilidade dos usos nas
zonas de transición conforme a zonificación
acústica do territorio municipal.
 Garantizar o equilibrio territorial que comporta a
aplicación da nova figura de plan xeral, a
defensa e posta en valor dos recursos
ambientais, produtivos e do patrimonio cultural.
 Definir unha ordenación pormenorizada no grao
de detalle e precisión necesaria para garantizar
a coherencia e a calidade dos novos espazos
urbanos, a mellara e completamente dos solos
actualmente en proceso de ocupación, así
como a correcta inserción destes cos tecidos
preexistentes.
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En virtude co disposto no artigo 60 da Lei 2/2016, do
10 de febreriro, do solo de Galicia, en diante
denominarase como LSG 2/2016 establécese, que
inciada a formulación do Plan Xeral, redactarase o
presente Documento Inicial Estratexico xunto cun
Borrador
do
mesmo,
remitíndoseambalasdúasdocumentacións
a
Administración autonómica competente para que
seña tramitada conforme aodispostonocitado texto
legal.

5.3

ESTUDO de ALTERNATIVAS
No presente documento establécenseseguintes
alternativas:
 Unha Alternativa Cero, en diante denominada
como
alternativa
AL.00:
Situación
correspondenteao plan en vigor [Normas
Subsidiarias
de
Planeamento
Municipal
aprobadas
o
20/12/1993,
en
diante
denominadas NSP 1993], sen plan xeral
adaptado ao marco urbanístico actual,
 Dúas Alternativas Propostas, denominadas en
diante como alternativas AL.01 e AL.02: En
ambolousdos casos, correspóndese coa
situación con plan xeral adaptado, en dous
escenarios técnica e ambientalmente viables,
conforme ao marco lexislativo actual e cos
obxectivos que dan resposta a un programa
de necesidades preceptivo.

5.3.1

ALTERNATIVA CERO [AL.00]
A alternativa AL.00, como se identificou en apartado
preceptivo, correspóndese a situación municipal sen
plan adaptado ao marco urbanístico actual e, polo
tanto, ao modelo territorial que se impuxo no territorio
autonómico dende la lei do solo galega do ano 2002;
de igual xeito, aínda que foi obxeto de numerosas
modificacións, o plan en vigor non recolle as
determinacións estratéxicas dos instrumentos de
ordenación do territorio e demaisafecciónssectoriais,

como o Plan de Ordenación do Litoral e outras
afeccións sectoriais [hidroloxía, costas, montes,
enerxía, aproveitamentos mineiros, infraestruturas de
comunicación, etc.], que teñen una repercusión
significativa no territorio.
A presente alternativa, polo exposto, determina un
modelo territorial obsoleto ásesixencias urbanísticas e
de ordenación do territorio actuais, o que supón un
lastre a estratexia de desenvolvemento e de
dinamicidade futura do Municipio, en termos
socioeconómicos e, tamén como non, urbanísticos.
O plan en vigor, representado pola presente
alternativa,
foiobxeto
de
numerosas
modificaciónspuntuais, polo que faise necesario o
artellamentodunha nova proposta de planemento
que as integre ou seña, alomenos,considerado con
elas.
O Municipio presenta unha tendencia demográfica e
de dinamicidade económica, demostrada nos datos
estatísticos dos últimos anos, claramente crecente; en
consecuencia, o Plan Xeraldeterminará as estruturas
básicas
para
acollida
do
incremento
na
dinamicidade socioeconómica, e determinará as
reservas oportunas de dotacións urbanísticas dirixidas
a mellora da calidade de vida e cohesión social;
neste senso, a alternativa AL.00 non da completa
resposta as citadas esixencias.
Na alternativa AL.00 existen problemas de
mobilidade, pola carencia de itinerarios peonis e
infraestrututuras de comunicación previstas; problema
que
teráque
solucionar,das
alternativas
propostas,aquela seleccionada a través da definición
dun modelo de estructura xeral e orgánica para o
territorio municipal.
Os elementos ou enclaves susceptibles de protección
natural, costeiro, paisaxístico e patrimonial, carecen
dunha regulación de solo específica que materialice
a súa preservación e posta en valor futuras.
O sistema portuario acolle o ámbito vinculado ao
porto de Cangas, de Aldán e o peirao de Vilariño.
No marco urbanístico actual non se amortiza o gran
potencial do territorio municipal,dadaa sua posición
estratéxica como destino turístico polo seu patrimonio
costeiro, natural, cultural, e paisaxístico; en
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consecuencia, non se produce unha desexable e
sustentable posta en valor de diferentes conxuntos
arquitectónicos e paisaxísticos do Municipio e da
comarca mediante a política de recuperación e
rehabilitación do patrimonio arquitectónico para uso
turístico e cultural e para o turismo de costa, que fan
moito máis atractivo o valor concreto da súa paisaxe
patrimonial.
Na alternativa AL.00 o solo urbano defínese na vila de
Cangas, a capital e núcleo de maior dinamicidade
socieconómica, e de Aldán. O núcleo urbano de
Cangas delimitase na sua trama nuclear ao pé do
sistema portuario e integrando os barrios inmediatos
de Ximeu [artellado na estrada PO-551 no terzo
Norte], Reboredo, Aldea de Arriba e O Espiritu Santo,
éste último na parte mais oriental da vila. O núcleo
urbano de Aldán, no berce da enseada do mesmo
nome, circunscríbese o barrio de San Cibrán, e
integrando parcialmente ao Norte A Espiñeira e
Vilariño polo Sur. A extensión territorial do solo urbano
nesta alternativa estimase supón algo maisdun 4 (%)
da superficie municipal e a vila de Cangas representa
o 95 (%) da totalidade urbana.
Nesta alternativa fanse reservas de solo urbanizable,
no seu día designado como solo apto para urbanizar,
tanto en uso global residencial como industrial. O solo
urbanizable de uso glogal residencial proxectase
únicamente ao servizo da ampliación do núcleo
urbano de Cangas, por resultar a principal vila do
Municipio e na que se prevé unha maior necesidade
de ampliación futura. Determínanse un total de seis
bolsas de solo urbanizable residencial: [1] Bolsa
situada no lugar de Gatañal, próxima ao Oeste do
núcleo urbano na marxe Norte da Av. de Bueu [treito
urbano da estrada PO-315]; [2] bolsa emprazada na
zona da Choupana, inmediata ao núcleo urbano na
marxe Oeste a Av. de Vigo [treito urbano da estrada
PO-551] e que linda ao Norte co barrio de
Cimadevila; [3] bolsa ubicada próxima ao Norte da
zona da Choupana, inmediata ao núcleo urbano e
na marxe Oeste a Av. de Vigo; [4] bolsa emprazada
no lugar de Reboredo, inmediata co núcleo urbano
ao Leste da Av. de Lugo [treito urbano estrada EP1001], e delimitada entre a Rúa de Pedra Choca e

Rúa de Reboredo; [5] bolsa inmediata ao Leste do
solo urbano entre os lugares Espítitu Santo e Rodeira,
supón un crecemento da vila ao Leste hacia Rodeira
ao Norte da Av. José María Catroviejo [treito urbano
da estrada PO-551], nas marxes do Rego de Saiñas;
[6] bolsa emprazada en continuidade ca bolsa
anterior na marxe Sur da Av. José María Catroviejo,
acompañando ao Rego da Saiñas e que prevé
pechala compacidade do solo urbano no lugar.
Determínanse dúas bolsas de soo urbanizable
industrial: [1] Bolsa que delimita un ámbito no
asentamento industrial existente de A Portela, ao
Norte das parroquias de Darbo e Coiro; [2] bolsa nos
terreos estremeiros co termo municipal veciño de
Bueu, como reserva de solo que permita o
acollemento da ampliación do parque empresarial
de Castiñeiras do devandito concello veciño. A
extensión territorial do solo urbanizable supón algo
maisdun 1 (%) da superficie municipal.
Na alternativa AL.00 establécese a delimitación de
núcleos de poboación, homologable no marco
xurídico actual ao solo clasificado de núcleo rural. A
extensión no territorio desta clasificación estímaseen
case o21 (%) do total da cabida municipal. Sumando
o valor do solo urbano ao de solo de núcleo rural,
resulta que prácticamente a cuarta parte da
superficie municipal é residencial.Nestesenso reseñar
que, advírtese a presenza de baleiros urbanísticos en
asentamentosrurais que producen, en consecuencia,
unha falta de conectiviade viaria, carencia de
servizos e baixa optimización dos terreos hábiles para
a ocupación residencial; faise, polo tanto, necesario a
determinación de áreas de actuación integral que
subsanen as carencias indicadas.
Nesta alternativa o solo rústico, descontando o
sistema portuario, suma prácticamente as dúas
terceiras partes da superficie municipal.Determínase,
ca terminoloxía homologable ao marco urbanístico
actual, seis categorías de solo rustico: [1] Solo rústico
de protección ordinaria, maioritarionametade oriental
do Municipio; [2] solo rústico de especial protección
forestal, localizado nasúa práctica totalidade no terzo
central e Oeste do Municipio; [3] solo rústico de
especial protección agropecuaria, en O Igrexariona
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parroquia de O Hío, ao Leste de Piñeiro e de Gandón
na parroquia de Aldán e, na súa meirande parte,
colindante cos núcleos rurais da parroquia de Coiro;
[4] solo rústico de especial protección de
espazosnaturais,maioritario
fronte
as
demais
categorías de solo rústico e concentrado na fracción
costeira da parroquia de O Hío e de Coiro, como
tamén, ao Norte das parroquias de Darbo e de Coiro;
[5] solo rústico de especial protección das augas ,
que se determina nas marxes das canles fluviais
cando non entran en conflicto con outra categoría
de solo e na Lagoa de Vilariño; [6] solo rústico de
especial
protección
de
costas,
cunhaestruturalinalizada no perímetro costeiro do
Municipio, agás nas parroquias de Cangas e de Coiro.
Na alternativa AL.00 determínase un sistema portuario,
deducido en solo clasificado como rústico,
correspondente ao porto pesqueiro de Cangas na
fronte a enseada do mesmo nome, ao porto
pesqueiro de Aldán e no peirao de Vilariño, nestes
ambolosdous últimos casos, ao pé da Enseada de
Aldán.
Apórtase a continuación cadro de superficies
resultantes da ordenación, correspondente a
alternativa AL.00:
Alternativa AL.00
Tipoloxía
Solo urbano

Solo de
núcleo
rural
Solo
urbanizable

Emprazamento/Categoria

Superficie
(ha)

Cangas

148,72

Aldán

8,10

Urbano de núcleos rurais

184,89

Non urbanizable de
núcleos rurais

375,25

Non urbanizable de área
de tolerancia
Residencial
Industrial

233,80
21,06
27,54

Alternativa AL.00
Tipoloxía

Emprazamento/Categoria
Proteccion Ordinaria
Especial Protección
Forestal
Especial Protección
Agropecuaria

Solo rústico

5.3.2

Superficie
(ha)
269,66
829,42
148,95

Especial Protección de
EspazoaNaturais

1.130,18

Especial Protección de
Augas

126,27

Especial Protección de
Costas

304,36

ALTERNATIVAS PROPOSTAS [AL.01 e AL.02]

5.3.2.1 CONSIDERACIÓNS XERAIS
O Plan Xeral, previo á fundamentación da alternativa
de ordenación con seleccionada, propón dúas
alternativas de ordenación que someterá a
análisemultivariable, que conclúana adecuada
xustificacióndaquela máis viable respecto dos
obxectivosfixados, programa de necesidades e
acollida
ambiental.
Ambalasdúas
alternativas
propostas coa designación de AL.01 e AL.02,
correspóndense coa situación do termo municipal
baixounha hipotéticaordenación proposta, que entre
outros, ten como obxectivo primordial solucionar os
problemas ou carencias descritas para a situación sen
ordenación, é dicir, para a alternativa AL.00, iso cos
obvios matices a que obriga a práctica do Plan Xeral,
fundamentalmente en canto á necesidade de
establecer
áreas
amplas
de
cualificación
homoxénea, e á de incorporar imposicións derivadas
da aplicación da normativa de sectorial, priorizando o
respecto e convivencia coas áreas de protección de
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elementos valiosos e bens patrimoniais catalogados,
ribeiras de ríos, costa, zonas de especial protección
da natureza, etc-, que non poden moitas veces, por
xenéricas, extraerse dunha análise pormenorizada do
territorio.



5.3.2.2 PROGRAMA de NECESIDADES
Para as alternativas propostas AL.01 e AL.02,
determínase, ademáis daadscrición do relatado en
apartado que precede, un programa de necesidades
que entra dentro dos criterios de valor estratéxico que
subxacennanecesidade patente dun instrumento
urbanístico de ámbito xeral.
O programa de necesidades citado, sintetízase en
todo canto segue:
 Recoñecemento da xusta extensión dos
núcleos urbanos de Cangas a de Aldán,
garantindoa suadensificación interior e, á vez,
crecemento cara aos seus limitadores urbanos
ou, no seu caso, físicos; iso, recorrendo a
cualificacións
equitativas
e
viables
urbanisticamente.
Instrumentalizarase
a
integración urbanística dos terreos urbanos nos
que son necesarios procesos de reforma
interior.
A delimitación do solo urbano de Cangas
recollerá a crecemento na estrutura urbana
da vila apoiada nas suas arterias viarias, a
estrada PO-551 na proxección metade Norte e
a estrada PO-315 na proxección urbana
metade Sur.
A delimitación do solo urbano de Aldán
integrará os barrios de A Espiñeira polo Norte e
Vilanova polo Sur, que con San Cibrán,
conforman o núcleo urbano de Aldán que
está ao berce do seu porto na Enseada de
Aldán.











Reserva de solo urbanizable baixo uso global
residencial ou dotacional nainmeditez do solo
urbano, que capte aqueles espazos de
crecemento previsible do solo urbano ou que
tezan
a
compacidade
e
completa
nuclearización deste último, avaliando a
viabililidade da superficie reservada por cada
unha das propostas de ordenación sometidas
a
análise,
en
termos
de
incidencia
socieconómica e ambiental.
Determinación de solo urbanizable baixo uso
global industrial para o parque empresarial de
A Portela, coa delimitación coincidente a
modificación puntual das NSP 1993 aprobada
en abril 2016. Reserva de solo urbanizablede
uso global industrial ao Norte da parroquia de
Aldán, na inmediatez co seu concello veciño
Bueu, para acoller ampliación e crecemento
previsible
do
parque
empresarial
de
Castiñeiras de Bueu.
Clasificación que recolla, conforme ao marco
lexislativo vixente, os asentamentos de
poboación no rural, que se caracterizan -ante
todo- polo seu marcado carácter recente, iso,
sen diminución dos seus barrios tradicionais.
Organización espacial do rural, cunha
ordenación promenorizada do solo rústico nas
súas diferentes categorías, para a sua
potenciación e posta en valor, principalmente
no patrimonio natural, paisaxístico, costeiro e
cultural.
Atender as determinacións dos plans sectoriais
e territoriais que incidirán no territorio
municipal.
Posta en valor do patrimonio industrial do
Municipio que, ligado estreitamente ao mar en
os seus recursos, foi –na época- o principal
vector de crecemento económico

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CANGAS
DOCUMENTO INICIAL ESTRATEXICO
CNpxMU8_DIE

Página 28 de 85

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CANGAS

Alternativa AL.01

5.3.2.3 XERACIÓN de ALTERNATIVAS
Achégase a continuación a descrición, das
determinacións estratéxicas integradas en cada unha
das alternativas propostas polo Plan Xeral, previo á
elección da máis adecuada conforme aos criterios
de análise establecidos.
A reserva de dotacións urbanísticas e o catálogo
do patrimonio cultural do Municipio, conforme ao
marco lexislativo que lles fora de aplicación,
establecerase
na
alternativa
finalmente
seleccionada; por tratarse de variables da
ordenación que non resultan obxetivas para o
sometemento da análise comparativa das
alternativas xeradas e son, ademáis, positivas e
compatibles para cada una delas.
Na alternativa proposta finalmente seleccionada,
determinaranse áreas de actuación integral,
para solucionar a posible falta de conectividade
viaria, carencia de servizos e baixa optimización
dos terreos hábiles para a ocupación residencial;
Trátanse polo tanto, de áreas de repartición que
se materializarán a través de plans especiais de
reforma interior en solo de núcleo rural e que
fomentarán una adecuada densificación dos
baleiros urbanísticos descritos. A igual que o feiro
das reservas dotacionais, as áreas de actuación
integral
como
os
solos
urbanosn
non
consolidados, no se incluirán nos criterios de
enfrentamento entre as alternativas propostas, xa
que pormenorizarán a organización espacial da
alternativa finalmente seleccionada.
Polo anterior exposto, as determinacións
propostas contidas na alternativa seleccionada
no eido das dotacións urbanísticas e no
patrimonio cultural catalogado, estableceranse
para quela finalmente seleccionada.

A estratexía de clasificación
proposta é a que segue:
I.

desta

alternativa

Solo urbano de Cangas
Malla urbana asentada ao pé do seu porto pequeiro e deportivo- na Enseada de Cangas,
nun emprazamento privilexiado que é unha
encrucillada de vías, as principais, as estradas
autonómicas PO-315, PO-551 e PO-554, e as
estradas provinciais EP-1001 e EP-1003.
Incrementa a delimitación urbana da
alternativa AL.00 ao Sur, integrando o sistema
portuario de Cangas; ao Leste pola Av. de
José Maria Castroviejo [treitourbana da
estrada PO-551] ata o encontro do solo
urbano aprobado do municipio veciño de
Moaña, integrando os barrios de Robeira, A
Rúa, A Pedreira e Gondarán; ao Oeste pola
Rúa Estrada de Darbo [treito urbana da
estrada PO-315] integrando os barrios de
Balea e As Barreiras e ata a zona mais
tradicional do barrio de Cunchido; e ao Norte,
ata a zona mais tradicional do barrio de As
Gruncheiras pola Av. do Espiritu Santo [treito
urbana da estrada EP-1003], ata o barrio de A
Madalena, delimitador lóxico da malla
urbana, pola Av. de A Coruña. Integra en solo
urbano,
ademais,
previsións
en
solo
urbanizable da alternativa AL.00, hoxe xa
desenvolvidas
urbanísticamente,
como
aquelas previstas no lugar de Gatañal [que
empraza o actual pavillón municipal de
Gatañal e demaisurbanizacións residenciais
volcadas na Rúa das Pontes e Rúa Pontillón] e
no lugar da Choupana; integrará, aínda que
na condición de solo urbano determinado
como área de reparto pendente da
redacción de plan especial, a determinada
pola alternativa AL.00 como solo urbanizable
ubicada próxima ao Norte da zona da
Choupana, inmediata ao núcleo urbano e na
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marxe Oeste a Av. de Vigo.
IV.
II.

Solo urbano de Aldán
Malla urbana emprazada no berce do seu
porto pesquerio de Aldán, na Enseada do
mesmo nome, que integra os barrios de Aldán,
San Cibrán A Espiñeira e Vilariño. Núcleo
urbano artellado principalmente pola estrada
autonómica PO-315 que define é a treito
urbana das rúas Estrada de Bueu e Estrada a
Vilariño, e pola estrada provincial EP-1004 que
é o treito urbano da Rúa David Cal. A
proposta feita pola presente alternativa é
inmediata ao Norte co barrio de Francón; ao
Sur, con O Viso e Liméns-A Barreira; e ao
Oeste, con O Viñal e Arneles.

III.

Solo de núcleo rural
A Alternativa AL.01, partindo das disposicións
establecidas ao respecto na alternativa AL.00,
atendendo as limitacións reguladas na
lexislación autonómica vixente en materia de
ordenación do territorio e urbanismo, e baixo
un criterio de proporcionalidade urbanística e
equidade territorial co restante municipal;
delimita baixo a clasificación de solo de
núcleo rural un total de 50 núcleos rurais. Na
parroquia de O Hío: Donón, A Alada, Vilanova,
O Igrexario, Pinténs, Viñó, Ameixide, Fenteiras,
Arneles, Cruz de Castro, Nerga, O Viñal, O Viso,
Liméns e Liméns-A Barreira; na parroquia de
Aldán: Menduiña, Gandón, Francón, Piñeiro e
Erbello; na parroquia de Darbo: O Seixo, O
Piñeiro, A Serra de Nacente, A Serra de
Poente, San Roque do Monte, Santa Marta,
Cunchido,
A
Madalena,
San
Pedro,
Cimadevila e O Castelo; e, na parroquia de
Coiro: Augalevada, O Outeiro, A Parada, A
Costeira, O Carballal, O Cruceiro, O Igrexario,
A Devesa, O Xistro, Rozada, Miranda, A
Bouteta, O Castrillón, Trigás, Laxielas, A
Retirosa, Verín, Romarigo e As Gruncheiras.

Solo urbanizable
Nesta alternativa determínanse un total de seis
bolsas en solo urbanizable, das que catro
rexirán baixo uso glogal residencial e as dúas
restantes baixo uso global industrial.
O solo urbanizable residencial establécese na
inmediatez, sempre, dos dous núcleos urbanos
de Cangas e Aldán; de xeito que duas das
bolsas asociaránse a vila de Cangas e as dúas
restantes a de Aldán. No caso de Aldán: [1]
Bolsa emprazada ao Norte do núcleo urbano
que representa unha conectividade entre o
barrio urbano de A Espiñeira e o barrio rural de
Francón,
coxuntamente
completan
un
cinturón residencial, en terreos que carecen
de valores de especial protección -costeira,
natural, paisaxística, etc-, espacialmente
fronte a Enseada de Aldán a altura das praias
de Areacova e de Francón, [2] bolsa anexa
polo Sur o solo urbano, entre Vilariño e Forcas
e que tece un baleiro sin valores que foren de
especial protección e que dará continuidade
urbana da vila ata os núcleos rurais
delimitadores de Arneles e O Viñal. No caso de
Cangas: [1] Bolsa que hereda parcialmente
aquela xa prevista na alternativa AL.00 no
lugar de Reboredo, inmediata ao terzo Norte
do solo urbano, artellada ao Leste ca Av. de
Lugo [treito urbano estrada EP-1001] e cunha
inclusión ata a Rúa Atranco acompañando o
curso Río das Presas; [2] bolsa localizada na
parte mais oriental do solo urbano, que
artellada linealmente na Av. de Cornilló [treito
da estrada PO-554] ata o enlace ca vía de
alta capacidade VG-4.5 e atravesada polo
Rego de Sainas, tece a transición do solo
urbano entre o barrio do Espiritu Santo, Rodeira
e A Rúa.
O solo urbanizable industrial determínase en
dúas bolsas que cumpren co programa de
necesidades exposto en apartado preceptivo
e ambalasdúas situadas ao Norte do
Municipio na sua proximidade co termo
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no catálogo oficial correspondente polo
órgano que teña a competencia sectorial en
materia forestal; [3] solo rústico de especial
protección das augas, en terreos rústicos
definidos polo dominio público hidráulico, as
súas zonas de policía e as zonas de fluxo
preferente, sempre ca lóxica continuidade do
uso e parcelario [4] solo rústico de especial
protección de costas, en terreos propostos
como rústicos integrados dentro na servidume
de protección do dominio martítimo terrestres
e na área de protección costeira disposta no
Plan de Ordenación do Litoral; [5] solo rústico
de especial protección de infraestruturas, en
terreos rústicos que emprazan infraestruturas
de comunicación e da enerxía,cas suas zonas
de afección [6] solo rústico de especial
protección de espazos naturais, en terreos fora
dos solos urbano e de núcleo rural, integrados
na na Rede Natura formada polos ZECs Costa
da Vela e Cabo Udra [7] solo rústico de
especial protección paisaxística, en terreos
propostos como rústicos correspondentes o
espazo de interese paisaxística establecido
polo Plan de Ordenación do Litoral na
parroquia de O Hío; e, finalmente, [8] solo
rústico de especial protección patriminial, que
recoñece en solo rústico os terreos ocupados
polas delimitacións ou zonas de protección
integral dos xacementosarqueolóxicos do
Municipio.

municipal veciño de Bueu. [1] Bolsa que
recolle o ámbito do parque empresarial de A
Portela ca modificación puntual das NSP 1993
aprobada en abril de 2016; [2] bolsa
coincidente ca área P.E Bueu–Castiñeiras
Amp. suxerida polo Plan Sectorial de Áreas
Empresariais de Galicia.
V.

Solo rústico
Ordeamento
do
rural
municipal
en
conformidade cas esixencias reguladas na
LSG 2/2016, en oito categorías de solo rústico:
de
protección
ordinaria,
de
especial
protección forestal, de especial protección
das augas, de especial protección de costas,
de especial protección de infraestruturas, de
especial protección de espazos naturais, de
especial protección paisaxística e, finalmente,
de especial protección patrimonial. Non se
determina a categoría de especial protección
agropecuaria, por carecer o territorio
municipal de concentracións parcelarias con
resolución firme e de terreos de alta
produtividade
agropecuaria
que
sexan
delimitados
no
catálogo
oficial
correspondente polo órgano que teña a
competencia sectorial en materia agrícola ou
gandeira. Sinalar que nesta alternativa
prodúcese, nalgún caso, superposición de
mais dunha categoría de solo rústico de
especial protección, polo que cando un
terreo, polas súas características, poida
corresponder a varias categorías de solo
rústico, aplicaranse os distintos réximes de
forma complementaria.
Na alternativa AL.01, establécense ao
respecto as seguintes determinacións: [1] solo
rústico de protección ordinaria, en terreos
rústicos que non dipoñen de valores que
foranobxeto de especial protección; [2] solo
rústico de especial protección forestal, en
terreos rústicos pertencentes a montes veciñais
en man común, non habendo zonas de alta
produtividade forestal que sexan delimitadas

VI.

Sistema portuario
Na alternativa AL.01, o sistema xeral portuario
está definido polos portos de Cangas e de
Aldán, portos baixo competencia autonómica
e con delimitación da zona de uso aprobada,
e, ademáis, intégranse en solo urbano por selo
berce e enclave de orixe dos dous principais
asentamentos do Municipio, convertidos en
vilas urbanas.
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O sistema xeral portuario corespondente ao
porto de Cangas, engloda o porto pesqueiro e
deportivo de competencia autonómica, e
extendense ata Cabo Balea ao pé da
Enseada de Cangas. O sistema xeral portuario
de Aldán, recoñece o ámbito terrestre de uso
portuario ao pé da Enseada de Aldán.
Apórtase a continuación cadro de superficies
resultantes da ordenación, correspondente a
alternativa AL.01:
Alternativa AL.01
Tipoloxía
Solo urbano

Emprazamento/Categoria

Superficie
(ha)

Cangas

316,20

Aldán

69,81

Solo de nucleo rural

587,92

Solo
urbanizable

Solo rústico

Residencial

32,47

Industrial

41,80

Proteccion Ordinaria

863,73

Especial Protección Forestal

804,70

Especial Protección de Augas

760,66

Especial Protección de Costas

768,32

Especial Protección de
Infraestruturas
Especial Protección de
Espazos Naturais
Especial Protección
Paisaxística
Especial Protección
Patrimonial

241,47
438,33
489,10
102,44

Alternativa AL.02
A estratexía de clasificación
proposta é a que segue:
I.

desta

alternativa

Solo urbano de Cangas
Sobre a proposta da alternativa AL.01, a
alternativa
AL.02
fai
as
seguintes
consideracións: [1] No terzo mais occidental
da metade Sur va vila, proxectalo solo urbano
principalmente ao Norte da Rúa Estrada a
Darbo [treito da estrada PO-315] ata os barrios
de San Roque do Monte e O Seixo, e,
soamente nos terreos emprazados ao Sur da
devantida estrada para manter a delimitación
do bario rural de Balea-As Barreiras e a parte
mais recente de Cunchido; [2] Herencia do
solo solo urbanizable na zona da Choupana
establecida pola alternativa AL.00, aínda que
con melloras na sua delimitación para
garantilo acceso rodado e servizos existentes,
definido entre Oeste da Av. de Vigo [treito
urbano da estrada PO-551] e o barrio rural de
Cimadevila; [3] proxectalo solo urbano
inclusivo do Estadio Municipal de Atletismo,
Piscina Municipal de Balea -dous dos mais
importantes equipamentos existentes do
Municipio- e terreos de servizo inmediatos, na
metade Norte do terzo central da vila, ao
Oeste do barrio rural de Verín e Leste da Av.
de A Coruña [treito da estrada PO-551]; [4]
exclusión da fracción residencial mais recente
do barrio de As Gruncheiras ao Leste da Av.
de Espiritu Santo [treito da estrada EP-1003]; [5]
compatibilidade
cas
determinacións
establecidas pola alternativa AL.00 nos límites
orientais do solo urbano a altura do barrio
Espiritu Santo, por rompela continuidade do
solo urbano cangués con aquel xa aprobado
no municipio veciño de Moaña, en
consecuencia,
exclúense
como
barrios
urbanos Rodeira, A Pedreira-A Rúa e
Gondarán.
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II.

III.

Solo urbano de Aldán
Sobre a proposta da alternativa AL.01, a
alternativa
AL.02,
fai
as
seguintes
consideracións para o solo urbano de Aldán:
[1] Exclusión da malla urbana do barrio de
Vilariño na sua proxección artellada na
Estrada de Bueu [treito da estrada PO-315] ata
o barrio rural de O Viso, ao Leste da Lagoa de
Vilariño, [2] Exclusión do solo urbano do barrio
de Forcas na fronte a Praia de Vilariñoe do
barrio de Vilariño artellado na estrada
provincial EP-1004 ata o barrio rural de O Viñal.
Solo de núcleo rural
A Alternativa AL.02, delimita baixo a
clasificación de solo de núcleo rural un total
de 56 núcleos rurais. Na parroquia de O Hío:
Donón, A Alada, Vilanova, O Igrexario, Pinténs,
Viñó, Ameixide, Fenteiras, Arneles-Forcas, Cruz
de Castro, Nerga, Vilariño-O Viñal, Vilariño-O
Viso, Liméns e Liméns-A Barreira; na parroquia
de Aldán: Menduiña, Gandón, Francón,
Piñeiro e Erbello; na parroquia de Darbo: O
Seixo, O Piñeiro, A Serra de Nacente, A Serra
de Poente- San Roque do Monte, CunchidoSanta Marta, Balea-As Barreiras,A Madalena,
San Pedro, Cimadevila e O Castelo; e, na
parroquia de Coiro: Augalevada-O Outeiro, A
Parada, A Costeira, O Carballal, O Cruceiro, O
Igrexario, A Devesa, O Xistro, Rozada, MirandaA Bouteta, O Castrillón-Trigás, Laxielas, A
Retirosa, Verín, Romarigo, As Gruncheiras,
Gondarán, A Pedraira-A Rúa e Rodeira.
Para o compartimento de viarios común entre
asentamentos vecinos e que pudieren quedar
integrados en áreas de actuación integral, na
alternativa AL.02 respecto da alternativa AL.01
[1] Redelimítanse os núcleos rurais para dar
viabilidade de execución as áreas de reparto
en solo de núcleo rural determinadas; [2]
Convértese en mononuclear o asentamenro
de Cruz de Castro; e [3] fusiónanse os
asentamientos rurais de Augalevada e O

Outeiro, Cunchido e Santa Marta, Miranda e A
Bouteta, e O Castrillón e Trigás.
IV.

Solo urbanizable
Nesta alternativa determínanse un total de
oito bolsas en solo urbanizable, das que tres
rexiránbaixo uso glogal residencial, tresbaixo
uso global industrial e as dúas restantes baixo
uso global dotacional e de servizos á
mobilidade.
Toda a reserva de solo urbanizable residencial
faise na inmeditez do solo urbano de Cangas:
[1] bolsa situada nos baleiros espaciais
existentes ao Norte da metade oriental do solo
urbano, compatible para acollida do
crecemento residencial da vila e, amais,
garante da compacidade do solo urbano; [2]
bolsa próxima ao lugar da Choupana, no terzo
central da metade Norte da vila, definida
entre a Av. de Vigo e o barrio rural de
Cimadevila; [3] bolsa que sutura a delimitación
do solo urbano na proxección Norte artellada
pola Av. de A Coruña e a proposta de solo
urbano feita nos terreos que emprazan o
Estadio de Atletismo e Piscinas Municipais.
O solo urbanizable industrial determínase en
tres bolsas que cumprenco programa de
necesidades exposto en apartado preceptivo
e ambalasdúas situadas ao Norte do
Municipio na sua proximidadeco termo
municipal veciño de Bueu. [1] Bolsa que
recolle o ámbito do parque empresarial de A
Portela ca modificación puntual das NSP 1993
aprobada en abril de 2016; [2] bolsa
circunvalada, agás polo Norte, pola vía de
alta
capacidade
VG-4.6
e
estrada
PO-315,
e
conectada
autonómica
territorialmente ao Norte ampliación do
parque empresarial de Castiñeiras de Bueu, e
[3] bolsa acaroada polo vento Leste a anterior
e que, igualmente, limita ao Norte ca
ampliación do parque empresarial de
Castiñeiras de Bueu.
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A Alternativa AL.02, en aras da xeración de
dotacións á ciudadanía e de servizos á
mobilidade, propón ao Leste da Av. Cornilló
[treito da estrada PO-554] ata o o enlace ca
vía de alta capacidade VG-4.5 e lindando co
solo urbano de Cangas e os barrios rurais de
Rodeira e de A Pedreira-A Rúa; dúas bolsas de
solo urbanizable, unha delas baixo uso
dotacional e a restante destinada a
iplantación de servizos á mobilidade pública.
V.

Solo rústico
Nesta alternativa determínanse as mesmas
categorías de solo rústico que para a
alternativa AL.01 proposta. En calquera caso,
a alternativa AL.02 engade sobre a anterior as
seguintes consideracions: [1] en solo rústico de
especial protección das augas, cualifícanse,
amais dos terreos rústicos pertencentes o
dominio público hidráulico e as suas zonas de
policía e de fluxo preferente, aqueles
afectados
pola
áeras
de
corredores
ecolóxicos
de
establecidas
no
Plan
Ordenación do Litoral; [2]en solo rústico de
especial protección de espazos naturais,
súmanse as consideracións urbanísticas feitas
pola alternativa AL.01, a integración da Lagoa
de Vilariño e da fachada municipal as
enseadas de Cangas, do Rei e do Fornelo, ao
Sur dos barrios rurais de Balea, As Barreiras,
Santa Marta; neste último caso, determínase
dende cabo Balea, pasando polo espazo de
valor natural Punta Balea e discurre ao pé da
costa canguesa ata Punta Salgueira; [3]en
de
especial
protección
solo
rústico
súmanse
as
determiacións
paisaxística,
propostas na alternativa Al.01, a cualificación
de terreos rústicos integrados nos espazos de
interese xeomorfolóxico e de ladeira dispostos
polo Plan de Ordenación do Litoral, e, amais, o
mirador Balcón do Rei.

VI.

Sistema portuario
Nesta alternativa proposta mantéñense iguais
determinacións ao respecto, que a alternativa
Al.01.

Apórtase a continuación cadro de superficies
resultantes da ordenación, correspondente a
alternativa AL.02:
Alternativa AL.02
Tipoloxía
Solo urbano

Emprazamento/Categoria
Cangas

Superficie
(ha)
237,99

Aldán

60,52

Solo de nucleo rural

676,10

Solo
urbanizable

Solo rústico

Residencial

41,57

Industrial

42,51

Dotacional

2,03

Servizos á Mobilidade

1,50

Proteccion Ordinaria

676,73

Especial Protección Forestal

804,78

Especial Protección das
Augas

831,56

Especial Protección de Costas

779,57

Especial Protección de
Infraestruturas

247,12

Especial Protección de
Espazos Naturais

474,55

Especial Protección
Paisaxística

799,56

Especial Protección
Patrimonial

102,19
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—
5.3.3

ANÁLISE de ALTERNATIVAS

5.3.3.1 METODOLOXÍA
Establécerase metodoloxía de análisemultivariable
das alternativas AL.00. AL.01 e AL.02, e que concluirá
na elección daquela proposta máis adecuada e
fundamentará, ademais, a súaidoneidade fronte á
alternativa incial.
A análise de alternativas xeradasterá como
obxectoxustificar
a
viabilidadedaquelamáis
adecuada, conforme aos antecedentes descritos, na
que recaerá a función de criterio máxima.
Cuantificarase, cun valor numérico, o grao de
adecuación á integración das alternativas propostas
nas
variables
de
sustentabilidade
ambiental
consideradas; iso, en base aos obxectivos do Plan
Xeral e programa de necesidades establecido.

—

A valoración numérica será posteriormente sometida
á aplicación dun coeficiente de ponderación que
priorizará o grao de repercusión das alternativas nas
variables de análises establecidas.
Finalmente, a combinación en cada alternativa
valoración e ponderación asignada para as variables
de análise, resultará a función de criterio máxima
para a alternativa seleccionada, suposta máis
adecuada.

—

As variables de sustentabilidade consideradas na
presente metodoloxía son: Paisaxe, Natureza,
Patrimonio, Socioeconomía, Medio Urbano, Medio
Rural, Medio Industrial, Mobilidade, Enerxía, Atmosfera
e Cambio Climático, Ciclo Hidrico, Ciclo de Materiais,
Ocupación do Solo e Edificacións. Para cada variable
das citadas, consideraranse como criterios de
avaliación:
— Paisaxe.-Favorecela integridade paisaxística.
— Natureza.- Preservar e xestionar a integridade
funcional dos sistemas naturais.
— Patrimonio cultural.-Preservación e posta en
valor dos elementos patrimoniais.

—

—

—

—

—

—
—

—

Socioeconomía.Atención
a
estrutura
demográfica do ámbito e da área de
influencia, equilibrio entre a poboación e os
recursos, contribuír a unha contorna saudable,
favorecer a non exclusión, e promover a
cohesión e participación social.
Medio Urbano.- Fomentalas condicións de
habitabilidade promovendo solucións que
minimicen os custos ambientais.
Medio Rural.- Clasificación dos espazos rústicos
en función da súa capacidade produtiva ou
valor a protexer.
Medio Industrial.- Promovela creación de
espazos que garantan un traballo de calidade
en convivencia coa eficiencia económica das
solucións urbanísticas propostas, e estratexia
de emprazamento para desenvolvemento e
explotación.
Mobilidade.- Reducilos desprazamentos e
mellorar, á vez, a concetividadedos destinos
estratéxicos, fomentar o transporte público.
Enerxía.- Proteccion de infraestruturas de
produción ou transporte de enerxía e
promovelo aforro no consumo enerxético.
Atmosfera e Cambio Climático.- Minimizala
emisión de posibles gases contaminates,
zonificación acústiva.
Ciclo Hídrico.- Adecuada xestión do medio e
recursos hidráulicos.
Ciclo de Materiais.- Correcta xestión de
materiais e residuos.
Ocupación do Solo.- Equidade no consumo
de solo para usos previstos diferentes ao
actual, adecuación aos obxectivos de Plan
Xeralpromoción
de
desenvolvementos
ordenados cara a estruturas complexas e
densas.
Edificacións.- Acollida do territorio da
capacidade
máxima
residencial
que
comporte o Plan Xeral, redución de posibles
afeccións das edificacións á contorna,
harmonización tipolóxica, posta en valor das
arquitecturas populares e vivendas de
promoción pública.
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5.3.3.2 ANÁLISE

Paisaxe

A análise de alternativas realizase na secuencia que
segue: [1] Valoración de alternativas, [2] Ponderación
de variables e [3] Función de criterio máxima.
Valoración de Alternativas
A valoración do grao de adecuación de cada
alternativa e á integración das variables de
sustentabilidade ambiental, xerarquízase cos niveis de
valor que seguen:
- 0: Inexistente
- 1: Escasa.
- 2: Suficiente.
- 3: Significativa.
- 4: Alta.
, tal e como se indicano cadro anterior.

Variable de Análise

Valoración de Alternativa
AL.00

AL.01

AL.02

Paisaxe

0

3

4

Natureza

4

2

3

Patrimonio cultural

1

4

4

Socioeconomía

2

3

3

Medio Urbano

1

2

3

Medio Rural

1

2

3

Medio Industrial

1

3

4

Mobilidade

1

3

3

Enerxía

1

3

2

2

3

3

Ciclo Hidrico

1

2

3

Ciclo de Materiais

2

3

3

Ocupacón do Solo

1

2

3

Edificacions

1

3

2

Atmósfera e Cambio
Climático

Na alternativa AL.00 é patente unha situación de
desequilibrio territorial entre o medio urbano e os
asentamentos de poboación no rural, derivado iso, á
ausencia de figura urbanística que regule os núcleos
rurais baixo unhas normas de harmonización estética
e tipolóxica que reduzan “feísmos” ou desafortunadas
intervencións no territorio que produzan impactos
visuais negativos; igual situación é manifesta na
fachada costeira dos núcleos urbanos de Cangas e
de Aldán; cabe, polo tanto, facer unha revisión
importante desta carencia. A Paisaxe é nunha das
variables ambientais estratéxicas do Municipio, como
destino turístico e de dinamicidade económica,
sempre e cando se faga unha adecuada
optimización dos recursos paisaxísticos e demais
enclaves visuais; en consecuencia, nesta alternativa
non se establece determinación urbanística algunha
en solo rústico para a especial protección dos
espazos e demais enclaves paisaxísticos do territorio
municipal, que pasan a estar supeditados e regulados
únicamente, por outros instrumentos de ordenación
de
carácter
supramunicipal.
Polo
exposto,
determinase como Inexistente a valoración da
alternativa AL.00 ao respecto da presente variable.
Na alternativa AL.01 procédese a adopción dunha
planificación integradora na paisaxe, sendo as liñas
básicas de intervención: [1] En solo rústico,
cualificarase
baixo
figura
de
solo
rústico
especialmente protexido os terreos rústicos integrados
no espazo de interese paisaxístico disposto polo Plan
de Ordenación do Litoral;[2] en solo de núcleo rural,
procederase á ordenación, na súa xusta extensión,
dos núcleos rurais cun marcado carácter recente, por
iso, implementarese a ordenación con normas
especificas de harmonización tipolóxica como claras
medidas de integración paisaxística e coidado da
contorna rural;[3] en solo urbanizable, estableceranse
condicións específicas para que os plan de
desenvolvemento acheguen -baixo circunstancia
imperativa- estudos da paisaxe, que analicen a
interacción do ámbito a desenvolver coa calidade
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visual e fraxilidade da paisaxe no que se integra; [4] e,
finalmente en solo urbano, determínase unha
ordenación coherente coa realidade edificatoria
existente -en volume e estética-, co engadido do
cumprimento dun catálogo de medidas de
protección paisaxística na sua fachada costeira; por
conseguinte,
valórase
como
Significativa
a
interacción da alternativa AL.01 con esta variable
ambiental.
Pola súa banda, a alternativa AL.02 suma a todalas
determinacións feitas pola alternativa AL.01, a
cualificación como solo rústico especialmente
protexido dos espazos de interese xeomorfolóxico e
de ladeira, establecidos polo Plan de Ordenación do
Litoral e engade o emprazamento do Mirador do
Balcón do Rei ao Oeste do barrio rural de San Pedro.
Polo exposto, estímase como Alta a valoración da
alternativa ao respecto da presente variable.

Natureza
A alternativa AL.00, que fixa a situación do Municipio
co plan en vigor e que non se encontra adaptado as
conclusións que afectaren o medio natural derivadas
da aprobación de instrumentos de ordenación do
territorio e outras declaracións mais recentes,
determina un alto valor de superficie territorial -fora
dos núcleos uubanos e rurais- baixo a cualificación de
figura homologable a de solo rústico especialmente
protexido de espazosnaturais.
Sen menoscabo de protexelosespazosnaturais de
Costa da Vela e Cabo Udra, o fai tamén, de todo o
litoral cangués -agás as zonas de uso portuario- e das
masas amplas de terreo rústico na inmediatez con
municipios veciños de Bueu e Moaña. Polo exposto,
valórese como Alta repercusión da alternativa AL.00
ao respecto desta variable.
Na alternativa AL.01, procederase a adopción dunha
planificación integradora na variable natureza, sendo
as liñas básicas de intervención: [1] En solo rústico,
clasificarase na categoría especialmente protexido
de espazos naturais os terreos rústicos integrados na
Rede Natura formada polos ZECs Costa da Vela e

Cabo Udra; [2] independentemente da clasificación
de solo, disporanse cautelas normativas aos usos e
actividades previstos no plan
recuperación de
espacies Escriventa das Canaveiras e demais fitos de
interese natural; [3] estableceranse medidas previstas
para reducir e corrixir efectos negativos para a
adecuada protección da presente variable. Polo
anterior, valórase como Suficiente a interacción da
alternativa AL.01 ca presente variable.
A alternativa AL.02, implementa as intervencións no
territorio municipal ao respesto da alternativa
proposta descrita con anterioridade, optimizando a
posta en valor de dous fitos naturais recoñecidos no
Municipio, Punta Balea a a Lagoa de Vilariño. Aliñado
co que precede, nesta alternativa remítese a
categoría especialmente protexida de espazos
naturais a Lagoa de Vilariño e os terreos rústicos de
toda a fachada costeira dende Cabo Balea incluindo o espazo de interese natural Punta Baleaata a Praia de O Porto na Enseada de Fornelo. Esta
implementación
supón
un
incremento
de
prácticamente o 10 (%) de solo rústico especialmente
protexido de espazos naturais desta alternativa ao
respecto da alternativa AL.01. Por conseguinte, á
alternativa AL.02 asignaselle a valoración de
Significativa na sua interacción coa presente variable.

Patrimonio Cultural
Na Alternativa AL.00 evidénciase a inexistencia dun
catálogo municipal completo que recolla o
patrimonio municipal arqueolóxico, arquitectónico e
etnográfico; o que vai en detrimento da debida
protección dos enclaves de valor cultural e da súa
preservación futura; ao respecto da indentificación
dos bens culturais, nesta alternativa estase ao
supeditado nos inventarios e demais estudos que
obren en disposición da Administración autonómica
competente,
que
resulta
incompleta
e
desactualizada. Esta situación é obxeto e motivo do
plantexamento doutras alternativas de ordenación
do territorio municipal, no que, ademáis de
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patrimonio cultural etnográfico e popular, é singular
pola se patrimonio industrial e arqueolóxico.
Polo exposto, conclúesenunha valoración insuficiente
da alternativa AL.00 ao respecto da presente
variable.
A integración da presente variable de análise,
estímase por igual, Alta nas alternativas AL.01 e AL.02,
fundamentado, porque en ambas alternativas: [1]
Determinarase un catálogo completo e actualizado
dos bens culturais arqueolóxicos, arquitectónicos e
etnográficos; [2], Recoñecemento do casco histórico
da vila urbana de Cangas; [3] Establecerase unha
regulación
específica
do
patrimonio
cultural
catalogado que redunde, se cabe, na protección e
posta en valor dos bens culturais do Municipio.

Socioeconomía
Na alternativa AL.00 é patente unha tendencia
progresiva e crecente na demográfia, cunha tasa
interanual de mais do 5 (%), e do parque de vivendas
municipal, o que é resultante do emprazamento
privilexido do Municipio e, ademáis, extratéxico no
artellamento do polo económico terzo Sur da zona
atlántica da comunidade galega. En realidade, as
demandas residenciais e industriais son maiores, polo
que esta alternativa foi obxeto de numerosas
modificacións no instrumento urbanístico municipal,
para adaptarse e dar cabida as demandas referidas.
Noutrosenso, a estrutura da economía muncipal
lígase a pequena e mediana empresa [peme],
arraigada no sector pesqueiro-marisqueiro e
aquilatada no sector servizos, pola calidade de vida e
dinamicidade socioeconómica do Municipio e o
afianzamento do mesmo como polo turístico e de
pernocta. Polo exposto, e a pesar dalgunhas
carencias que presenta o modelo territorial desta
alternativa
ao
respecto
das
necesidades
socieconómicasactuais, determínaseunha valoración
positiva de Suficiente.

As alternativas AL.01 e AL.02 asentan as estruturas
urbanísticas que definirán o modelo territorial do
futuro do Municipio, no que existirá una convivencia
sostible de acollida da demanda residencial e
industrial e, á vez, posta en valor do medio natural,
paisaxístico e costeiro; exemplo do anterior, é a
proporción territorial do solo residencial consolidado
[que suma o solo urbano e solo de núcleo rural], que
para as tres alternativas xeradas está na orde da
cuarta parte do territorio municipal; ó anterior, aínda
que a alternativa AL.01 supera nunalgo mais do 2 (%)
a alternativa AL.02 na superficie de solo urbano, a
costa de mermar aquela de solo de núcleo rural. É
polo exposto, as alternativas propostas [AL.01 e AL.02]
teñen que ser técnica e económicamente viables,
pero, tamén, proporcionais e afíns a realidade
existente do Municipio, que representa a alternativa
AL.00.
No tocante a demanda industrial e de probable
previsión da ampliación do parque empresarial de
Castiñeiras en Bueu, é potenciada polas alternativas
AL.01 e AL.02, cunha reserva de solo no Municipio
maior que a alternativa AL.00, aínda que con
propostas diferentes que serán sometidas a análise en
epígrafe específico.
Xustifícase, por igual, maior valoración pa as
alternativas AL.01 e AL.02, xa que solucionarán o
déficit de dotacións urbanísticas, principalmente en
espazos libres e zonas verdes, que xogan un papel
fundamental na estrutura xeral e orgánica do
territorial municipal; no seu defecto, das alternativas
propostas,
aquela
que
finalmente
seña
a
seleccionada, en conformidade procedemento de
establecido, terá que completala oferta de dotacións
urbanísticas en zonas verdes, espazos libres e
equipamentos, en función da capacidade residencial
máxima que comportará o Plan Xeral e sempre
cumprindo os mínimos legais establecidos pola
lexilación autonómica vixente en materia de
ordenación do territorio e urbanismo.
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En virtude do anterior, valórase como Significativa as
alternativas AL.01 e AL.02 ao respecto da presente
variable.
Medio Urbano
Na alternativa AL.00 a superficie territorial clasificada
en solo urbano, todo él de uso global residencial,
supón algo maisdun 4 (%) do territorio municipal e,
pola sua parte, o núcleo de Cangas representa o 95
(%) do total do solo urbano clasificado. Aínda que
non existen dúbidas de que Cangas é a principal e
mais dinámica vila do Municipio, Aldán conta cunda
delimitación urbana moi escasa que non é fiel a
realidade existente, pricinpalmente no progreso
urbano materializado no berce da Enseada de Aldán:
[1] por A Espiñeira na fronte Norte, [2] de San Cibrán
pola parte Central afianzado na vía PO-315 e [3] por
Vilariño, artellado neste último caso polas vías PO-315
e EP-1001. No caso do solo urbano de Cangas, o
desenvolvemento da zona do Gatañal fomenta o
crecemento da malla urbana ao Oeste e apoiadana
estrada PO-315, a consolidación urbana e
emprazamento doutras estruturas análogas o Norte
da vila fixan un crecemento da malla urbana
linealizada nas estradas PO-551 e EP-1003, e,
finalmente,
cabe
plantexala
repercusión
na
dinamicidade da vila que produza o crecemento ao
Leste cara as estruturas urbanas aprobadas en terreos
limítrofes do municipio veciño de Moaña. Por outra
banda, o tratamento do sistema portuario de Cangas
e Aldán deberá de estar ligadoterritorialmente e en
usos cas vilas urbanas que xurdiron o seu pé, polo que
se integrarán nos núcleos urbanos. En conclusión, e a
partires dos xuizos que preceden, determínase unha
valoración Escasa para a alternativa AL.00 ao
respecto da presente variable.
A alternativa AL.01 propón unha ordenación do solo
urbano de Cangas e de Aldán que completa as
carencias da alternativa AL.00 descritas con
anterioridade, superando en case un 3 (%) a proposta
de delimitación de solo urbano feita pola alternativa
AL.02. Polo anterior exposto, por cumplir as

devantidas carencias e asignarse ao programa de
necesidades previamente establecido, estímase unha
valoración de Suficiente para a alternativa AL.01 ao
respecto da presente variable.
En base aos obxetivos doPlan Xeralfixados e
programa de necesidades establecido, a alternativa
AL.02 propón unha clasificación de de solo urbano
segregada daquela principal da vila xa consolidada,
para a acollida do Estadio de Atletismo Municipal e
Piscina Municipal de Balea, sitas na parte máis
septentrional da mesma e que corresponden a
dotacións equipamentais estratéxicas e ligadas ao
núcleo urbano é que poden, xunto cunha bolsa de
solo urbanizable de tecido residencial, conformar un
crecementomáis dinámico e viable que aquel
linealizado pola estrada PO-551, para levar a
progesión do solo urbano ata o núcleo rural
aprobado no veciño concello de Moaña. A bolsa de
solo urbanizable citada, artellará a delimitación xa
consolidada da vila de Cangas con dúas das
dotacións equipamentais de sistema xeral mais
imporantes do Municipio é deixará a porta aberta
para que nel se fagan as previsión dotacionais
oportunas epódase producir unha agrupación
dotacional futura que redunda na calidade de vida e
cohesión social da poboación, como asemade, polo
de dinamicidade e potenciación do solo urbano.
Para a alternativa AL.02 estímanse, ademáis,
unhoscustos ambientais menores, por todo canto
segue: en Cangas [1] Estrita proxección do solo
urbano pola sua parte mais occidental, fixada
principalmente marxe Norte da Rúa Estrada Darbo
[treito urbano estrada PO-315] ata o barrio rural de
Cunchido [delimitador Oeste] e preservando a
condición rural dos barrios de Balea-As Barreiras e da
fracción maisrecente de Cunchido-Santa Marta; [2]
definición maisxusta dos límites do solo urbano co
barrio rural de As Gruncheiras, que propónse a
condición rural na sua totalidade; [3] Solución máis
endóxena no crecemento da vila que guíase ao
Norte pola Av. de A Coruña [treito urbano da estrada
PO-551] e ao Oeste pola Rúa Estrada Darbo, non
decidindo a unificación de clasificacións co termo
municipal veciño de Moaña,, en consecuencia, na

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CANGAS
DOCUMENTO INICIAL ESTRATEXICO
CNpxMU8_DIE

Página 39 de 85

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CANGAS

zona oriental da vila urbana materanse unhos límites
compatibles ca alternativa AL.00 e, polo tanto,
propoñendo como barrios rurais a Gondarán, A
Pedreira-A Rúa e Rodeira; [4] O feito anterior, deixa sin
efecto a proposta da bolsa de solo urbanizable
residencial entre o barrio Espiritu Santo e Rodeira, ao
pé da Av. de Cornilló [treito estrada PO-554] e Rego
das Saiñas, modificando a proosta por dúas bolsas de
solo urbanizable, unha delas baixo uso dotacional e a
restante destinada a iplantación de servizos á
mobilidade pública. En Aldán [1] Limítase o ámbito do
solo urbano ao Sur en Vilariño ata O Viso apoiada na
estrada PO-315, o que osixena o espacio natural
conformado pola Lagoa de Vilariño; [2] Propónse
condición de barrio rural para Forcas a finalización de
Vilariño pola estrada EP-1004 ata O Viñal, en
consecuencia, o non existir unha inmediatez ou
ligazón directa co solo urbano, non se determina a
bolsa de solo urbanizable de uso global residencial no
terzo Sur da vila, [3] Priorízase o crecemento da vila e
Cangas, sempre sostible e proporcional cas
expectivas estimadas, polo que non se propón a
bolsa de solo urbanizable de uso global residencial
entre A Espiñeira [barrio urbano integrado no núcleo
de Aldán] e Francón, ó que terá unha menor
repercusión na ocupación do solo e na afección
paisaxística da fachada residencial hacia a Enseada
de Aldán. Polo anterior exposto, determínase una
valoración de Significativa a que relaciona a
alternativa AL.02 coa presente variable.

Medio Rural
As tres alternativas sometidas ao procedemento de
análise multivariable arroxan valores moi parexos de
solo rústico clasificado, nas tres alternativas rondan as
terceira parte do Municipio.No caso do solo de
núcleo rural os valores son, taménmoiparexos,
establécense entre o 17 e 20 (%) do total municipal.
Na alternativa AL.00, non se edterminan categorías
de solo rústico de especial protección necesarias
para adecuada posta en valor do medio rural,
optimizando os recursos paisaxísticos, culturais ou das

infraestruturas, e, ademáis, as súas determinacións
non se encontran adaptadas o marco urbanístico
vixente en materia de ordenación do territorio e
urbanismo, e a outros instrumentos de ordenación do
territorio, como demais afeccións sectoriais. No caso
do solo determinado como clasificado en núcleo
rural, é maior que calquera das dúas alternativas
propostas. A pesar deste último feito, á alternativa
AL.00 se lle asigna unha valoración Escasa ao
respecto da presente variable, polas carencias
manifestas nas categorías de solo rústico.
A alternativa AL.01 determina unha clasificación en
solo rústico que cumpre cos preceptos legais
establecidos pola lexislación autonómica vixente en
materia de ordenación do territorio e urbanismo,
atendendo as limitacións reguladas na lexislación
autonómica vixente en materia de ordenación do
territorio e urbanismo, e baixo un criterio de
proporcionalidade urbanística e equidade territorial
co restante municipal. En virtude do anterior, a
alternativa AL.01 se lle asigna a valoración de
Suficiente na sua interacción ca presente variable.
En solo rústico a alternativa AL.02 implementa as
determinacións feitas pola alternativa AL.01, para
protexer outros enclaves do medio rural polo seu valor
paisaxístico, natural ou hidrolóxico; ademáis, aínda
que a proporción muincipal total de solo clasificado
como rústico é menor que a alternativa AL.01, é maior
en solo rústico especialmente protexido, debéndose a
que a alternativa AL.01 destina maior superficie
cualificada a solo rústico de protección ordinaria.
En conclusión, estímase que para a presente variable,
a alternativa AL.02 determina mellorasrespecto da
alternativa AL.01, polo que se determina para a
mesma unha valoración Significativa.

Medio Industrial
As tres alternativas coinciden na concentración do
polo industrial do Municipio no Norte, concretamente
no recoñecendo do parque empresarial de A Portela
e reservando solo urbanizable para a acollida -en
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territorio municipal- duncrecemento posible do
parque empresarial de Castiñeiras en Bueu.
Na
alternativa
AL.00
faise
unha
a
maior
concentración do solo industrial, como solo
urbanizable, no emprazamento industrial de A Portela,
aínda que a sua delimitación foi obxeto de
modificación puntual en abril de 2016, para recollelo
treito do corredor do Morrazo CG-4.1 e axustala
realidade actual do parque industrial. Por outra
banda, a reserva de solo urbanizable de uso global
industrial feita ao Norte da parroquia de Aldán, resulta
insuficiente en termos superficiais, pero ademáis, non
dispón de solución de continuidade inmediata co
parque empresarial do municipio veciño de Bueu, xa
que entre eles atravesa a vía de alta capacidade
VG-4.6. Polo anterior exposto, non se pode estimar
como suficiente a valoración da alternativa AL.00 ao
respecto da presente variable, senon determínase
como Escasa.
Na alternativa AL.01 o solo urbanizable industrial
determínase en dúas bolsas, ambalasdúas situadas
ao Norte do Municipio na sua proximidade co termo
municipal veciño de Bueu. [1] Bolsa que recolle o
ámbito do parque empresarial de A Portela ca
modificación puntual das NSP 1993 aprobada en abril
de 2016; [2] bolsa coincidente ca área P.E Bueu–
Castiñeiras Amp., establecida polo Plan Sectorial de
Áreas Empresariais de Galicia. Neste último caso, a
proposta de solo urbanizable plantésaxe ao Sur da vía
de alta capacidade VG-4.6, polo que non ten
solución de continuide inmediata ca ampliación do
parque empresarial de Castiñeiras, a salvo que se
execute una infraestrutura viaria, sobre ou baixo
rasante, que atravesé a citada vía de alta
capacidade. En calquera caso, nesta alternativa
cúmprense os obxetivos do Plan Xeral e tamén o
programa de necesidades previamente establecido;
en consecuencia, determínase unha valoración de
Significativa ao respecto da presente variable.
As determinacións feitas pola alternativa AL.02 en
referencia o parque empresarial de A Portela
coinciden con aquelas propostas pola alternativa
AL.01, sen embargo é diferente no que atinxe á
reserva de solo industrial para acoller en territorio

municipal a ampliación do parque empresarial de
Castiñeiras en Bueu. Para este último caso, a
alternativa establece a reserva de dúas bolsas de solo
urbanizable acaroadas, ao Norte da parroquia de
Aldán, cincunvalada -agás polo Norte- polas estradas
PO-315 e CG-4.6 e inmediata a ampliación do parque
empresarial Castiñeiras de Bueu, en conformidade
cas disposicións recollidas polo plan xeral de
ordenación municipal aprobado neste concello
veciño. A proposta feita para este solo urbanizable
industrial pola Alternativa AL.02, estímase mais viable
por todo canto segue: [1] ten solución de
continuidade inmediata ca ampliación urbanística do
parque empresarial de Castiñeiras, sen necesidade
de facer calquera infraestrutura que atrevese, sobre
ou baixo rasante, a traza da vía de alta capacidade
VG-4.6, [2] a orografía é mais favorable para o
desenvolvemento industrial [3] viabilidade na
comunicación viaria volcada na estrada PO-315; [4]
en prácticamente a sua total cabida superficial ten a
afección sectorial polos dereitos mineiros dunha
canteira exitente, polo que un desenvolvemento
correcto e respetuoso ambientalmente, resultará
nunha mellor integración paisaxística deste lugar ca
sua contorna; [4] Non afección ao Rego de Orxás. Por
todo o anterior exposto, determínase una valoración
Alta da alternativa AL.02 ao respecto da presente
variable.

Mobilidade
Na Alternativa AL.00 diagnostícanse principalmente
os problemas que seguen: [1] unha tendencia ao
crecemento do transporte privado, atendendo ao
aumento da mobilidade obrigada pola perda do
servizo público de transporte non rendible, pola
decaída da estrutura territorial no Municipio e
dispersión da poboación; [2] unha saturación de
tráfico mediano e pesado pola Av. de Ourense e
Paseo de Castelao, ambalasdous treitos urbanos da
estrada PO-551; [3] carencia acusada de dotacións
urbanísticas de infraestruturas de comunicacións, tales
como itinerarios peonís e aparcamentos públicos; [4]
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optimización posible na concentración de usos ou
actividades con sinerxias derivadas; e [5] inclusión nas
normas e desenvolvementos urbanísticos, políticas de
fomento do transporte público. Polo anterior, valórase
como Escasa a interacción da alternativa AL.00 ca
presente variable.
As alternativas propostas AL.01 e AL.02, conxugan
unha clara estratéxia a favor da sustentabilidade da
mobilidade dos fluxos de circulación de persoas e
vehículos, como fomentar o transporte público. As
súas determinacións de clasificación son análogas en
termos totais de solo residencial consolidado en solo
urbano e en solo de núcleo rural, arredor do 25 (%) do
total municipal; a previsión industrial concéntrana ao
Norte municipal; o solo urbanizable se proxecta
sempre en continuidade física ca delimitación
urbana, non producíndose reservas de solo a
desenvolver baixo uso global residencial que se
determinen segregados das vilas de Cangas ou de
Aldán; e, ademáis, concentran a actividade portuaria
nos seus principais portos, o de Cangas e o de Aldán.
Polo que precede, determínase igual valoración e
Significativa
para
ambalasdúas
alternativas
propostas, o que se argumentará co exposto no
parágrafo que segue.
Das alternativas propostas AL.01 e AL.02, aquela que
resulte finalmente seleccionada, establecerá medidas
normativas específicas chamadas a sua integración
na presente variable ambiental e fomento do
transporte público, sendo as principais: [1]
Proxectaranse infraestruturas de comunicación
previstas que desconxestionen o tráfico por Paseo de
Castelao e Av. de Ourense, no núcleo urbano de
Cangas; [2] determinaranse, como infraestruturas de
comunicación
previstas,
itinerarios
peonís
e
aparcamentos que osixenen a circulación de persoas
e de vehículos, polo territorio municipal; [3] con
carácter previo á concesión de calquera licenza de
nova edificación de uso característico residencial,
ante o Concello ou outra Administración que
outorgue en competencia dita licenza, acreditarase
a suficiencia do servizo de transporte público (taxi,
autobús, etc.) ao lugar no que se prevé emprazar dita
implantación de uso; [4] os desenvolvementos

residenciais en solo urbanizable e urbano non
consolidado, deberán prever no ámbito de
actuación, itinerario exclusivo de bicicletas ou outros
medios de transporte non autopropulsados, como, así
mesmo, a integración dos mesmos naqueles da
estrutura viaria existente; [5] O desenvolvemento das
previsións de solo urbanizable industrial, quedarán
supeditadas á garantía do sistema de transporte
público para a sua conectividade sustentable coa
contorna, quedando condicionadas ao otorgamento
de licenzas de nova implantación de actividades
industriais.

Enerxía
Na Alternativa AL.00 non se establecen criterios
específicos para a protección urbanística das trazas,
polo rural municipal, das liñas de transporte de
enerxía e dos seus centros de transformación, o que
vai en perxuízo do seu adecuado mantemento;
quedando supeditadas a protección xenérica e
únicamente normativa, recollida na lexislación
sectorial que corresponda. Nesta alternativa,
correspondente, carece de medidas programáticas
que tendan a incentivar na poboación o aforro
enerxético. Polas circunstancias anteriores para a
Alternativa AL.00, estímase como Escasa a valoración
feita do seu grao de adecuación a presente variable
ambiental.
Nas alternativas AL.01 e AL.02, en solo rústico e
correspondente a traza das liñas de transporte de
enerxía en media e alta tensión, determínanse
corredores baixo categoría de especialmente
protexida de infraestruturas, o que velará pola
asuencia de afeccións a outros usos e, ademáis,
maior idoneidade do mantemento enerxético. Das
referidas alternativas propostas, aquela que resulte
finalmente seleccionada, establecerá medidas
normativas específicas chamadas a sua integración
na presente variable ambiental e fomento do aforro
enerxético,
sendo
as
principais:
[1]
Os
desenvolvementos de solo urbanizable deberán
recoller en proxecto e custear en execución, centro

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CANGAS
DOCUMENTO INICIAL ESTRATEXICO
CNpxMU8_DIE

Página 42 de 85

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CANGAS

de transformación que satisfaga as súas necesidades
de servizo; iso, co obxecto de que devanditos
desenvolvementos non puideren supor unha
diminución nas redes de suministración eléctrica
existentes; [2] As edificacións residenciais e aquelas
públicas emprazadas nos espazos dotacionais,
disporán de sistema de contribución solar para auga
quente sanitaria, constituída por paneis ou
captadores solares, acumulador solar e restante
instalación; [3] Empregaranse sistemas de calefacción
respectuosos co consumo enerxético, de maneira
que en caso optar por sistemas de calefacción
eléctrica, acreditarase o uso de equipos de baixo
consumo; [4] Restrinxirase para o alumeado público
como para iluminación interior de edificios públicos, o
emprego de lámparas de tecnoloxía LED (mellores
rendementos
luminotécnicos
para
menores
requirimentos de potencia) [5] Nas licitacións de obras
de edificación, velarase polo cumprimento da
normativa sectorial e técnica da edificación que
corresponda, no que atinxe especialmente ao aforro
de enerxía nos rendementos da iluminación e nas
instalacións de climatización e calefacción, [6] Nos
supostos reglados pola lexislación autonómica vixente
na materia e normativa técnica da edificación,
esixirase certificación enerxética nas edificacións.
Por conseguinte, faise una valoración positiva das
alternativas propostas ao respecto da presente
variable
ambiental,
concretándose
como
Significativa para al Altenativa AL.01 e Suficiente para
Alternativas AL.02. Pondérase a Alternativa AL.01 en
análise comparativa ca alternativa AL.02, por
proxectar unha menor extensión territorial destinadas
a desenvolmentos urbanísticos.

Atmósfera e Cambio Climático
Os principais impactos sobre o cambio climático son
os causados pola emisión de gases de efecto
invernadoiro derivados das actividades desenvolvidas
polo home, tales como o consumo de enerxía de
orixe convencional (non renovable), a queima de

hidrocarburos nas actividades industriais, domésticas
e de transporte, etc.
Na alternativa AL.00 é patente unha tendencia
progresiva e crecente na demográfia, directamente
proporcional na implantación de novas actividades
no Municipio que poidan resultar, en determinadas
circunstancias e baixo a lexislación vixente en materia
de protección do medio atmosférico, foco de
contaminación, pero en calquera caso, non
significativo; e, ademáis, a implantación industrial
concéntrase no parque de A Portela. Polo que
precede, a integración na presente variable de
análise da Alternativa AL.00 estímase como Suficiente,
non se cuantifica como maior, pola ausencia dunha
zonificación acústica dos usos, en conformidade cos
obxectivos de calidade dispostos na normativa de
aplicación en materia de ruído.
Nas alternativas propostas AL.01 e AL.02, a
zonificación concentrará usos no solo, evitando a
proliferación de diseminados; un modelo urbano e
rural densificado, sen expansións inxustificadas e cos
servizos compartidos é moito máis eficiente
atmosféricamente. O anterior, implicará a adopción
de medidas que reduzan o impacto sobre o clima
mediante políticas de sustentabilidade, aposta polas
fontes de enerxía renovables, aplicación de criterios
de reciclaxe na elección de materiais, etc.
A valoración cuantifícase como Significativa para
ambalasdúas alternativas propostas, xustificado polo
que segue: [1] Concentran o emprazamento de
actividades fabrís e industriais no terzo Norte
municipal e supeditando o desenvolvemento a
adopción de medidas de restrición pertinentes e
oportunas para a nova implantación de instalacións
ou industrias que poidan supor un risco potencial de
contaminación ambiental; iso en prexuízo das
emisións contaminantes e dos efectos indesexables
no medio físico, garantindo, en calquera caso, o
cumprimento da lexislación correspondente; [2] as
súas determinacións de clasificación son análogas en
termos totais de solo residencial consolidado en solo
urbano e solo de núcleo rural; e [3] estableceranse
medidas específicas en materia de protección do
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medio atmosférico, ademáis de determinar
zonificación acústica do territorio municipal.

a

Ciclo Hídrico
Na alternativa AL.00 a rede hídrica carece na sua
totalidade en solo rústico, de protección específica
por ordenanza urbanística que resulte na protección
do dominio público hidráulico e das súas ribeiras,
aínda que se estará ás condicións de sevidume e de
zona de policía recollidas na normativa sectorial de
aplicación de materia de augas. A extensión territorial
cualificada nesta alternativa na categoría de solo
rústico de especial protección das augas non supera
a quinta parte da determinada polas alternativas
AL.01 e AL.02; ademáis, non se dispoñen medidas ou
programas que tendan a xestión dos recursos
hidráulicos, tanto no consumo como no control das
verteduras. Polo anterior,, para a alternativa AL.00,
determínase como escasa a valoración feita do seu
grao de adecuación a presente variable ambiental.
Nas alternativas propostas AL.01 e AL.02, faise debida
protección da rede hidrolóxica municipal, asignando
en solo clasificado como rústico, especial protección
de augas ao dominio público dos canles e das suas
ribeiras ata a zona de policía. En calquera das
referidas alternativas propostas,
estableceranse
medidas normativas específicas dirixidas a sua
integración na presente variable ambiental e garantir
o respeto polo medio e recursos hidráulicos, tales
como: [1] Mentres non exista para a totalidade dos
núcleos rurais do Municipio un servizo de
abastecemento de auga colectiva, o Concello
avaliará con carácter previo á concesión de
calquera
licenza
de
nova
edificación
a
dispoñibilidade de auga para a suministración; a
existencia de risco de sobreexplotación da fonte ou
punto de captación será causa da denegación de
licenza; [2] requirirán informe preceptivo e vinculante
do organismo hidolóxico que corresponda, os actos e
plans que afecten o réxime e aproveitamento das
augas continentais ou aos usos permitidos en terreos
de dominio público hidráulico e nas súas zonas de
servidume e de policía; [3] no caso de que se

pretendan realizar verteduras de augas residuais ao
dominio público hidráulico, con carácter previo á
solicitude de licenza, deberase presentar proxecto
das instalacións de depuración; [4] obrigada
acreditación da suficiencia das redes existentes de
abastecemento de auga e saneamento ás que se
proxecte conectar as propias dos desenvolvementos
urbanísticos, en caso de insuficiencia daquela o
desenvolvemento deberá recoller en proxecto e
custear en execución as obras necesarias para o
adecuado servizo de abastecemento de auga e
saneamento;
[5]
esixencia
para
os
novos
desenvolmentos urbanísticos, de estudo relativo á
demanda de recursos hídricos que implica a
implantación prevista, indicando se as houber,
concesións
ou
dereitos
de
aproveitamento
outorgados
polo
organismo
hidrolóxicoque
corresponda; o devandito estudo xustificará a
suficiencia e, á vez, ausencia de risco de
sobreexplotación da fonte ou captación de
abastecemento de auga; [6] para a evitación da
afección
contaminante
resultando
dos
desenvolvementos urbanísticos, éstes achegarán
estudo relativo ás verteduras que poidan xerarse froito
da implantación prevista, como tamén, en caso de
verteduras ao dominio público, recoller en proxecto e
custear en execución as instalacións de depuración
dos efluentes residuais xerados e da súa adecuación
ás normas de calidade das augas; e [6] nas novas
urbanizacións viarias deberán preverse redes
separativas de residuais e pluviais.
Polo anterior exposto, ao respecto da adecuación a
presente variable determínase a valoración de
Suficiente e Significativa, para as alternativas AL.01 e
AL.02, respectivamente. Pondérase a alternativa
AL.02, por incluir en solo rústico de especial
protección das augas, os terreos rústicos nos que o
Plan de Ordenación do Litoral establece corredores
ecolóxicos;
por
conseguinte,
abárcase
a
correspondente vexetación de ribeira e contribuindo
á sustentabilidade dos ecosistemas fluviais.
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Ciclo de Materiais
Na alternativa AL.00, os núcleos urbanos de Cangas e
Aldán, como os demais núcleos rurais e asentamento
empresarial da Portela, contan con recollida
períodica das basuras xeradas. O Municipio empraza
ao Norte da parroquia de Aldán o seu punto limpo e,
ademáis, un complexo mediambiental de incidencia
comarcal para a xestión de residuos. Aínda que exista
esta xestión de residuos sólidos, esta alternativa
carece dun programa de actuación para as novas
implantacións
derivadas
do
desenvolvemento
urbanístico. Polo que precede, a alternativa AL.00 se
lle asigna unaha valoración de Suficiente na sua
interacción ca presente variable.
As alternativas propostas AL.01 e AL.02, compartirán
na sua normativa a incentivación na xestión dos
materiais e residuos como unha cuestión relevante á
sustentabilidade da ordenación, adoptando medidas
para a xestión sustentable dos mesmos nos procesos
de urbanización dos desenvolvementos, e, en xeral,
da
construcción.
Considéranse,
ademáis,
as
posibilidades de uso do territorio en base á súa
aptitude e fraxilidade, fronte aos usos admitidos nas
clasificacións urbanísticas determinadas, dando un
tratamento específico ás zonas máis fráxiles e ás de
maior potencial, segundo criterios ecolóxico-naturais,
minimizando o impacto de consumo de materiais nas
novas implantacións.
Das alternativas propostas, aquela que resulte
finalmente seleccionada, establecerá medidas
normativas específicas que fortalezan a correcta
xestión de materiais e residuos, tales como: [1] O
Concello disporá dun estudo actualizado e
pormenorizado nos núcleos de poboación das
frecuencias dos servizos de recollida, localización
detallada dos percorridos e as zonas que se reservan
para a situación de colectores de todo tipo de
residuos, a fin de eliminar barreiras arquitectónicas,
facilitar o servizo de depósito e recollida, optimizar os
percorridos e reducir o tempo do servizo de recollida;
[2] Todolos proxectos de obra e construción deberán
incluír as medidas necesarias para garantir o control

de materiais e residuos xerados durante a fase de
construción e funcionamento, dando prioridade o
destino destes en instalacións de valorización fronte a
instalacións de eliminación [3] o Concello esixirá para
obtención de licenza as determinacións oportunas
para a xestión dos residuos perigosos que poidan
xerarse, entendendo por tales, aqueles que fosen
cualificados como perigosos pola normativa sectorial
que fose de aplicación.
Polo anterior exposto, as alternativas AL.01 e AL.02,
asúmen a valoración de Significativa na sua
adecuación a presente variable, por realizar melloras
sobre a alternativa incial..

Ocupación do Solo
A alternativa AL.00 reflicte o escenario municipal
baixo o regulamento do plan en vigor, as NSP 1993,
polo que non contén unha ordenación do territorio
adaptada as circunstacias legais actuais en materia
urbanística, nin tampouco atende as determinacións
vinculantes que derivan dos instrumentos de
ordenación do territorio con incidencia municipal. En
consecuencia: [1] en solo rústico, non existe un
recoñecemento completo da diversidade de valores
territoriais que podan ser obxeto de protección
paisaxística, costeira, hidrolóxica, infraestrutural ou
cultural, o que supón, unha merma no debido
ordenamento do rural cangués; [2] o uso
característico residencial, en solo urbano ou de
núcleo rural, é suceptible de ter unha maior acollida
no territorio municipal clasificado ao respecto, aínda
que é patente unha continxecia urbanística
establecida pola norma en vigor, que non recolle a
verdadeira malla urbana dos núcleos de Cangas e
de Aldán, en particular, non materializando a
progresión da mesma nos terreos que emprazan o
actual Estadio de Atletismo e Piscina de Balea
municipais; [3] ausencia de solo urbano no que se
podan implantar con licenza actividades industriais [4]
solo ubano ao Norte do barrio de Aldea de Arriba,
volcado ao Oeste da Rúa As Daríns, que require da
impantación dun área de reparto en solo urbanizable,
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para o seu adecuado e ordenado desenvovento
residencial. A alternativa AL.00 presenta carencias
para o consumo do solo en certas categorías de solo
rústico e solo urbano industrial, polo, que se lle asigna
una valoración Escasa na sua adecuación a presente
variable.
As alternativas propostas AL.01 e AL.02, fan unha
ordenación promenorizada do territorio muncipal en
todalas súas clasificacións posibles, atendendo a
dogmática de concentralos usos, en particular: [1]
Categorizan o solo rústico en función das súas
potencialidades ou valores que foren obxeto de
especial protección; [2] priorizan, na súa xusta
medida, os núcleos urbanos de Cangas e de Aldán,
como as dúas vilas que encabezan o asentamento
residencial do Municipio e que o fan ao pé do seu
porto; [3] delimítanse os núcleos rurais, con
proporcionalidade para acollida do asentamento
residencial e, á vez, respetando a contorna rural [4]
recoñecemento do parque empresarial de A Portela
nos seus límites actuais e preparándoo para a rápida
e necesaria materialización do seu deenvolvemento;
e [5] aproveitamento a oportunidade do crecemento
que volcado no territorio municipal poda producirse
do parque empresarial consolidado de Castiñeiras en
Bueu e conformar, deste xeito, un polo industrial ao
Norte do Municipio que se dinamice sen que interfira
na cotidianidade residencial dos núcleos de
poboación. Polo que precede, a valoración das
alternativas propostas ao respecto da presente
variable é de Suficiente para a alternativa AL.01 e de
Significativa para a alternativa AL.02.
Xustificase a ponderación feita na alternativa AL.02
sobre a AL.01, por: [1] A proporción no cómputo total
do territorio municipal de solo residencial, urbano e de
núcleo rural, é compatible ca alternativa AL.00, da
cuarta parte extención municipal e iso, acolledondo
a realidade dimensional dos núcleos ruais e urbanos
delimitados [2] Nos desenvolvementos residenciais
priorízase o núcleo de Cangas fronte o de Aldán, por
ser a vila principal e núcleo capitalino; [3] establécese
unha proposta endóxena de progresión do solo
urbano, facendoo polas suas arterias viais nas que se
apoia e evitando unha progresión urbana ata o

veciño municipio de Moaña, que produciría unha
descontextulización dos barrios rurais de Gondarán, A
Rúa, A Pedreira e Rodeira, e non urbanizando os
terreos sen consolidación urbana entre o barrio de
Espiritu Santo e Rodeira; [4] no cómputo total da
superficie territorial, optimízase a cualificación dos
terreos en solo rústico especialmente protexido sobre
aqueles en protección ordinaria; [5] a reserva de solo
urbanizable industrial para a acollida do crecemento
do parque empresarial de Castiñeiras de Bueu,
establécese en terreos antropizados pola actividade
mineira, ben comunicados e con continuidade
inmediata e física cas previsións de crecemento
urbanístico do devantido parque empresarial veciño;
[6] determinación ao Leste da Av. de Cornilló de
desenvolvementos urbanísticos dotacional e de
servizos á mobilidade, que potenciarán a provisión de
servizos públicos a cidadanía, enfrentada a proposta
da alternatina AL.01 que plantexa desenvolvementos
residenciais para péchalo tecido residencial no lugar;

Edificacións
Na alternativa AL.00 é patente unha tendencia
progresiva e crecente na demográfia e do parque de
vivendas municipal, o que resulta do emprazamento
privilexido do Municipio e, ademáis, extratéxico no
artellamento do polo económico do terzo Sur da zona
atlántica da comunidade galega. Evidénciase a
inexistencia dun catálogo municipal completo que
recolla o patrimonio municipal arqueolóxico,
arquitectónico e etnográfico; o que vai en detrimento
da protección dos enclaves de valor cultural e da súa
preservación futura. O núcleo urbano de Aldán,
conta cunda delimitación urbana moi escasa que
non se corresponde ca realidade urbana naquel
existente. No caso do solo urbano de Cangas, o
desenvolvemento da zona do Gatañal fomenta o
crecemento da malla urbana ao Oeste e apoiado na
estrada PO-315, e a consolidación urbana e
emprazamento doutras estruturas análogas a Norte
da vila fixan un crecemento da malla urbana
linealizada nas estradas PO-551 e EP-1003. Esta
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alternativa, con todo, valórase como Escasa na
integración
da
presente
variable,
debido
principalmente á existencia dunha situación de
desprotección das arquitecturas populares e
industriais que poidan ter relevancia histórica e
cultural, como, así mesmo, a carencia en habilitación
de espazos nos que puideren promocionarse
vivendas protección pública e establecemento de
medidas de harmonización das tipoloxías edificatorias
coa súa contorna.
Nas alternativas propostas AL.01 e AL.02, determínase
unha ordenación que responde a unhas necesidades
e obxectivos previos que tenden á dinamización do
territorio municipal na súa vertente residencial, pero, á
vez, sustentable e respestuosa co medio que supón o
soporte universal. Polo exposto, determínase unha
valoración Suficiente para a alternativa AL.02 e de
Significativa para a alternaiva AL.01. Das dúas
alternativas, recibe a maior valoración a alternativa
AL.01, por dispor maior reserva de solo. Pola sua
banda, na alternativa AL.02 o solo urbanizable entre a
agrupación dotacional ao Norte da vila de Cangas
[que empraza o Estadio de Atletismo, piscina
municipal e demais equipamentos] ca delimitación
urbana existente, formarán una coexistencia
estratéxica para a localización dun polo de
dinamicidade social e económica.

Ponderación de Variables
A valoración de alternativas sométese a un
procedemento de ponderación que priorizará o grao
de repercusión das alternativas nas variables de
análise dispostas. Este procedemento realizarase en
tanto por un, a través de coeficientes de
ponderación que no seu conxunto sumarán a
unidade de valor.

Variable de Análise

Coeficiente de
ponderación

Paisaxe

0,10

Natureza

0,08

Patrimonio cultural

0,10

Socioeconomía

0,06

Medio Urbano

0,08

Medio Rural

0,08

Medio Industrial

0,10

Mobilidade

0,08

Enerxía

0,06

Atmosfera e
Cambio climático

0,02

Ciclo Hidrico

0,08

Ciclo de Materiais

0,04

Ocupación do Solo

0,06

Edificacións

0,06

O maior coeficiente de ponderación determínase
para as variables de análise Paisaxe, Patrimonio
Cultural e Medio Industrial, xa que se trata daquelas
nas que o criterio de valoración difire máis
notablemente entre a alternativa AL.00 e aquelas
propostas; igualmente, aínda que en menor grao,
asígnase iguais coeficientes de ponderación a
aquelas variables de análise nas que as alternativas
propostas resultan máis sustentables respecto da
AL.00.
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Polo contrario do anterior, a menor ponderación
corresponderase á variable Atmosfera e Cambio
Climático, xa que nela prevese a menor
alterabilidade
procurada
pola
ordenación
determinada nas alternativas propostas AL.01 e AL.02.

Función de Criterio
de Alternativa

Variable de Análise

Edificacións

AL.00

AL.01

AL.02

0,06

0,18

0,12

1,26

2,72

3,18

Función de Criterio Máxima
A combinación en cada alternativa da valoración e
ponderación asignada para cada unha das variables
de análise, resultará a función de criterio máxima
para a alternativa seleccionada, suposta máis
adecuada.

Función de
Criterio Máxima

Conclúese, empregando a metodoloxía multivariable
descrita e xulgando a función e criterio máxima,
conclúese que a alternativa seleccionada é a
alternativa AL.02.

Función de Criterio = Valoración * Coeficiente de
Ponderación
5.4
Función de Criterio

AL.00

AL.01

AL.02

Paisaxe

0,00

0,30

0,40

Natureza

0,32

0,16

0,24

Patrimonio cultural

0,10

0,40

0,40

Socioeconomía

0,12

0,18

0,18

Medio Urbano

0,08

0,16

0,24

Medio Rural

0,08

0,16

0,24

Medio Industrial

0,10

0,30

0,40

Mobilidade

0,08

0,24

0,24

Enerxía

0,06

0,18

0,12

0,04

0,06

0,06

Ciclo Hidrico

0,08

0,16

0,24

Ciclo de Materiais

0,08

0,12

0,12

Ocupación do Solo

0,06

0,12

0,18

e Cambio climático

URBANÍSTICA

da

ALTERNATIVA

de Alternativa

Variable de Análise

Atmosfera

XUSTIFICACIÓN
SELECCIONADA

En conformidade ca análise multivariable no estudo
de alternativas posibles sobre as variables ambientais
consideradas,
conclúese
que
a
alternativa
seleccionada é a AL.02, en diante denominada
Alternativa Seleccionada.
A
ordenación
determinada
pola
Alternativa
Seleccionada, ten unha orientación destinada a
obter un modelo racional de utilización do solo a
medio e longo prazo, urbanísticamente equilibrado e
de desenvolvemento proporcional, que consigne as
mellores condicións e calidade de vida para os seus
habitantes, priorice a modernización e procura de
maior dinamismo dos sectores productivos e,
ademáis, que poida xerar unha expectativa de
crecemento sustentable nos próximos anos.
En termos estratéxicos, a Alternativa Seleccionada
cimenta a creación de estruturas básicas que
permitirán unha dinamización social e económica do
Municipio; avalía as condicións de implantación os
usos admitidos por normativa no territorio e os
impactos producidos, e establecerá as medidas
correctoras e compensatorias que procedan; á vez,
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conforme a unha capacidade máxima residencial
estimada, determínase a reserva de espazos
dotacionais de sistema xeral, conforme ao estándar
establecido polo marco normativa vixente en materia
de ordenación do territorio e urbanismo.
Xustifícase pormenorizadamente a ordenación
proposta pola Alternativa Seleccionada, nos
epígrafes que seguen:
Solo urbano de Aldán
A vila urbana de Aldán aséntase ao berce da
enseada do mesmo nome [Enseada de Aldán] ao pé
do seo porto; suma os barrios de Aldán, Vilariño, San
Cibrán e A Espiñeira; comunícase ca contorna pola
rede viaria principal formada polas estradas PO-315 e
EP-1004; da fronte na lindeira costeira coa Praia de
Vilariño, unha das mais recoñecidas do Municipio, e
coa Praia de Aldán; empraza o Porto de Aldán, porto
pesqueiro de competencia autonómica e que xunto
co Porto de Cangas conforman o sistema xeral
portuario municipal; e, representa o segundo núcleo
de poboación do Municipio.
O barrio urbano de Aldán fixa a orixe na época
dunha vila pesqueira vinculada estreitamente ao seu
porto, enfrentada ao Norte e Sur polos barrios de A
Espiñeira e de San Cibrán, respectivamente; estrutura
compacta que polariza a su maior dinamicidade na
zona inmediata ao porto, ca Av. José Graña como
vía de litoral e principal arteria viaria do barrio que
enlaza o porto ca estrada PO-315, no enclave no que
nesta estrada autonómica defina a Rúa de Estrada a
Bueu ao Norte e a Rúa de Estrada a Vilariaño ao Sur.
O barrio urbano de Vilariño remata o solo urbano polo
Sur, chegando ata o seu delimitador natural definido
pola Lagoa de Vilariño, e ata os barrios rurais de
Arneles-Forcas, Vilariño-O Viñal e Vilariño-O Viso;
estrutura lineal, artellada principalmente na Rúa
David Cal [treito urbano da estrada provincial EP1004] na súa progresión cara o Leste, na Rúa Estrada
a Vilariño [travesía urbana da estrada autonómica
PO-315] na malla que exténdese cara o Sur, e pola

Rúa Praia de Vilariño, que é frontera do solo urbano
na fronte a Praia de Vilariño.
Na parte central do núcleo urbano emprázase o
barrio de San Cibrán, con estructura lineal apoiada
na Rúa Estrada a Bueu [treito urbano da PO-315], na
que artéllase a demais rede viaria nuclear; limita a
Oeste ca Praia da Lontreira, ao Sur co barrio de
Vilariño, ao Norte co barrio de Aldán e ao Leste con
terreos rústicos nos que a orografía intervén como
frontera ao asentamento residencial.
O barrio de A Espiñeira supón a parte máis
septentrional do núcleo urbano, limitando ao Sur co
barrio de Aldán e ca Rúa Areacova como principal
vía que finaliza na Praia de Areacova.
Determínase na vila, unaha bolsa de solo urbano non
consolidado [identificadas como SUNC-1], que
delimitan terreos en solo urbano que, aínda
pertencendo a malla urbana, requiren operacións de
reforma interior para a sua completa consolidación a
través dun plan de desenvolvemento. A bolsa SUNC-1
emprázase nas costas do barrio de Aldán e
circunválase polas rúas Areacova, Camiño Vello e da
Maceira.
Solo Urbano de Cangas
Principal asentamento e núcleo capitalino do
Municipio, Cangas é unha vila xestada ao pé do seu
porto na fronte da Enseada de Cangas, dende Cabo
Balea ao Oeste ata Rodeira ao Leste, e cunha
estrutura que linealizase pola suas arterias viarias
conformadas pola confluencia das dúas estradas
autonómicas PO-315, PO-551, e das dúas provinciais
EP-1001 e EP-1003.
A delimitación do solo urbano herda aquela disposta
polo plan en vigor, levándoa ata aqueles límites que
definen a xusta extensión da malla urbana, en
particular: [1] Progresión Sur e costeira, para embutilo
sistema xeral portuario correspondente ao Porto de
Cangas e demais espazos de usos compatibles, pola
estreira vinculación da vila urbana co seu porto, que
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a situou como cabeceira principal dos núcleos
municipais, [2] Progresión Oeste, apoiada na Rúa
Estrada Darbo [treito urbano da estrada PO-315],
principalmente ao Norte da mesma por acoller o
desenvolvemento do Gatañal e chegando ata os
delimitadores urbanos definitidos polos barrios rurais
de O Seixo e A Serra de Poente-San Roque do Monte,
e recollendo os terreos inmediatos na marxe Sur da
devantida rúa que limitan cos barrios rurais de BaleaAs Barreiras e a fracción mais recente do barrio rural
de Cunchido-Santa Marta, [3] Progresión Oeste cara
o Norte para acoller o desenvolvemento residencial
no lugar da Choupana e compactándoo ca demais
malla urbana consolidada, [3] Progresión Norte da
vila, apoiada na Av. de A Coruña [treito urbano da
estrada PO-551] ata o barrio rural de A Madalena e
recoñecendo a real extensión da malla urbana e
integrando nela os terreos que emprazan o Estadio de
Atletismo Municipal e a Piscina Municipal Balea, dúas
das dotacións de sistema xeral existentes mais
importantes do Municipio e, íntimamente , ligadas a
vila urbana; [4] Progresión Norte na metade Leste da
vila, que recoñece o crecemento urbano do barrio
do Espiritu Santo ata o barrio rural de As Gruncheiras;
[5] Progresión ao Leste do encontro entre a Av. de
Cornilló [treito urbano da estrada PO-554] e a Av. de
Ourense [treito urbano da estrada PO-551], ata o
barrio rural de Rodeira; [6] Regresión, ao respecto das
determinacións de solo urbano feitas polo plan en
vigor, no lugar de Reboredo pola que discurre a
senda fluvial das Presas ao Norte da Rúa Atranco, ao
Oeste das traseiras dos soares volcados na Rúa
Canabés de Arriba e ao Leste das traseiras dos soares
volcados na Rúa Reboredo; e [7] Regresión no terzo
Leste da vila, en amlasdúas marxes da Rúa As Daríns,
por tratarse de terreos sen a adecuada consolidación
polo que é necesario remitilos a solo urbanizable que
o desenvolva ordeadamente cun criterio técnico e
ambientalmente viable.

Un dos obxetivos estratexicos do Plan Xeral en solo
urbano e a sua densificación interior, e para
conseguilo, en aqueles baleiros urbanos nos que para
o seu aproveitamento urbanístico real son necesarios
remitidos o desenvolvemento dun plan especial, polo
que de determinan como solo urbano non
consolidado. O Plan Xeral no solo urbano de Cangas
proxecta nove bolsas de solo urbano non
consolidado: [1] SUNC-4, bolsa localizada no terzo
Norte do solo urbano, volcado ao Leste co Campo
de Fútbol do Morrazo , limita en todolos seus ventos
con solo urbano consolidado e ten acceso directo a
Rúa Campo de Fútbol e próximo á Av. de Lugo [treito
urbano daestrada EP-1001]; [2] SUNC-6, bolsa ubicada
no terzo Norte do solo urbano, no lugar de Reboredo,
atravasada pola continuidade lóxica da Av. de
Galicia e pola la Rúa Gondomar, próximidade ao
Norte ca Rúa de Reboredo, limita en todolos seus
ventos con solo urbano consolidado, a significar a sua
inmediatez ao Oeste co Cemiterio de Cangas; [3]
SUNC-7, bolsa emprazada no terzo Norte do solo
urbano, volcada ao Leste e atravesada pola Rúa
Longán e limitando en todolos seus ventos, agás polo
Norte con solo urbanizable residencial, con solo
urbano consolidado; [4] SUNC-8, bolsa localizada na
cara oriental do solo urbano no barrio Espíritu Santo,
que delimita as traseiras dos soares deste barrio ata os
límites do solo urbano, limitando en todolos seus
ventos –agás polo Leste que o fai con solo rústicocon solo urbano consolidado, encontrándose
atavesada polas rúas do Rapadoiro e Manuel Vivero,
e con posibilidade de facto de acceso directo ao Sur
coa Av. de Ourense [treito urbano da estrada PO551]; [5] SUNC-9, bolsa ubicada na fronteira do solo
urbano co barrio rural de As Gruncheiras, con acceso
directo a Av. Espírito Santo [treito da estrada
provincial EP-1003] polo Leste, limitada ao Sur con solo
urbano consolidado, ao Norte parcialmente con solo
urbano consolidado e co barrio rural de As
Gruncheiras, e ao Oeste cos límites do solo urbano
cara o solo rústico; [6] SUNC-10, bolsa de solo de
desenvolvemento estratéxico no Municipio, para o
ordenamento dun espazo que empraza a factoria
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Massó, unha factoría baleéira creada no século XIX e
que representeu unha das empresas mais importantes
do país da época, e que conforma un dos principais
valores do patrimonio industrial do Municipio, localiza,
amais, a Lagoa costeira da Congorza e outros
espazos de necesaria ligazón a vila urbana para a
potenciación da mesma; e [7] SUNC-12, bolsa
localizada ao Leste da bolsa de solo urbano non
consolidado SUNC-9, inmediata ao Norte con barrio
rural de As Gruncheiras e na que, a optimización do
espazo e densificación interior, é necesario o
desenvolvemento dun plan especial
Solo urbanizable
Determínanse oito bolsas en solo urbanizable, das que
tres rexirán uso glogal residencial, tres uso global
industrial, unha uso global dotacional e a restante uso
global de servizos á mobilidade
Toda a reserva de solo urbanizable residencial faise
na inmeditez do solo urbano de Cangas:
[1] SUZ-1, bolsa próxima ao lugar da Choupana, no
terzo Oeste da metade Norte da vila, definida entre a
Av. de Vigo e o barrio rural de Cimadevila, e que
cunha delimitación mellorada para a viabilidade do
seu desenvolvemento, ubícase en igual lugar que as
determinacións feitas en clasificación homóloga polo
plan en vigor; [2] SUZ-2, bolsa situada nos baleiros
espaciais existentes ao Norte da metade oriental do
solo urbano, compatible para acollida do
crecemento residencial ordeado e viable da vila,
favorencendo a compacidade e nuclearización
urbana, e na que se imputará a execución dunha vía
–adscrita ao sistema xeral de infraestruturas previstas
do Plan Xeral- que enlazará a Av. Espíritu Santo ca Av.
de Lugo, o que redundará na reducción da
saturación de tráfico que actualmente está
soportando a vila de Cangas por Paseo de Castelao
e Av. de Ourense; [3] SUZ-5, bolsa que sutura a
delimitación do solo urbano na proxección Norte
artellada pola Av. de A Coruña e a delimitación de
solo urbano levada ata os terreos que emprazan o
Estadio de Atletismo e Piscinas Municipais, que

fomentará a creación dun polo dotacional ao Norte
da vila de Cangas e, ademais, na que se imputará a
execución dunha vía –adscrita ao sistema xeral de
infraestruturas previstas do Plan Xeral- que enlazará a
Av. de Lugo con Av. de A Coruña, para que asuma
parte do tráfico que na actualidade satura o centro
solo urbano de Cangas.
Proxéctanse tres bolsas de solo urbanizable industrial
que cumpren co programa de obxetivos establecidos
polo Plan Xeral e situadas ambalasdúas ao Norte do
Municipio na sua proximidade co termo municipal
veciño de Bueu: [1] SUZ-4, bolsa que recolle o ámbito
do parque empresarial de A Portela ca modificación
puntual das NSP 1993 aprobada en abril de 2016, o
que supón unha aposta pola continuidade
urbanística que resulte na rápida materialización do
seu desenvolvemento; e [2] SUZ-3, bolsa emprazada
ao Norte da parroquia de Aldán, circunvalada -agás
polo Norte- pola vía de alta capacidade VG-4.6 e
estrada autonómica PO-315 e, territorialmente
inmediata a ampliación do parque empresarial
Castiñeiras de Bueu, en compatibilidade cas
disposicións recollidas polo plan xeral de ordenación
municipal aprobado neste concello veciño; esta
bolsa de solo urbanizable determínase na situación en
cabida daquela recollida nuha modificación, hoxe
en tramitación, do Plan Sectorial de Áreas
Empresariais.; , [3] SUZ-6, bolsa de solo urbanizable de
acaroada ao Leste do SUZ-3 e que servirá para
acoller unha progresiva ampliación deste, nun lugar
que concentrará un polo industrial da comarca do
Morrazo.
Deter
En aras da xeración de dotacións á ciudadanía e de
servizos á mobilidade, determínase: [1] SUZ-7, bolsa de
solo urbanizable baixo uso global dotacional, situada
ao ao Leste da Av. Cornilló [treito da estrada PO-554]
ata o o enlace ca vía de alta capacidade VG-4.5 e
lindando co SUZ-8 e co barrio rural de A Pedreira-A
Rúa; e, [2] SUZ-8, bolsa de solo urbanizable con uso
global de servizos á mobilidade, lindeira ao Norte co
SUZ-7, ao Leste co barrio rural de A Pedreira- A Rúa,
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ao Sur co solo urbano de Cangas e ao Oeste Av. de
Cornilló.
Solo de núcleo rural
Tendo en consideración as disposicións establecidas
polo plan en vigor, atendendo as limitacións
reguladas na lexislación autonómica vixente en
materia de ordenación do territorio e urbanismo, e
baixo un criterio de proporcionalidade urbanística e
equidade territorial co restante municipal, e cunha
condición maioritariamente recente; o Plan Xeral
delimita baixo a clasificación de solo de núcleo rural
case medio cento de núcleos rurais, segundo a
seguinte relación: [1] Na parroquia de O Hío, Donón,
A Alada, Vilanova, O Igrexario, Pinténs, Viñó,
Ameixide, Fenteiras, Arneles-Forcas, Cruz de Castro,
Nerga, Vilariño-O Viñal, Vilariño-O Viso, Liméns e
Liméns-A Barreira; [2] na parroquia de Aldán,
Menduiña, Gandón, Francón, Piñeiro e Erbello; [3] na
parroquia de Darbo, O Seixo, O Piñeiro, A Serra de
Nacente, A Serra de Poente-San Roque do Monte,
Cunchido-Santa
Marta,
BaleaAs
Barreiras,
A Madalena, San Pedro, Cimadevila e O Castelo; e
[4] na parroquia de Coiro, Augalevada-O Outeiro, A
Parada, A Costeira, O Carballal, O Cruceiro, O
Igrexario, A Devesa, O Xistro, A Rozada, Miranda-A
Bouteta, O Castrillón-Trigás, Laxielas, A Retirosa, Verín,
Romarigo, As Gruncheiras, Gondarán, A Pedreira-A
Rúa, e Rodeira.
O Plan Xeral determina áreas de actuación de
carácter integral na meirante parte dos núcleos rurais
delimitados para a sua adeucada densificación
interior no uso característico e, tamén, na
conectividade viaria. Trátanse de terreos nos que
para o seu aproveitamento ordeado e sustentable,
deberán ser parcelados, ademais de proveelos da
suficiencia viaria e de servizos; únicamente nestas
circunstancias poderán admitir a implantación
residencial. Desenvolveranse a través de plan
espaciais.

Solo rústico
Establécase unha rganización espacial
do rural
municipal en conformidade cas esixencias reguladas
na lexislación autonómica vixente en materia
urbanística, en oito categorías de solo rústico: de
protección ordinaria, de especial protección forestal,
de especial protección das augas, de especial
protección de costas, de especial protección de
infraestruturas, de especial protección de espazos
naturais, de especial protección paisaxística e,
finalmente, de especial protección patrimonial. Non
se determina a categoría de especial protección
agropecuaria, por carecer o territorio municipal de
concentracións parcelarias con resolución firme e de
terreos de alta produtividade agropecuaria que
sexan delimitados no catálogo oficial correspondente
polo órgano que teña a competencia sectorial en
materia agrícola ou gandeira.
Prodúcese, nalgún caso, superposición de mais
dunha categoría de solo rústico de especial
protección, polo que cando un terreo, polas súas
características,
poida
corresponder
a
varias
categorías de solo rústico, aplicaranse os distintos
réximes de forma complementaria.
En solo rústico determinarase a categoría de solo en
conformidade cos seguintes criterios de ordenación:
[1] en solo rústico de protección ordenaria, os terreos
rústicos que carecen dalgún valor ou cualidade que
fora obxeto de especial protección; [2] en solo rústico
de especial protección forestal, os terreos rústicos
integrados nos montes veciñais en man común, ao
carecer de terreos de alta produtividade forestal que
estuveren catalogados; [3] en solo rústico de especial
protección das augas, o dominio publico hidráulico
das canles fluviais ata a sua zona de policía -con
solución de continuidade-, as zonas de fluxo
preferente,
mais
os
corredores
ecolóxicos
establecidos polo Plan de Ordenación do Litoral; [4]
en solo rústico de protección de costas, os terreos
rústicos dentro da servidume de protección dominio
marítimo público terrestre e integrados en área de
interés costeiro según establece no Plan de
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Ordenación do Litoral; [5] en solo rústico de
protección de infraestruturas, os terreos rústicos dentro
da afección de liñas de transporte de enerxía en
media e alta tensión e nas zonas de afección –con
solución
de
continuidadeda
rede
viaria
supramunicipal; [6] en solo rústico de especial
protección de espazos naturais, os espazos naturais
da Rede Natura 2000 Costa da Vela e Cabo Udra, a
Lagoa de Vilariño e os terreos sitos na fachada
municipal ás enseadas de Cangas, do Rei e do
Fornelo, ao Sur dos barrios rurais de Balea-As Barreiras,
Cunchido-Santa Marta, e dende cabo Balea,
pasando polo espacio de valor natural Punta Balea,
ata a Praia de O Porto; [7] en solo rústico de especial
protección paisaxística, os terreos rústicos nos espazos
de interese paisaxística, xeomorfolóxica e de ladeira,
según se establece no Plan de Ordenación do Litoral,
e os miradores de Monte do Facho, Monte do
Carballiño e Balcón do Rei; e [8] en solo rústico de
especial protección patrimonial, os terreos rústicos
integrados na zona de protección integral e
delimitación dos xacementos arqueolóxicos.
O Plan Xeral determina dos plans especiais de
protección, un sito na fachada costeira de Ameixide
e en Nerga.
Estratexia dotacional
O Plan Xeral recoñece as dotacións existentes e
determina, unha estratexia xeral vertebrada na
dotación ao territorio municipal da suficiencia de
equipamentos, zonas verdes e espazos libres, como
das infraestruturas de comunicación e de redes de
servizos, necesarios para o desenvolvemento do Plan
Xeral e cumprir, ademais, cas reservas mínimas que
estableza a lexislación autonómica vixente en función
da capacidade máxima residencial que comporta o
Plan Xeral.
O sistema xeral de equipamentos localizase
maioritariamente asociado as vilas urbanas de
Cangas e Aldán, sendo as previsións determinadas,
entre outras, as que seguen: [1] Espazo supeditado ao

desenvolvemento do solo urbanizable de uso global
residencial SUZ-2, no terzo oriental da vila urbana de
Cangas ao Oeste do barrio de Espiritu Santo e
segregado en dúas áreas nas marxes de vía prevista
de sistema xeral; [2] ámbito emprazado na
delimitación do solo urbanizable de uso global
residencial SUZ-5, nas inmediacións do Estadio de
Atlestismo Municipal e Piscina Municipal de Balea,
sendo o desenvolvemento do citado solo urbanizable
un polo dotacional estratéxico no solo urbano de
Cangas; e [3] área localizada en solo rústico
inmediata ao Oeste e Sur co solo urbano de Aldán no
barrio do mesmo nome, e volcada ao Leste na
estrada autonómica PO-315.
O sistema xeral de zonas verdes e espazos libres
municipal é moi escaso, hai un manifesto déficit
destes espazos no Municipio; trátase, pois, dun
escenario a reverter pola proposta de ordenación,
establecendo ao respecto, entre outras, as seguintes
previsións: [1] Terreos rústicos delimitados entre o solo
urbano de Cangas no barrio de Espiritu Santo ao
Oeste, e ao Leste ca Av. de Cornilló [treito da estrada
PO-554] e compañando augas abaixo ao Rego das
Saiñas; [2] Ámbito integrado na delimitación do solo
urbanizable de uso global residencial SUZ-2,
acompañando augas abaixo do Río das Presas na
súa chegada a vila de Cangas; [3] terreos que
custudiando o curso do Río das Presas dende o A
Portela (SUZ-4) progresa augas abaixo, discrurrindo
inmediatos aos barrios rurais de A Madalena O
Outeiro, Verín e Romarigo, ata o solo urbanizable SUZ2; [4] terreos que acompañan a canle fluvial que
define o Río Bouzós dende o barrio rural de Verín
–augas arriba- ata o barrio rural de O Cruceiro –augas
abaixo-, na parroquia de Coiro; [5] Parque previsto
inmediato ao Norte do solo urbanizable SUZ-2,
próximo ao Leste ca vila urbana de Cangas e o barrio
rural de As Gruncheiras, ao Norte co barrio rural de O
Castrillón-Trigás e, ao Oeste cos barrios rurais de A
Retirosa e Romarigo; [6] no humedal de Liméns e
outros espazos na fachada costeira ao Sur do barrio
rural de Liméns-A Barreira; [7] dúas áreas próximas ao
Leste do núcleo urbano de Aldán, unha delimitada
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entre a vila urbana ao Oeste e a estrada autonómica
PO-315 ao Leste, e a restante –de maior extensión
territorial- situada na marxe Leste da estrada PO-315 e
acompañando xenerosamente a canle fluvial
definida polo Rego de Fiais; [8] terreos rústicos
inmeditos ao Leste do barrio rural de Pinténs,
asentamendo una zona verde ao servizo da Praia de
Pinténs; e [9] espazo situado ao pé da Praia de Area
Brava, na inmediatez Leste do barrio de Vilanova, na
parroquia de O Hío.
O sistema xeral de infraestruturas de redes de servizos
represéntase polas estruturas xerais existentes tales
como a EDAR de Cangas, os depósitos de
abastecemento de auga, a subestación eléctrica, a
infraestrutura de telecomunicación catalogada polo
RETEGAL nos montes de O Carbaliño, o punto limpo
municipal e complexo de tratamento de residuos
comarcal sito na fronteira do Municipio co concello
limítrofe de Bueu.

Proxectaranse infraestruturas de comunicación
previstas que desconxestionen o tráfico por Paseo de
Castelao e Av. de Ourense.
Prevése,
ademais,
como
sistema
xeral
de
infraestruturas de comunicación reservas de terreo
para e emprazamento de aparcamentos, moi
necesarios para asumila carga de tráfico turístico de
acceso a algunas prais e que non saturen os barrios
rurais que acusan de maneira mais manifesta esta
realidade, a sinalar: [1] Na fronte Enseada do Rei,
previsións ao Sur dos barrios de Balea- As Barreiras; [2]
Na fronte a Enseada do Fornelo, previsión ao Sur do
barrio rural de Liméns- A Barreira e Oeste do barrio
rural de Santa Marta; [3] Na fachada costeira mais
occidental, previsións na entreda ao barrio de Donón;
[4] Na fronte a Enseada de Aldán, previsións ao Leste
do barrio rural de Vilanova xunto a Praia de Area
Brava, e ao Leste do barrio rural de Pinténs nas
inmediacións da Praia do mesmo nome.

O sistema xeral de infraestruturas de comunicións está
liderado polo sistema portuario existente que
conforman os portos de Cangas e de Aldán, e o
sistema viario existente artellado na rede viaia
supramunicipal e, tamén –en menor medida- no viario
local; neste último caso, cabe destacar: [1] Rúa
Estrada de Vilanova que, con inicio na finalización da
estrada EP-1005 no barrio rural de Vilanova, remata
nas proximidades a Praia de Area Brava; [2] Rúa
Estrada a Viñó, con inicio de vía na estrada provincial
EP-1006 e finalización no barrio rural de Viñó; [3] Rúa
da Pinela ao Oeste dos barrios de Cunchido-Santa
Marta, con inicio de estrada EP-1010 e remate nas
proximidades da Praia de Santa Marta; [4] Rúa de
Carballás que circunvala ao Norte o barrio rural de
Nerga.
En aras do fomento da mobilidade municipal, acceso
aos espazos de interese e dotacionais, determínase
un itinerario peonil que recorre o territorio municipal,
cunha maior significación no bordo costeiro dende
Cabo Balea, na Enseada de Aldán, ata A Espiñeira na
Enseada de Aldán.
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6.

DESENVOLVEMENTO PREVISIBLE do PLAN
As determinacións do Plan Xeral establecidas na sua
Alternativa Seleccionada, desenvolveranse de modo
xeral seguindo criterios de sustentabilidade da
capacidade residencial, dotacional ou industrial, en
interacción
coas
variables
ambientais
xa
consideradas na fase de redacción, materializando
unha ordenación que redunde, non soamentena
cohesión social e dinamicidade económica, senon
tamén, na organización e concentración do usos no
territorio municipal.
A aprobación do Plan Xeral desenvolverá no seu
territorio un modelo urbanisticamente equilibrado que
consigne as mellores condicións e calidade de vida
para os seus habitantes, priorizando o respeto e a
convivencia coas áreas de protección de elementos
valiosos -bens patrimoniais, costeiros, ribeiras de ríos e
demais canles, espazos de interese da natureza e da
paisaxe, etc-; fomentando a modernización e
procura de maior dinamismo dos sectores produtivos
e, ademáis, que poida xerar unha expectativa de
crecemento sustentable no futuro.
Una vez executadas as actuacións e determinacións
contempladas pola Alternativa Seleccionada do Plan
Xeral:
 Potenciarase as vilas urbanas de Cangas e de
Aldán,
como
centros
neurálxicosde
concentración
do
uso
característico
residencial de natureza urbana e dotacional,
custodiado polo cumprimento das ordenanzas
de zonificación e demais normativa -entre ela
de harmonización tipolóxica e consolidación
das edificación, que se estableceren;
alcanzando os límites físicos integrados da
realidade urbana, para o cal realizarase o
desenvolmento dos solos urbanos non
consolidados e urbanizables residencias
inmediatos, tecendo a malla urbana que
garante a compaciadde e nuclearización
residencial do solo urbano.









O desenvolvemento das actuacións anteriores
correxirá
desiquilibrios
urbanísticos,
principalmente na vila urbana de Cangas
ademáis completará sua oferta dotacional, a
carón xusto da agrupación dotacional
existente formada polo Estadio de Atletismo
Municipal.
Axustarase a ordenación do asentamento
industrial de A Portela e disporase de reserva
de solo para o se desenvolvemento
urbanístico e acoller o crecemento do parque
industrial de Bueu, coas comunicacións e
servizos requeridos, o que beneficirá a
socioeconomía municipal e protexerá o
asentamento
disperso
e
ilegal
destas
actividades noutros solos incompatibles.
Os núcleos rurais, asentamentos de poboación
no rural, contarán con adecuada clasificación
para que neles pódanse licitar os usos e
actividades que lles son inherentes, o que
vaidirixido
-de modo premeditado- a
favorecelas condicións que afiancen a
fixación de poboación e, polo tanto, de renda
no rural.
A materialización das áreas de actuación
integral nos núcleos rurais, completarán falta
de conectividade viaria, carencia de servizos
e baixa optimización dos terreos hábiles para
a ocupación residencial;
Garantizarase a ordenación dos usos e
actividades a realizar no solo rústico, en base
os valores de protección que se establezan,
polo que fomentarase a posta en valor do
territorio rústico, que supón a metade da
superficie municipal e, á vez, protección dos
enclaves de interese natural, paisaxístico,
costeiro e hidrolóxico. Esta política, instaurada
polo Plan Xeral, da convivencia dos usos rurais
ca súa debida protección, repercutirá nun
maior atractivo turístico, por estar o Municipio,
ademáis, nun marco territorial privilexiado.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CANGAS
DOCUMENTO INICIAL ESTRATEXICO
CNpxMU8_DIE

Página 55 de 85

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CANGAS

















Disporase dunha oferta dotacional que, sendo
acorde o modelo urbanístico do Municipio e a
sua capacidade residencial e industrial, esté
aoservizo dos cidadáns e veciños para que
prioricen a sua residencia no Municipio e non
teñan que emigrar.
Fomentarase o turismo natural e cultural, xa
que o Plan Xeral garante ao Municipio dunha
oferta de interés, na que os seus bens
quedarán
debidamente
protexidos
por
normativa específica.
O modelo territorial municipal será compatible
cos instrumentos de ordenación territorial
vixentes, entre eles o Plan de Ordenación do
Litoral, o que ó beneficiará na acollida da
dinamización territorial da sua contorna.
Posta en valor do patrimonio industrial do
Municipio que, que encontrarase catalogado
culturalmente polo Plan Xeral.
Inicio do tramite técnico e económico para a
apertura dos sistema xeral de insfraestruturas
previsto que na vila de Cangas enlaza a Av.
Espitiru Santo-Av. de Lugo-A de A Coruña, o
que desconxestionará problema de tráfico
que circula polo centro da vila, por Paseo de
Castelao e Av. de Ourense.
Fomento da mobiliadade de personas e
vehículos, materializando os itinerarios peonís e
aparacamentos previstos polo Plan Xeral
como sistemas xerais de infraestruturas.
Adquisión de terreos e urbanizacións, no seu
caso, dos sistemas xerais de zonas verdes e
espazos libres, para satisfacela demanda de
espazos de lecer e disfrute da cidadanía,
como una claro expoñente da calidade de
vida e cohesión social.
Aumento da oferta de equipamentos públicos
de interés xeral.

Polo anterior exposto, a estratexía a seguir para o
desenvolvemento do Plan Xeral estará sometida a
control por un PROGRAMA DE SEGUIMENTO e
concratarase no que segue:
 Concentración e idononeidade do usos e
actividades a desenvolver no territorio.
 Mellora social e económica.
 Proteción e posta en valor dos fitos ou
enclaves de maior interese ambiental, ca
significación da privilexiada situación do
Municipio.
Establécese unha plazo de execución do Plan Xeral
de 12 anos, distribuidos en tres cuadrienios. No
tocante os prazos e programación de execución dos
desenvolvementos urbanísticos en solo urbanizable e
solo urbano non consolidado, detállanse en fichas de
Anexo específico na Memoria do Borrador. A
execución das áreas de actuación integral
executaranse no plazo temporal de tres cuadrienios
estimado polo Plan Xeral.
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7.

POTENCIAIS IMPACTOS AMBIENTAIS




7.1

INTRODUCCIÓN
A ordenación da Alternativa Seleccionada xerará un
efecto sobre as variables de sustentabilidade
consideradas, que é obxecto de análise e avaliación
no presente apartado. Os efectos se tipificarán como
positivos e negativos e sendo, cando se estimara
necesario, obxecto da adopción de medidas
previstas para reducir e corrixir efectos negativos que
puideren
preveerse.
Estímase
un
efecto
medioambiental coma unvestixioou evidencia que
deixa unha obra ou actividade humana no medio
ambiente, alterando a súa situación inicial; será máis
negativo canta maior sexa a calidade ambiental e
menor a súa capacidade para o resistir, pero tamén a
súa transcendencia depende do signo positivo ou
negativo do impacto e do seu valor pola
súamagnitude e incidencia.
Neste apartado, pois, identifícanse e aproxímanse
aqueles posibles efectos da ordenación da
Alternativa Seleccionada sobre cada unha das
variables de sustentabilidade consideradas.

7.2

METODOLOXÍA de ANÁLISE
A metodoloxía de análise dos efectos que no medio
puideren ser previsibles, nun escenario con
“ordenación”correspondente
á
a
Alternativa
Seleccionada, consitirá na consecución das seguintes
etapas de avaliación:
 Definición das actuaciónsestratéxicas da
ordenación con incidencia potencial no
medio e, polo tanto, causa de posibles
efectos.
 Identificación, caracterización e valoración
efectos.
 Avaliación de efectos sobre as variables de
sustentabilidade consideradas.

7.3

Adopción de medidas previstas para minimizar
e corrixir efectos negativos.
Catalogo de boas prácticas na fase de
execución de obra.

ACTUACIÓNS ESTRATÉXICAS de ORDENACIÓN
Estímanse que as actuacións estratexicas derivadas
da ordenación con incidencia potencialson as que
seguen:
 Delimitación de núcleos de poboación
[Actuación E1].
 Desenvolvementos urbanísticos [Actuación
E2].
 Emprazamento de sistemas xerais dotacionais
previstos [Actuación E3].
 Zonificación en terreos rústicos [Actuación E4].
As actuacións descritas corresponden á ordenación
cuxas determinacións xerais son: [1] 2 núcleos urbanos
[Cangas e Aldán] cunhaorganización espacial
racional da densificación interior e acollida lóxica de
desenvolvementos residencias que tecen e artellan a
compacidade definitiva do núcleo urbano; [2]
aproximadamente medio centenar de núcleos rurais,
delimitados con proporcionalidade respondendo a
realidade ou expectativa da súa progresión e sen
proposta de crecementos inxustificados en terreos de
natureza rústica; [3] determinación do polo industrial
na parte mais septentrional do Municipio, para
recoñecelo asentamento industrial xa existente de A
Portela e reservando solo en terreos inmediatos a
ampliación do parque industrial de Castiñeiras; [4]
categorización pormenorizada do solo rústico en
función dos valores que lle son inherentes ou foran
obxeto de especial protección, o que é garante da
preservación dos potenciais físicos e ambientais, e
resultan correctores do fraccionamiento ou perda de
continuidade ecolóxica dos ecosistemas existentes;
[5] sistema xeral de infraestrutras de comunicacións
previstos en itinerarios peonís, aparcamentos e vías de
enlace Av. Espiritu Santo-Av. de Lugo- Av. de A
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Coruña e Av. Espiriru Santo-Av. de Galicia; [6] sistema
xeral de equipamentos, previstos maioritariamente
nas reservas de solo urbanizable residencial ligadas ao
núcleo urbano de Cangas; e [7] sistema xeral de
zonas verdes e espazos libres previstos, asociados
como sendas peonís que acompañan a cauces
fluviais, como en parques e xardíns ao servizo
inmediato da poboación.

Variable de

Identificación de Efectos

sustentabilidade

Alteración dos fitosnaturaismáis
destacados
Natureza

como

en

do

Municipio,

demaiszonas

así
de

protección ou de interese natural
en xeral.

7.4

IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN e VALORIZACIÓN
de EFECTOS
No presente apartadoprocédese á identificación de
efectos
posibles
derivados
das
actuacións
estratéxicas da ordenación, así como o criterio de
caracterización e valoración dos mesmos; realizado
todo iso, enbase aos criterios de sustentabilidade
considerados (paisaxe, natureza, patrimonio cultural,
socioeconomía, medio urbano, medio rural, medio
industrial, mobilidade, enerxía, atomósfera e cambio
climático, ciclo hídrico, ciclo de materiais, ocupación
do solo e edificacións).

Conservación e posta en valor
Patrimonio

do

patrimonio

cultural

cultural

arqueolóxico, arquitectónico e
etonográfico.
Repercusións

Socioeconomía

que

socioeconomía

na

municipal

produciría a materialización das
determinacións da actuación.
Implantación no ámbito urbano
das determinacións e demais

Medio Urbano

consideracións establecidas ao
efecto pola actuación respecto
ao estado actual.

IDENTIFICACIÓN
Exposición de efectos posibles sobre as variables de
sustentabilidade consideradas:

Implantación no ámbito rural das
determinacións

e

demais

consideracións establecidas ao

Medio Rural

efecto pola actuación, respecto
ao estado actual.
Variable de

Identificación de Efectos

sustentabilidade

Emprazamento
Medio Industrial

de

integración

Paisaxe

obxecto

de

especial

atención, o impacto visual das
actuacións e as determinacións
urbanísticas

no

nunha

contorna

das

actuacións co medio circundante.
Será

activiades

actualmente de natureza rústica.

Alteración da paisaxe actual ou
carencias

industriais

de

Desprazamentos entre os núcleos
Mobilidade

de poboación ou de actividade,
así

como,

convivencia

do

transporte público e privado.

patrimonio

paisaxístico.
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Variable de

Variable de

Identificación de Efectos

sustentabilidade

sustentabilidade

Identificación de Efectos

Variación
Demanda enerxética derivada
das actuacións e de protección

Enerxía

das

infaestructuras

Edificacións

tipoloxías

na

ordenación

edificatorias

de
en

concordancia e harmonia coa
contorna no que se integran.

de

almacenamento e transporte.

Contaminación

gasosa,

principalmente

Atmósfera e

invernadoiro,

Cambio

de
e

efecto

acústica

que

puideren producir a implantación

Climático

de

actividades

e

usos

determinados na actuación.

Afección

ao

hidráulico,

dominio

CARACTERIZACIÓN e VALORACIÓN
En virtude do que precede, a caracterización dos
efectos
posibles
realízase
coa
organización
conceptual seguinte:


Polo seu prazo de manifestación:
- Curto: Pode manifestarse nun prazo
inferior ao ano, a contar dende a
entrada en vigor do Plan Xeral.
- Medio: Pode manifestarse nun prazo
entre o ano e os catro seguintes, a
contar dende a entrada en vigor do
Plan Xeral.
- Longo: Pode manifestarse nun prazo
entre o ano e os oito anos seguintes, a
contar dende a entrada en vigor do
Plan Xeral.



Pola súa duración:
- Permanente: Duración permanente,
indefinida no tempo, dos factores
mediambientales predominantes.
- Temporal: Duración non permanente no
tempo, cun prazo de manifestación no
tempo inconcreto.

público

contaminación

por

verteduras non adecuadamente

Ciclo Hídrico

xestionadas

e

demanda

de

recursos hídricos da actuación.
Incremento de residuos xerados
pola

implantación

actividades
Ciclo
Materiais

de

de

novas

ou

determinadas

pola

usos
actuación,

ou ben, pola xestión inadecuada
do

fluxo

de

materiais

na

explotación de actividades ou
usos.
Alteración do equilibrio territorial
Ocupación
do Solo

dos usos do solo que determine a
actuación,

respectando

a

vocación actual do solo como
dos seus valores ambientais.
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Pola súa compatibilidade:
- Acumulativo: Efecto que incrementa a
súa gravidade no tempo conforme
prolónguese o axente que o ocasiona,
ao carecerse de mecanismos de
eliminación con efectividade temporal
e do incremento da actuación
ocasionante do dano.
- Sinérxico: Efecto que se produce cando
o efecto conxunto da presenza
simultánea de varias actuacións, supón
unha incidencia ambiental maior que o
efecto suma das incidencias individuais
ílladamente.
Pola súa relación:
- Directo: Incidencia directa na variable
de sustentabilidade.
- Secundario: Incidencia derivada da
relación de interdependencia entre
máis dunha variable ambiental.

Feita a caracterización anterior, a valoración dos
efectos
posibles
realízase
coa
organización
conceptual a continuación indicada:


Nulo:
Non se estima interacción que fora obxecto
de análise coa variable de sustentabilidade
considerada.



Positivo:
Equilibrio ou incremento na integración da
actuación coa variable de sustentabilidade
ambiental considerada na análise.



Negativo:
Diminución ou redución na integración da
actuación coa variable de sustentabilidade
considerada. Cuantifícase, á súa vez, nos
seguintes graos:

-

-

7.5

Escaso: Regresión tras a adopción de
medidas previstas, recoméndase a súa
consideración.
Moderado: Regresión tras a adopción
de medidas previstas de obrigada
consideración.
Severo: A pesar da introducción de
medidas previstas para a corrección do
efecto sobre a variable ambiental, non
se recupera a medio ou longo prazo;
polo que, estímase inadecuada na
integración da actuación sobre a
variable
de
sustentabilidade
considerada.

AVALIACIÓN de EFECTOS
Nos cadros aportados en ANEXO I,realízaseavaliación
dos efectos identificados sobre as variables de
sustentabilidade consideradas e para cada unha das
actuacións estratéxicas definidas pola ordenación da
Alternativa Seleccionada, iso, baixo a metodoloxía de
análiseexposta e sombreando a caracterización e
valoración dos efectos, así como, a necesidade de
adopción de medidas para reducir ou corrixir os
efectos negativos.
Paisaxe
Segundo a Estratexia Galega da Paisaxe de Galicia, o
Municipio localízase na área paisaxística Rías Baixas,
encadrándose nas unidades paisaxísticas de
Pontevedra e Vigo Litoral, unidades éstas que
fraccionan pola práctica metade de Leste a Oeste a
extensión territorial, tal que a unidade Pontevedra
adscríbese a metade Norte e a unidade Vigo Litoral a
metade Sur.En conformidade co Plan de Ordenación
do Litoral, o Municipio conta cun espazo de interese
paisaxístico -na parroquia de O Hio na metade Oeste
hacia a vertente atlántica-, dous espazos de interese
xeomorfolóxico -xunto os ZECs Costa da Vela e Cabo
Udra- e varios ámbitos de interese pola sua orografía
de ladeira -maioritarios na parroquia de O Hío. O
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citadoinstrumendo de ordenación do territorio
adscribe ao Municipio nunha tipoloxía paisaxística de
Litoral e define varias unidades paisaxísticas
agrupadas nos sectores paisaxísticos de Ría de Aldán
e Costa da Vela, e Ría de Vigo. No sector Ría de
Aldán e Costa da Vela, incluénse as unidades
paisaxísticas de Punta do Couso, Costa de Soavela,
Praia Castiñeira, Pinténs, Costa da Vela, Porto de
Aldán, Costa de Sartaxéns, Costa de Bon, Aba da
Serra da Madalena e Enseada de Bueu; pola sua
banda, o sector Ría de Vigo, caracterízase polas
unidades de Enseada de Barra, Costado de Barra,
Praia de Melide, As Eiras, Enseada de Liméns, Cangas,
Darbo e Moaña.
A
Alternativa
Seleccionada
recoñece
a
potencialidadepaisaxística do Municipio, resultado da
suapeculiaridade orográfica que ofrece infinidade de
posibilidades para contemplar variadas paisaxes,
inmersos nun marco natural e costeiro privilexiado.Por
outra banda, en solo de núcleo rural, procederase á
ordenación, na súa xusta extensión dos núcleos rurais
cun
macado
carácter
recente,
por
iso,
implementarase
a
ordenación
con
normas
especificas de harmonización tipolóxica como claras
medidas de integración paisaxística e na contorna
rural; en solo urbanizable, estableceranse condicións
específicas
para
que
os
plans
de
desenvolvementoacheguenestudos específicos da
paisaxe, que analicen a interacción do ámbito a
desenvolver coa calidade visual e fraxilidade da
paisaxe no que se integra; e, en solo urbano,
determinarase unha ordenación coherente coa
realidade edificatoria existente -en volume e estética.
Estímase como positivo o efecto da E4 sobre a
presente variable, porque a Alternativa Seleccionada
en terreos de natureza rústica clasifícanse baixo figura
de
solo
rústico
protexidona
categoría
de
maioridoneidade
respecto
do
valor
oucualidadeprodutiva a preservar urbanisticamente,
tomando
a
determinación
de
solo
rústico
especialmente protexidona categoría de protección
paisaxísticanaquelesterreos rústicos pertencentes a os
espazos de interese [paisaxístico, xeomorfolóxico e de
ladeira] dispostos polo Plan de Ordenación do Litoral,

así como os principais miradores do Municipio [Monte
O Facho, Monte do Carballiño e Mirador do Balcón
do Rei].
Na antropización do medio poden darse afeccións
negativas pola implantación de novas estruturas, por
cambios na distribución da cobertura terrestre ou por
cambios na morfoloxía do terreo, que, en defintiva,
xerenunhaminoración da calidade estética da
paisaxe, así como as vistas panorámicas dende os
puntos de interese paisaxístico. Polo anterior, para as
restantes actuacións E1, E2 e E3, a Alternativa
Seleccionada preverá medidas para minimizar ou
corrixir posibles efectos negativos que puideren
producirse.

Natureza
O patrimonio natural do Municipio encabézase polas
zonas de especial conservación [ZEC] Costa da Vela
e Cabo Udra, súmanse os anteriores, o Espazo Natural
de Punta Balea e a Lagoa de Vilariño. Recoñécese,
ademáis, que o Municipio encóntrase integrado no
ámbito definido polo Plan de Recuperación de
Especies da Escribenta das Canaveiras (Emberiza
schoeniclus subsp. lusitánica steinbacher).
A Alternativa Seleccionada en solo rústico, clasificana
categoría de especialmente protexido, os terreos
rústicos integrados na Rede Natura 2000 constituida
pola ZEC Costa da Vela e Cabo Udra, a Lagoa de
Vilariño e a fachada costeira dende Cabo Balea
[recollendo o espazo de interese natural Punta Balea]
ata a Praia de O Porto; e disporánse cautelas
normativas aos usos e actividades previstos na área
pertencente ao Plan de Recuperación de Especies
da Escribenta das Canaveiras e demais fitos de
interese natural.
Non se estiman efectos previsibles derivados da E1 e,
no seu caso, efecto positivo na E4, xustificado polo
anterior. En caso contrario, prevese necesaria a
adopción de medidas, para a evitación de efectos
negativos valorados moderados, que puideren
derivarse da E3 e E2, con maior relevancia neste
último.
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Patrimonio Cultural

Medio Urbano

O Municipio signifícase polo seu patrimonio
arqueolóxico, etográfico e industrial, neste último
caso, procedente do sector pesqueiro e marisqueiro
que o desenvolveu e dinamizou económica e
socialmente.
A Alternativa Seleccionada incluirá una relación
catalogada completa e actualizada dos bens
culturais
arqueolóxicos,
arquitectónicos
e
etnográficos, que adquiren tal condición no territorio
municipal. Esta relación, blindarase no bloque
normativocun regulamento específico do patrimonio
cultural catalogado que redunda, se cabe, na
protección e posta en valor dos bens culturais do
Municipio.
A integración da presente variable na Alternativa
Seleccionada é xeralmente positiva. No que se refire
aos efectos particulares das actuacións, estímanse
como positivos para E1 e E4, nulos para E3, e negativo
con valoración escasa para E2.

A ordenación da Alternativa Seleccionada no solo
urbano de Cangas e de Aldán, realízasecun criterio
de autosuficiencia urbana e xusta extensión do malla
urbana, en coherencia ca realidade actual e futura;
iso, correxindo desequilibrios existentes e procurando
fomentar unha maior eficiencia na xestión do territorio
urbano en termos de racionalidade do espazo.
Prevese que respecto da presente variable
todakasactuaciónsteránun efecto positivo, excepto
na E4, que valórase como de nula incidencia, por
manterse a proposta de solo rústico feita pola
Alternativa Seleccionada nunhos termos porcentuais
ao respecto da extensión municipal, moi parexos a
alternativa cero [alternativa AL.00], entre o 72-73(%);
incluso,
a
ordenación
do
solo
rústico
melloraaquelacontida no altenativa cero.

Socieconomía
A Alternativa Seleccionada xeraráunhamellora
sustancial naestrutura socioeconómica do Municipio,
favorecendo a integración social e calidade de vida
nos
asentamentos
de
poboación
e
espazosdotacionais.
Por todo o exposto, considérase en xeral un impacto
de carácter positivo e todas as actuacións
establecidas. Os efectos produciranse a medio prazo
no caso das E2 e E3, e para as restantes a longo
prazo. A ordenación terá un relación directa e
positiva no medio social e económico do Municipio,
dada a previsión de crear dotacións urbanísticas
volcadas a poboación e de calidade, promoción dos
recursos naturais, creación de solo industrial,
afinzamento do litoral e dos seus portos, etc.

Medio Rural
Alternativa Seleccionada categoriza no medio rústico
e nassúas diferentes categorías, dependentes estas
de o valor ou potencialidade do territorio; faise
fincapé, na asignación de cualificación protectiva e
demais normativa reguladora para os espazos de
interese natural, costeiro e paisaxístico integrados no
Municipio, como das canles, infraestruturas viarias e
enerxéticas, espazos de valor cultural, ou simplemente
para dinamizar terreos nos que poida resultar viable a
explotación dos recursos forestais; igualmente,
recoñécense os asentamentos rurais do Municipio,
cunha estrutura maioritariamente recente.
Para todalas as actuacións prevese un efecto
positivo, porque en maior ou menor medida
contribúen á adecuada ordenación dos usos e, con
iso, unha xestión máis sustentable do territorio. Sinalar,
o efecto positivo das E1 e E2, xustificado pola
delimitación dos usos característicos residencial e
industrial, cun criterio repestuoso e de equilibrio con
outros usos e favorecendo a concentración das
actividades naquelesexpazos destinados ao efecto, o
que redunda nunha protección do medio rural ante a
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implantacións de actividades e usos incompatibles.
Medio Industrial
A Alternativa Seleccionada concentra o polo
industrial no Norte municipal, recoñecenedoo do
parque empresarial de A Portela e reservando solo
urbanizable para a acollida -en territorio municipaldo crecemento do parque empresarial de Castiñeiras
en Bueu. Para este último caso, a alternativa
establece a reserva ao Norte da parroquia de Aldán,
cincunvalada -agás polo Norte- polas estradas PO315 e CG-4.6 e inmediata a ampliación do parque
empresarial Castiñeiras de Bueu, en conformidade
cas disposicións recollidas polo plan xeral de
ordenación municipal aprobado neste concello
veciño. A proposta feita para este solo urbanizable
industrial estímase viable por: [1] ten solución de
continuidade inmediata ca ampliación urbanística do
parque empresarial de Castiñeiras, sen necesidade
de facer calquera infraestrutura que atrevese, sobre
ou baixo rasante, a traza da vía de alta capacidade
VG-4.6; [2] viabilidade na comunicación viaria
volcada na estrada PO-315; [3] en prácticamente a
sua total cabida superficial ten a afección sectorial
polos dereitos mineiros dunha canteira exitente, polo
que un desenvolvemento correcto e respetuoso
ambientalmente, resultará nunha mellor integración
paisaxística deste lugar ca su contorna.
Estímanse como positivos a medio prazo os efectos
que puideren derivarse da E2, e nulos nas demais
actuacións.

comunicación previstas que desconxestionen o
tráfico por Paseo de Castelao e Av. de Ourense, no
núcleo urbano de Cangas; determinaranse, como
infraestruturas de comunicación previstas, itinerarios
peonís e aparcamentos que osixenen a circulación
de persoas e de vehículos, polo territorio municipal; e,
no bloque normativo fomentarase a mellora da
mobilidade, aplicando disposicións conxuntas que
faciliten os desprazamentos, reduzan os tempos e
diminúan o impacto ambiental ocasionado, é dicir,
que sirvan para aumentala calidade de vida dos
cidadáns e veciños do Municipio.
Estímase que todalas actuacións estratexicas da
ordenación da Alternativa Seleccionada, xerarán
globalmente un efecto positivo na súa integración
coa presente variable de sustentabilidade.
Enerxía
A Alternativa Seleccionada determina correderores
baixo a clasificación de solo rústico de protección de
infraestruturas nas trazas aéreas da rede de transporte
de enerxía en media e alta tensión, o que velará pola
ausencia de afeccións a outros usos e, ademais,
maioridoneidade do mantemento enerxético.
Estímanse como positivos os efectos que pudieren
derivarse da E4, polo exposto. Nas demais actuacións
prevense posibles efectos negativos, de grao escaso,
polo aumento do consumo eléctrico, adoptando ao
efecto, medidas dirixidas a minimizar ou corrixir os
mesmos.
Atmósfera e Cambio Climático

Mobilidade
A Alternativa Seleccionada establece ca sua
ordenación un claro criterio estratéxico de
concentración dos usos, o que garante unha maior
funcionalidade do territorio, e que condensará
evidentemente
os
desprazamentos,
ademais,
potenciarasea xerarquía territorial dos núcleos rurais, o
que repercutirá nunhamaiordinamicidade social e,
polo tanto, na rendibilidade do mantemento do
transorte público. Proxectaranse infraestruturas de

A previsión de solo urbanizable industrial realízase
para a localización de medianas actividades, en
ningún caso gran industria. O Plan Xeral contará, con
estudo de zonificación acústica no que se xustifica a
idoneidade na distribución de sectores acústicos
conforme ao cumprimento dos obxectivos de
calidade acústica e disposións normativas en materia
de protección do medio atmosférico. Patentízase,
ademáis, un obxectivo estratéxico para agrupar as
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zonas verdes, favorecendo a presenza de arborado
autóctono.
Estímase como nula a previsión de efectos que as E3
e E4, que puideren producir no medio atmosférico, xa
que nelas non se implantarán, por causa normativa,
actividades comúns que poidan potencialmente ser
xeradorasdiso; con todo, as actuacións E1 e E2, aínda
que en escasa ou moderada entidade, poden ser
xeradoras de posibles efectos negativos, polo cal,
para estas últimas se implementar medidas
normativas en apartado específico, que minimicen ou
corrixan os efectos negativos en relación coa
contaminación por gases nocivos ou contaminación
acústica.
Ciclo Hídrico
A calidade das augas pode verse afectada durante
as actuaciónsposibles resultantes dodesenvolvemento
urbanístico, especialmente no caso das que teñan
lugar nas proximidades das canlesfluviaisouhumedais.
No que se refire ás marxes das canles, estas
constitúense nunha zona de especial protección, o
que favorece a súa preservación; son, ademáis, un
elemento importante da paisaxe, de modo que esta
protección tamén incide sobre a calidade do mesmo,
por non mencionar a protección á biodiversidade,
das especies vexetais e faunísticas, así como a
regulación
dos
fenómenos
de
avenidas
e
inundacións, protexendo fronte aos riscos naturais.
A Alternativa Seleccionada determina debida
protección
da
rede
hidrolóxica
municipal,
clasificando baixo solo rústico de protección de
augas o dominio público das canles e das ribeiras ata
a zona de policía e acollendo, ademais, os
corredores
ecolóxicosdispostos
polo
Plan
de
Ordenación do Litoral; determinarase, por outra
banda, no bloque normativo medidas de protección
do medio hidrolóxico.
Polo anterior exposto, estímase como positivo os
efectos que na presente variable de sustentabilidade
puideren derivarse da E4. Para as restantes, aínda que
en diferente grao de afección, prevense posibles
efectos negativos froito da implantación dos usos que

nelas se determina, por iso, neste caso, achéganse
medidas que os conteñan ou eliminen; referido todo
iso, en termos de integración da Alternativa
Seleccionada variable de sustentabilidade.
Ciclo de Materiais
Na
Alternativa
Seleccionada
recoñécese
a
incentivación na xestión dos materiais e residuos
como unha cuestión relevante á sustentabilidade da
ordenación, adoptando medidas para a xestión
sustentable os mesmos nos procesos de urbanización
dos desenvolvementos e, en xeral, a nova
implantaciones de actividades potencialmente
xeradoras de residuos. Considéranse, ademais, as
posibilidades de uso do territorio en base á súa
aptitude e fraxilidade fronte aos usos admitidos nas
clasificacións urbanísticas determinadas, dando un
tratamento específico ás zonas máis fráxiles e ás de
maior potencial segundo criterios ecolóxico-naturais;
minimizando o impacto de consumo de materiais nas
novas implantacións.
Ao respecto, prevense posibles posibles efectos
negativos para as actuacións E1 e E2, sendo para as
mesmas, de aplicación medidas de minimización dos
citados efectos e que iso redunde, na maior
integración integración da ordenación da Alternativa
Seleccionada ante a presente variable de
sustentabilidade; por outra banda, para as actuación
E3 e E4, valórase como positivo a incidencia nesta
variable de sustentabilidade ambiental, porque
producen unha ordenación pormenorizada do
territorio concentrando os usos con sinerxias
derivadas.
Ocupación do Solo
A Ordenación fundaméntasena creación de
estruturas básicas que permitirán unha dinamización
social e económica do Municipio, ante uns
antecedentes que resultan da situación actual
caracterizada pola falta de potenciación e
protección, á vez e de forma sustentable co medio,
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dos recursos ou valores que no territorio sonlle
inherentes.
A
Alternativa
Seleccionada
determina
unha
ordenación detallada do solo rústico nas súas
diferentes categorías, dependentes éstas do seuvalor
oupotencialidadeinherente no territorio; faisefincapé,
na asignación de cualificación protectiva e demais
normativa reguladora para os espazos de interese
natural integrados no Municipio, como das canles,
infraestruturas viarias e enerxéticas, espazos de valor
paisaxístico, costeiroou cultural.
Recoñécese, nasúaxusta extensión urbana, os núcleos
urbanos de Cangas e de Aldán. Preténdese dar
solución á escaseza de solo como soporte da
actividade económica, os especiais valores naturais e
paisaxísticos do territorio municipal, a singular
orografía, a fraxilidade dos ecosistemas e o risco de
perda de calidade de vida dos habitantes, evitando
a edificación dispersa ou o consumo inxustificado de
novos solos, orientando as actuacións públicas e
privadas cara á recuperación, rehabilitación ou
reforma da edificación existente e a colmatación dos
espazos baleiros integrados na malla urbana, que
poden producir futuros focos de marxinalidade
urbana que dificulten unha zonificación sostible; polo
anterior, determínase bolsas cualificadas en solo
urbano non consolidado. A Ordenación identifica os
asentamentos de poboación no rural, baixo a
clasificación de solo de núcleo rural, respecto da
situación actual, supón un aumento xustificado a
densidade nos núcleos rurais, que á vez vai
acompaño dunha regulación normativa que vela
preservación do medio rural co fin de potenciar o seu
insubstituíble valor paisaxístico e ecolóxico.
Os desenvolvementos urbanísticos determínansenas
inmedacións do núcleo urbano de Cangas, co fin de
tecer co solo urbano os terreos colindantes que, con
viabilidade técnica e ecónomica, podan producir a
compacidade e progreso na nuclearización
residencial do solo urbano. O desenvolmento
industrial proxéctase no cuarterón Norte do Municipio,
recoñecendo o asentamento industrial existente de A
Portela e facendo, como única e nova previsión, a

reserva de solo para non perdela oportunidade
estratexica de acollelo crecemento en terreos
municipais do parque empresarial de Castiñeiras de
Bueu.
Por todo o anterior exposto, estímanse como positivos
os efectos que as actuacións estratéxicas definidas
producirán, a medio prazo, fronte á presente variable
de sustentabilidade.
Edificacións
Na Alternativa Seleccionada, determínase unha
organización espacial que responde a unhas
necesidades e obxectivos previos que tenden á
dinamización do territorio municipal na súa vertente
socioeconómica, pero, á vez, sustentable e
respestuosa co medio que actua de soporte universal.
A ordenación establecida, dispón para o solo urbano
non consolidado e solo urbanizable, reservas de
superficie edificable para vivendas baixo algunha
figura de protección pública. O Plan Xeral, no seu
bloque normativo, sosterá unha plena regulación do
patrimonio arquitectónico de interese cultural, o que
redundará na posta en valor de arquitecturas que son
reflexo dunha época e que poden ser dinamizadores
dun incipiente sector turístico; ademáis, establécense
medidas regulamentarias que asenten normas de
estética e harmonización tipolóxica das novas
edificacións, ourehabilitacións das existentes, en
función da contorna no que se empracen -contorna
urbana, rural ou rural con singularidade cultural- e que
permitirán conxugar o crecemento residencial ou
rehabilitación do parque de vivendas existente, de
maneira respectuosa coas tipoloxías do lugar e que
contextualicen coa contorna rural ou urbana que as
integra.
Estímanse como positivos os efectos que as
actuacións estratéxicas definidas producirán, a medio
prazo, fronte á presente variable de sustentabilidade.
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7.6

MEDIDAS PREVISTAS para MINIMIZAR ou CORREXIR
EFECTOS NEGATIVOS
Neste apartado expóñense as medidas que o Plan
Xeral, a través do bloque normativo da sua Alterntiva
Seleccionada, preverá para a minimización e
corrección dos posibles efectos negativos que
puideren derivarse das actuaciónsestratexicasda
ordenación valoradas no apartado que precede,
respecto de cada unha das variables de
sustentabilidade con afeccións negativas no grao
que corresponda:

-

-

Paisaxe
-

-

-

-

-

Catálogo de medidas de protección
paisaxística no solo rústico clasificado na
categoría de especial protección paisaxística.
Condiciónsaodesenvolvemento
do
solo
urbanizable, pola que os instrumentos
urbanísticos para o desenvolvemento do solo
urbanizable, deberán achegarun estudo da
paisaxe, que analizará a interacción do
ámbito a desenvolver coa calidade visual e
fraxilidade da paisaxe no que se integra.
O acondicionamento das zonas verdes e
espazos libres públicos realizarase con
especies arbóreas autóctonas comúns no
territorio
municipal.
Iso
redundará
na
integración paisaxística e ambiental destes
espazos públicos coa contorna.
O Concello non outorgarálicenza a ningún
proxecto que implique a destrucción,
deterioración ou desfiguración da paisaxe ou
alteración do equilibrio ecolóxico.
Aquelas actuacións urbanísticas, forestais,
mineiras, industriaisou de obras públicas que
poidan alterar a paisaxeou a ecoloxía do
medio,
cumpriránco
establecido
nalexislaciónvixenteou que fora de aplicación
na materia.

-

-

-

Nas
obras
de
urbanización
deinfraestruturas,preverase o tratamento das
áreas sometidas a movementos de terras, con
utilización de muros vexetados ou gavións, se
a pendente é superior a 45º, ou especies
tapizantes sobre terra vexetal se é inferior.
As intervencións na paisaxe velarán polo
mantemento da vexetación de porte arbóreo
e arbustivo preexistente, salvo que se xustifique
o contrario atendendo a motivos ecolóxicos.
En caso de alteración ou desaparición,
definiranse
medidas
adecuadas
de
recuperación e integración que garantan a
presenza de especies propias do lugar,
evitando unha excesiva fragmentación dos
hábitats e corredores ecolóxicos.Para a súa
selección será necesario considerar a forma e
dimensión das especies, a súa textura,
coloración e fenoloxía para alcanzar a mellor
integración paisaxística e ecolóxica.
Prevalecerá a instalación enterrada nas novas
instalacións para o servizo eléctrico ou de
telecomunicacións.
Os carteis ou valos publicitarios serán obxecto
de valoración no que incumbe á súa
integración paisaxística, para que non
desarmonice coa súa contorna.
Cumpriranse as normas ou condicións de
edificación recollidas nas ordenanzas de
clasificación de solo determinadas polo Plan
Xeral.

Natureza
-

A solicitude de licenza de calquera uso
permitido ou autorizable previsto polo Plan
Xeral en solo clasificado como rústico, irá
acompañada de debida xustificación da súa
non afección ao plan de recuperación de
especies da Escribenta da Canaveiras. No
caso, de que a ausencia de afección non se
xustificase expresamente ou, doutra banda,
que o uso previsto afectase manifestamente a
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algunha
especie
catalogada
como
vulnerable ou en perigo de extinción, a
emisión da pertinente licencia quedará
supeditada á preceptiva autorización do
organismo autonómico competente en
materia de conservación da natureza; esta
autorización
será
independente
de
calqueraoutra que haxa de ser emitida polos
distintos órganos das administracións públicas.

-

Patrimonio Cultural
-

-

-

Calquera
desenvolvemento
de
solo
urbanizable requerirá, con carácter previo e
vinculante,
acordo
favorable
da
Administración competente en materia de
protección do patrimonio cultural.
Se no ámbito a desenvolver dun solo
urbanizable houbera un ben con cataligación
cultural polo Plan Xeral, deberá ser protexido e
particularmente integrado na ordenación que
resulte do desenvolvemento urbanístico.
Se como resultado dunha previa intervención
arqueolóxica, houbera un xacemento en solo
clasificado como urbanizable, a redacción do
correspondenteplan
de
desenvolvementopoderá procurar a inclusión
das devanditas zonas de valor arqueolóxico
nas superficies de cesión obrigatoria á
administración
municipal;
iso,
coa
obrigatoriedade de que devandito plan sexa
sometido a informe preceptivo e vinculante
da Administración competente en materia de
protección do patrimonio cultural quen
establecerá, amais,as pertinentes medidas de
preservación do xacemento arqueolóxico.

-

-

-

-

Enerxía
-

O desenvolvemento industrial e residencial,
deberá recoller en proxecto e custear en
execución, centro de transformación que
satisfaga as súas necesidades de servizo, a
salvo
de
que
se
xustificare
que

osdesenvolvementos non supoñan unha
diminuciónsignificativa
nas
redes
de
subministración eléctrica existente.
Imprantaranse elementos que permitan a
redución global do consumo de enerxía e o
aumento da súa eficiencia. Proponse a
incorporación de reductores de fluxo na
instalación eléctrica de iluminación que
permitan xestionar mellor o consumo eléctrico.
As edificacións residenciais e aquelas públicas
emprazadas
nos
espazos
dotacionais,
disporán de sistema de contribución solar para
auga quente sanitaria, constituída por paneis
ou captadores solares, acumulador solar e
restante instalación.
Empregaranse
sistemas
de
calefacción
respectuosos co consumo enerxético, de
maneira que en caso optar por sistemas de
calefacción eléctrica, acreditarase o uso de
equipos de baixo consumo.
Establecerase para o alumeado público como
para iluminación interior de edificios públicos,
o emprego de lámparas de tecnoloxía LED
(mellores rendementos luminotécnicos para
menores requirimentos de potencia)
Nas licitacións de obras de edificación,
velarase polo cumprimento da normativa
sectorial e técnica da edificación que
corresponda, no que atinxe especialmente ao
aforro de enerxía nos rendementos da
iluminación e nas instalacións de climatización
e calefacción.
Nos supostos reglados pola lexislación
autonómica vixente na materia e normativa
técnica da edificación, esixirase certificación
enerxética nas edificacións.
Velarase
polo
cumprimento
das
determinacións de solo rústico de protección
de infraestruturas establecidas polo Plan Xeral,
amais das demais consideracións impostas
pola lexislación sectorial de aplicación.
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Atmósfera e Cambio Climático
-

-

-

-

-

-

Para o desenvolvemento urbanístico do solo
urbanizable, deberán adoptarse as medidas
de restricción pertinentes e oportunas para a
nova implantación de instalacións ou
industrias que poidan supor un risco potencial
de contaminación ambiental, dada a
proximidade a áreas residenciais e a canles
fluviais; iso en prexuízo das emisións
contaminantes e dos impactos indesexables
no medio físico. Garantirase, en calquera
caso, o cumprimento da lexislación sectorial
correspondente en materia de contaminación
atmosférica.
Corresponde á Administración autonómica
competente
en
materia
ambiental
a
vixilancia, control e potestade sancionadora e
o establecemento de medidas cautelares, dos
niveis de emisión e de contaminantes á
atmosfera, naqueles casos especificados na
lexislación arriba indicada; e correspondendo
ao Concello as competencias que igualmente
se lle asignan.
As emisións de contaminantes á atmosfera,
calquera que sexa a súa natureza, non
poderán exceder os niveis próximos de emisión
establecidos na normativa vixente.
Nas licenzas que se concedan para proxectos
de instalaciónsindustriaisnas que se produzan
vertidos de fumes, gases e vapores á
atmosfera;esixirase
a
xustificación
do
cumprimento
da
lexislación
vixente
competente na materia.
Neste
sentido
os
proxectos
de
instalaciónsindustriais
deberán
xustificara
adecuaidade ambiental detodolosaxentes
contaminantes
(chemineas,
vehículos,
procesos industriais, etc.) e que dispoñen dos
elementos correctores necesarios para evitar
molestias aoscidadáns.

-

-

-

-

Atenderaseásdisposicións que o respecto diso
se establecesen en calquera outra lexislación
ou normativa técnica que for de aplicación.
Estarase ao disposto na lexislación ou
normativa
vixente
en
materia
de
contaminación ou protección do medio
atmosférico.
As perturbacións por ruídos e vibracións non
excederán dos límites que establecen pola
lexilación sectorial, no referente a zonificación
acústica, obxectivos de calidade e emisións
acústicas. Ningunha instalación, construcción,
modificación, ampliación ou traslado de
calquera tipo de emisor acústico poderá ser
autorizado, aprobado ou permitido o seu
funcionamento
pola
Administración
competente, se incumpre o previsto na
lexislación en materia de contaminación
acústica.
Os servizos de inspección municipal poderán
realizar
en
todo
momento
cantas
comprobacións
sexan
oportunas
e
o
propietario ou responsable da actividade
xeradora de ruídos deberá permitilo.
O Concello poderá aprobar unha ordenanza
municipal de control da contaminación
acústica.

Ciclo hídrico
-

Deberá acreditarse a suficiencia das redes
existentes de abastecemento de auga e
saneamento ás que se proxecte conectar
aquelas propias dos desenvolvemenetos
urbanísticos;
en
caso
de
insuficiencia
daquelas, o desenvolvemento deberá recoller
en proxecto e custear en execución as obras
necesarias para o adecuado servizo de
abastecemento de auga e saneamento.
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-

-

-

Os plans de desenvolvemento deberán
achegar estudo relativo á demanda de
recursos hídricos que implica a implantación
prevista, indicando se as houber, concesións
ou dereitos de aproveitamento de auga
outorgados polo organismo hidrolóxicoque
corresponda. No seu caso, devandito estudo
xustificará a suficiencia e, á vez, ausencia de
risco de sobreexplotación, da fonte ou
captación de abastecemento de auga. Será
obrigatoria a obtención da correspondente
autorización de aproveitamento de augas,
conforme ao disposto na lexislación vixente en
materia de augas.
Os plans de desenvolvemento deberán
achegar estudo relativo ás verteduras que
poidan xerarse froito da implantación prevista,
ao obxecto de dar cumprimento ás
condicións impostas respecto diso no
Regulamento do Dominio Público Hidráulico
vixente; como tamén, en caso de verteduras
ao devandito dominio público, recoller en
proxecto e custear en execución as
instalacións de depuración dos efluentes
residuais xerados e da súa adecuación ás
normas de calidade das augas establecidas
no Plan Hidrolóxico que corresponda, e obter
a autorización de vertido pertinente. Deberán
preverse nos devanditos plans, así mesmo,
redes separativas de residuais e pluviais no
saneamento.
No caso de que houber unha canle de auga
en solo clasificado como urbanizableou solo
urbano non consolidado, os plans de
desenvolvemento do mesmo deberán integrar
na súa ordenación e conservar, á vez, a canle
natural das correntes de auga e preservando
libre un espazo mínimo fluvial que debe
integrar a canle de augas medias e os noiros
que o conforman, coa correspondente
vexetación de ribeira como a parte da chaira
de
inundación
que
contribúe
á
sustentabilidade dos ecosistemas fluviais.

-

-

-

-

-

Os
plans
de
desenvolvemento
correspondentes a aqueles solos urbanizables
e solo urbano non consolidado, que presenten
afección á zona de policía de canles,
deberán dar cumprida xustificación do
disposto no Regulamento de Dominio Público
Hidráulico vixente relativo á zona de fluxo
preferente,
en
relación
ás
previsións
establecidas respecto diso na lexislación
sectorial de aplicación.
Sen prexuízo do anterior, os plans de
desenvolvemento
requirirán
informe
preceptivo e vinculante do organismo de
hidrolóxicoque corresponda, cando afecten o
réxime
e
aproveitamento
das
augas
continentais ou aos usos permitidos en terreos
de dominio público hidráulico e nas súas zonas
de servidume e de policía; tendo en conta a
estes efectos o previsto na planificación
hidráulica e demais planificacións sectoriais
aprobadas.
Con carácter xeral é preciso manter as
condicións de potabilidade esixidas para o
abastecemento de auga ás poboacións. Por
tal motivo non se autorizarán as actividades
nocivas e insalubres, capaces de contaminar
coas súas verteduras as augas destinadas ao
abastecemento público ou privado. Iguais
requisitos serán esixibles ás instalacións que
poidan contaminar augas destinadas a zonas
de baños públicos ou similares, existentes ou
que puidesen instalarse no futuro.
Esixirase por parte do Concello, o control do
proxecto de execución e do funcionamento
posterior dos sistemas de depuración de
augas residuais, esixido polo regulamento que
fose de aplicación en materia de actividades
molestas, insalubres ou perigosas.
Nas
vivendas
de
nova
construción
proxectaranse medidas de aforro de consumo
de auga, co fin de privilexiar a eficiencia no
uso das infraestruturas de abastecemento.
Entre as citadas medidas cabe indicar as que
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-

-

seguen:
Reutilización
de
augas
grises
domésticas [as vivendas contarán con
equipos de reciclaxe de augas domésticas
procedentes de lavabos, bidets, duchas ou
similar. Iso consistiría en derivar ditas augas a
un depósito de reciclaxe, no que por medios
de depuración biolóxica servirase de auga
reutilizable a inodoros, lavadoras e limpeza
doméstica; o que repercutiría na disposición
de conexións de fontanaría específicas para o
bo funcionamento do sistema de reutilización],
e equipos sanitarios con mecanismos de aforro
de auga [as vivendas disporán de cisternas
para inodoros de dobre carga ou de
descarga interrumpible, co obxecto minimizar
o consumo de auga nos mesmos]
Todo proxectodeste tipo haberá de xustificar a
adopción das medidas necesarias para evitar
un grao de contaminación inadmisible, tanto
nas augas fluviais como nas subterráneas. En
particular, os plans de desenvolvemento
urbanístico daqueles solos urbanizables e
urbanos non consolidados recollidos neste
plan xeral, deberán achegar estudo relativo ás
verteduras que poidan xerarse froito da
implantación prevista, ao obxecto de dar
cumprimento ás condicións impostas respecto
diso no Regulamento do Dominio Público
Hidráulico; como tamén, en caso de
verteduras ao devandito dominio público,
achegar proxecto das instalacións de
depuración dos efluentes residuais xerados e
da súa adecuación ás normas de calidade
das augasestablecidas no Plan Hidrolóxico
que corresponda.
Queda prohibido a vertedura directa ou
indirecta de augas e de productos residuais
susceptibles de contaminar as augas
continentais ou calquera outro elemento do
dominio público hidráulico, salvo que se conte
coa previa autorización administrativa. As
verteduras de augas residuais requirirán, por
tanto, a previa autorización do organismo da
que corresponda, a cuxo efecto o titular das

-

-

-

instalacións deberá formular a correspondente
solicitude de autorización acompañada de
documentación técnica na que se definirán
características das instalacións de depuración,
e os parámetros límite dos efluentes.
Toda vertedura, así mesmo, deberá reunir as
condicións precisas para que considerado en
particular e en conxunto cos restantes vertidos
ao mesma canle, cúmpranse en todos os
puntos os obxectivos de calidade sinalados
para as súas augas, segundo o preceptuado
na lexislación sectorial en maetria de augas
que for de aplicación.
Promoverase a reutilización para servizos de
mantemento da implantación residencial
[rega de espazos libres, bocas de incendio,
limpeza de viarias, etc.]. Por iso, recoméndase
o
emprazamento
de
sistemas
de
almacenamento
de
augas
residuais
depuradas e pluviais, para que poidan estar a
disposición e uso da implantación residencial
prevista. Iso favorecerá a eficiencia no uso das
infraestruturas
abastecemento
e
de
saneamento.
Mentres non exista para a totalidade dos
núcleos rurais do termo municipal un servizo de
abastecemento de auga colectiva, o
Concello avaliará con carácter previo á
concesión de calquera licenza de nova
edificación a dispoñibilidade de auga para a
subministración. A existencia de risco de
sobreexplotación da fonte ou punto de
captación será causa da denegación de
licenza. Sen prexuízo do anterior e con
carácter xeral, requirirán informe preceptivo e
vinculante do organismo hidrolóxico que
corresponda, os actos e plans que afecten o
réxime
e
aproveitamento
das
augas
continentais ou aos usos permitidos en terreos
de dominio público hidráulico e nas súas zonas
de servidume e de policía; tendo en conta a
estes efectos o previsto na planificación
hidráulica e demais planificacións sectoriais
aprobadas. Igualmente, no caso de que se
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pretendan realizar verteduras de augas
residuais ao dominio público hidráulico, con
carácter previo á solicitude de licenza,
deberase presentar proxecto das instalacións
de depuración que garantan o cumprimento
das normas de calidade das augas
establecidas
no
Plan
Hidrolóxico
que
corresponda.

-

Ciclo de Materiais
-

-

O solo urbano resultante do desenvolvemento
urbanístico, integrarase no sistema de
tratamento residuos sólidos que corresponda,
nas condicións establecidas pola lei e
evitando calquera vertedura ou impacto no
medio.
O
desenvolvemento
urbanístico
deberá recoller en proxecto e custear en
execución as medidas necesarias para tal fin.
O solo urbano industrial, desenvolvido coa
sectorización que no seu momento a
establecer, disporá dun órgano xestor que
vele pola boa conducta ambiental das
actividades industriais implantadas, que velará
pola xestión integral [eliminación ou reciclaxe]
dos residuos industriais xerados, a promoción
no emprego eficiente dos recursos para o
aforro enerxético e o control da emisión ao
medio de contaminantes potenciais. O
desenvolvemento industrial, deberá recoller en
proxecto e custear en execución, centro de
transformación
que
satisfaga
as
súas
necesidades de servizo; iso, co obxecto de
que devanditos desenvolvementos non
puideren supor unha diminución nas redes de
subministración eléctrica existente.
Tanto os residuos sólidos urbanos como
aqueles de orixe forestal, industrial ou de
natureza perigosa, xestionaranse conforme á
lexislación sectorial vixente e procurando, en
calquera caso, a evitación de verteduras ou
impactos indesexables no medio físico.

-

-

Para a mellor xestión da recollida e tratamento
de residuos convencionais, o Concello
manterá
actualizado
un
estudo
pormenorizado dos núcleos de poboación
con determinación das frecuencias dos
servizos de recollida, localización detallada
dos percorridos e as zonas que se reservan
para a situación de colectores de todo tipo de
residuos,
a
fin
de
eliminar
barreiras
arquitectónicas, facilitar o servizo de depósito
e recollida, optimizar os percorridos e reducir o
tempo do servizo de recollida. As condicións
básicas do servizo son as seguintes: Os residuos
serán previamente clasificados selectivamente
polos usuarios do servizo segundo os horarios
que o Concello establecese; doutra banda, os
residuos que polas súas características
especiais non poida ser depositada nos
colectores
correspondentes
deberá
ser
recollido por un servizo especializado ou
enviado a un destino destinado ao efecto.
Os distintos proxectos de obra e construción
deberán incluír as medidas necesarias para
garantir o control de desperdicios e residuos
xerados durante a fase de construción e
funcionamento, dando prioridade o destino
destes en instalacións de valorización fronte a
instalacións de eliminación. Por iso, os
proxectos de obra e construción, achegarán
un Plan de Xestión de Residuos, sendo a súa
ausencia motivo de denegación de licenza,
amais, nos devanditos proxectos, priorizarase o
emprego de materiais que conten con
certificados de calidade ou que acrediten
unha xestión sustentable do medio.
Priorizarase o emprego de materiais que
conten con certificados de calidade ou que
acrediten unha xestión sustentable do medio;
engádese ao anterior, como imperatico, que
o Concello inclúa entre as condicións das
oportunas e preceptivas licenzas urbanísticas
as determinacións oportunas para a xestión
dos residuos perigosos que poidan xerarse,
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-

entendendo por tales aqueles que fosen
cualificados como perigosos pola normativa
sectorial que fose de aplicación.
O Concello incluirá entre as condicións das
oportunas e preceptivas licenzas urbanísticas
as determinacións oportunas para a xestión
dos residuos perigosos que poidan xerarse,
entendendo por tales aqueles que fosen
cualificados como perigosos pola normativa
sectorial que fose de aplicación.

8.

INCIDENCIAS PREVISIBLES sobre PLANS SECTORIAIS E
TERRITORIAIS
Directrices de Ordenación do Territorio
As Directrices de Ordenación do Territorio, en diante
DOT, teñen como finalidade establecer as pautas
espaciais
de
asentamento
das
actividades,
precisando a definición dun modelo territorial para
Galicia. Este modelo identifica cales son os elementos
que compoñen o territorio e establece que
características deben ter, como deben evolucionar e
cales deben ser as relacións entre eles. As propostas e
determinacións destas Directrices definen unha senda
que seguir e perfilan un escenario de futuro co que se
aspira a conseguir un territorio máis integrado,
sustentable e equilibrado que facilite a renovación e
dinamización dos procesos desenvolvo económico.
Ademais, achegan criterios e normas para os plans
urbanísticos municipais e para os plans territoriais de
escala supramunicipal, de forma que as súas
propostas sexan coherentes cos obxectivos xerais que
delas se derivan.
O Plan Xeralterá igualmente en consideración na
ordenación proposta, das determinacións da DOT na
ordenación coherente e racional dosasentamentos
de poboación, potenciación dos núcleos urbanos
como, da estratéxica reserva de solo urbanizable
para
acollerdesenvolvementosde
interese
socioeconómicobaixo uso característico residencial e
industrial,, e da asignación de categorías de solo
rústico que optimicen as potencialidades do medio
rural, pero á vez, sexan respetuosas coa vocación do
territorio; así como, da xustificación da proposta
finalmente seleccionada na súa integración coas
variables de sustentabilidade ambiental que teñen
que ver coa paisaxe, natureza, patrimonio, sociedade
e economía, medio urbano, medio rural, medio
industrial, mobilidade, enerxía, atmosfera e cambio
climático, ciclo hídrico, ocupación do solo e
edifiacciones.
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conservación. Engloba os espazos de
elevado valor natural e ambiental que
albergan as chairas intermareais, así como
as marismas altas e Baixas. Neste área
prohíbense
os
desenvolvementos
urbanísticos, agás que se trate das áreas
destinadas a sistemas xerais ou locais
destes, sempre e cando a súa utilización e
tratamento sexa acorde co carácter e os
valores identificados.
O
Plan
Xeral
recolle
na
súa
documentación éste área e non determina
sobre él desenvolmentos urbanísticos,
establecendo en solo clasificado como
rústico a cualificación na categoría de
especial protección de costas. Igualmente,
na normativa do Plan Xeral para solo
clasificado como rústico, regularanse os
usos e actividades en conformidade ca
regulación de carácter xeral disposta polo
POL.

Avalíanseos posibles efectos que o Plan Xeral
produciría nas citadas variables ambientais e,
naquelas nas que se diagnostican posibles efectos
negativos, adóptanse medidas normativas específicas
cuxa finalidade é conter ou minimizar os mesmos.
O patrimonio natural máis destacado do Municipio é
a Rede Natura 2000 constituida polos ZECs Costa d
aVela e Cabo Udra.
No que se refire especificamente ao patrimonio
cultural, tras un estudo eshaustivo do territorio
municipal, a Alterantiva Seleccionada recollerá un
catálogo actualizado e pormenorizado do patrimonio
arqueolóxico, arquitectónico e etnográfico, ao que,
así mesmo, blinda cunha regulación de solo
específica.

Plan de Ordenación do Litoral
O Plan de Ordenación do Litoral, en diante POL, ten
por obxecto establecer os criterios, principios e
normas xerais para a ordenación urbanística da zona
litoral baseada en criterios de perdurabilidade e
sustentabilidade, así como a normativa necesaria
para garantir a conservación, protección e posta en
valor das zonas costeiras.
O Plan Xeral atende as determinacións establecidas
polo Plan de Ordenación do Litoral, en particular, aos
elementos do modelo territorial dispostosnas Áreas do
citado instrumento de ordenación autonómico, con
clara influencia na ordenación e estrutura do territorio
municipal; ca seguinte relación:
 ÁREAS
-

Protección intermareal.- Segundo o POL,
trátase
dunha
área
continua
de
protección ambiental, na que o escenario
costeiro se prolonga por rías e esteiros,
xerando formas asociadas ás dinámicas
fluviomariñas,
compartindo
as
súas
mesmas características e valores de

-

Protección costeira.- Segundo o POL,
trátase
dunha
área
continua
de
protección ambiental, que conforma 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, en
concreto, as xeoformas rochosase os
sistemas praia-duna xunto coas formacións
vexetais costeiras asociadas. Con carácter
xeral
están
prohibidos
os
desenvolvementos urbanísticos agás que
se trate das áreas destinadas a sistemas
xerais ou locais destes sempre e cando a
súa utilización e tratamento sexa acorde
co carácter e os valores identificados.
O
Plan
Xeral
recolle
na
súa
documentación éste área e non determina
sobre él desenvolmento urbanístico algún,
establecendo en solo clasificado como
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rústico a cualificación na categoría de
especial protección de costas. Igualmente,
na normativa do Plan Xeral para solo
clasificado como rústico, regularanse os
usos e actividades en conformidade ca
regulación de carácter xeral disposta polo
POL.
-

Mellora Ambiental e Paisaxístixa.- O POL
define esta área como continua, que
abrangue o territorio comprendido entre a
costa e os primeiros eixes e espazos que
articulaban o modelo de organización
tradicional, incluíndo deste modo a
paisaxe litoral próxima á costa. Engloba,
polo tanto, as chairas, as vertentes litorais e
o espazo rural máis directamente asociado
ao mar. Constitúe, na maior 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
inadecuados procesos de ocupación
edificatoria,
especialmente
aqueles
dispersos, difusos e incoherentes co
modelo territorial proposto. No referido aos
desenvolvementos urbanísticos no territorio
influenciado por esta área, permitiranse excepcionalmentecrecementos
urbanísticos que de forma motivada e
racional se formulen para completar trama
urbana existente dende asentamentos de
carácter fundacional, periférico funcional
ou agregado urbano, ou no seu caso, para
propiciar un crecemento racional dende
un asentamento fundacional. Nesta área
os crecementos dirixiranse, sempre que
sexa posible, en dirección contraria á
costa. Neles as edificacións situaranse
diante dos núcleos existentes tan só co
obxectivo de completar a fachada
marítima, ou a trama existente.

As determinacións feitas polo Plan Xeral en
solo urbanizable neste área atenden aos
supostos establecidos ao respecto polo
POL, completamento ao crecemento
lóxico e racional do núcleo urbano ata os
seus delimitadores físicos e proposta que
guíe, sempre, un crecemento en dirección
contraria a costa.
No tocante ao solo clasificado como
rústico, na normativa do Plan Xeral para
solo clasificado como rústico, regularanse
os usos e actividades en conformidade ca
regulación de carácter xeral disposta polo
POL.
-

Ordenación.-O POL define esta área como
continua, que abrangue as planicies
costeiras e abas ou montes de transición
situados tras a fronte litoral nas que, na
maioría das ocasións, se poden atopar
asentamentos ligados visualmente ou
funcionalmente ás paisaxes litorais. O POL
considera esta área apta para os
desenvolvementos
urbanísticos
dende
calquera tipo de asentamento.
O Plan Xera dirixirá os crecementos
urbanísticos preferentemente e sempre
que sexa posible, en dirección contraria á
costa e, en todo caso, evitando a presión
sobre as áreas máis fráxiles e os espazos e
elementos de maior valor natural e
paisaxístico. En solo clasificado como
rústico, determinanse as correspondentes
categorías de solo, en función do valor a
protexer e garantido a concentración de
usos,
ademáis,
na
sua
normativa
regularanse os usos e actividades en
conformidade ca regulación de carácter
xeraldisposta polo POL.
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-

-

Corredores.- Segundo o POL trátanse de
áreas descontinuas, que toman como
base territorial os cursos de auga,
defínense como elementos lineais que
garanten, non só a conectividade
biolóxica, senón os fluxos de auga,
materiais e enerxía, colaborando a evitar a
fragmentación da paisaxe. 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.
Neste
área
prohíbense
os
desenvolvementos urbanísticos, agás que
se trate das áreas destinadas a sistemas
xerais ou locais destes, sempre e cando a
súa utilización e tratamento sexa acorde
co carácter e os valores identificados.
O Plan Xeral acolle os supostos anteriores,
establecendo
nos
terreos
rústicos
integrados nestas áreas en solo clasificado
como rústico a cualificación na categoría
de especial protección de augas.
Igualmente, na normativa do Plan Xeral
para solo clasificado como rústico,
regularanse os usos e actividades en
conformidade ca regulación de carácter
xeral disposta polo POL.
Espazos de interese.- Definitidos polo POL
como áreas discontinuas, que abranguen
os espazos que posúen unha xeomorfoloxía
singular, conteñen taxons endémicos,
vulnerables ou de distribución reducida ou
se recoñecen como paisaxes que inciden
no
imaxinario
colectivo
do
litoral.
Comprenden aqueles espazos que, con
independencia da súa situación nunha ou
varias
das
áreas,
posúen
unhas

características singulares e homoxéneas
que os fan merecedores dun especial
recoñecemento, diferenciandoos en tres
grupos: Espazos de Interese Paisaxístico,
Espazos de Interese Xeomorfolóxico e
Espazos de Interese de Ladeira.
O Municipio conta cun espazo de interese
paisaxístico -na parroquia de O Hio na
metade Oeste hacia a vertente atlántica-,
dous espazos de interese xeomorfolóxico xunto os ZECs Costa da Vela e Cabo Udra-;
para todos os anteriores, o Plan Xeral non
determina
desenvolmento
urbanístico
algún, establecendo en solo clasificado
como rústico a cualificación na categoría
de especial protección paisaxística. Igual
criterio aplicase nos espazos de interese de
ladeira, maioritarios na parroquia de O Hío.
Pola sua banda, na normativa do Plan
Xeral para solo clasificado como rústico,
regularanse os usos e actividades en
conformidade ca regulación de carácter
xeral disposta polo POL.
-

Rede de Espazos Naturais.- Segundo o POL,
representa unha área discontinua que
correspóndese
cos
ámbitos
que
conforman a Rede de Espazos Naturais
recollidos lexilación sectorial vixente en
materia da conservación da natureza.
Neste
área
os
desenvolvementosurbanísticos
prohibiranse, agás que se trate das áreas
destinadas a sistemas xerais ou locais,
sempre e cando a súa utilización e
tratamento sexa acorde co carácter e os
valores identificados, debéndose axustar,
en todo caso, aos criterios establecidos
polo correspondente instrumento de
ordenación dos recursos naturais ou ao
establecido polo órgano competente na
materia de Galicia.
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O
Plan
Xeral
recolle
na
súa
documentación éste área e non determina
sobre él desenvolmento urbanístico algún,
establecendo en solo clasificado como
rústico a cualificación na categoría de
especial protección de espazos naturais.
Igualmente, na normativa do Plan Xeral
para solo clasificado como rústico,
regularanse os usos e actividades en
conformidade ca regulación de carácter
xeral disposta polo POL.

-

Agregado funcional.- En virtude do
disposto polo POL, o agregado funcional
corresponde aos núcleos que responden a
implantacións no territorio máis recentes
que as de carácter tradicional e que non
obstante, 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
configuráronse
como
asentamentos integrantes do modelo de
organización de territorio.
O Municipio pertence o tramo CangasMoaña.

-

Agregado urbano.- Segundo o POL, o
agregado urbano recolle os os continuos
urbanos difusos que se desenvolven ao
longo da costa case sen interrupción. Son
áreas carentes de estruturas definidas, nas
que os núcleos fundacionais e as áreas
vacantes aparecen como os principais
elementos de identidade e oportunidade.
Para este sistema de asentamento o POL
dispón:
 Posibilidade de establecemento de
desenvolvementos
urbanísticos
dirixindo os crecementos, sempre
que sexa posible, en dirección
contraria á costa e, en todo caso,
evitando a presión sobre as áreas
máis fráxiles e os espazos e
elementos de valor natural.
 Tratamento
proteccionista
na
incorporación dos corredores, as
áreas boscosas e os espazos de
interese.
 Compacidade
dos
desenvolvemento e mellorando o
acceso
da
poboación
ás
dotacións.

 ASENTAMENTOS
-

-

Núcleo de identidade do litoral.-Por
disposición do POL, son asentamentos
fundacionais localización estratéxica no
bordo costeiro e a súa vinculación co mar
lles confire unha singularidade que os fai
merecedores dun tratamento específico.
Os
asentamentos
fundacionais
correspóndense
con
núcleos
poboacionais, ben de carácter urbano ou
rural, que teñen unha orixe ou fundación
antiga, ou aqueles cuxa trama responde a
esa formación e evolución progresiva no
tempo e o espazo.
O Plan Xeral establecerá na sua
documentación a figura pola cal se
concretará o desenvolvemento destes
núcleos,
conforme
aos
principios
xeraisdispostosao respecto polo POL.
Desenvolvemento periférico.- Segundo o
Pol, o desenvolvemeto periférico, recolle os
crecementos contiguos aos núcleos de
identidade do litoral froito da súa
evolución.
O Plan Xeral asignará normativa especifica
que regule os seudesenvolvemento.
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-

Fomento
damobilidade,
conectividade e accesibilidade,
priorizando modos de trans-porte
alternativos.
Potenciarase a recuperación dos
núcleos
fundacionais,
recualificación dos espazos de
interese e as actuacións vinculadas
á reconversión de actividades
económicas
ou
industriais
preexistentes.
Integración susentable co espazos
de interese e valor ambiental,
evitando a ocupación extensiva do
borde costeiro e os seus fondos
escénicos.

Ambitos de recualificación.- O Plan Xeral
determinará áreas de recualificación
respondendo a unha finalidade Ambiental,
para a cohesión social; sendo a súa
relación a continuación relacionada:
RC.0.1. A Alada, Area Brava, Ameixide,
Arneles e O Igrexario[ Distribuida en tres
subáreas: RC.01.1. A Alada, RC.01.2. Area
Brava-Ameixide e RC.01.3. Arneles-O
Igrexario]; RC.02. Menduiña; RC.03. Parque
Empresarial; RC.04. Nerga; RC.05. LiménsSanta Marta; RC.06. Balea-Salgueirón; e,
RC.07. Av. de Ourense, Punta Rodeira
[Distribuida en dúas subáreas: RC.07.1. Av.
de Ourense e RC.07.2. Punta Rodeira. No
Análise
do
Modelo
de
AsentamentoPoboacional do Plan Xeral,
categorízanse e xustifícanse os obxetivos
das áreas de recalificación descritas.

 SISTEMAS XERAIS TERRITORIAIS
-

O Plan Xeral determinará os sistemas xerais
referidos as infraestruturas portuarias,
viarias, dos servizos, de equipamentos,
espazos libres e zonas verdes, sin hober
motivo algún para desafectar desta

condición aquelas que ostentan esta
condición na actualidade. Estarase as
esixencias que se dispxieren ao respecto
no POL.

Plan Sectorial de Ordenacion de Áreas Empresariais
na Comunidade Autónoma de Galicia
Este plan sectorial encadraao Municipio na Área
Funcional de Pontevedra, área na que existencia de
demanda de solo industrial urbanizado para o ano
horizonte 2024. Os termos anteriores son básicos na
xustificación da viabilidade do solo urbanizable
industrial que o Plan Xeral determina, pola sua
incidencia estratéxica na área funcional e
inmellorables comunicacións por estrada.
O plan sectorial establece dúas áreas que esténdense
por territorio municipal: Área P.E Bueu-Castiñeiras-Amp
[36004011] e Área Industrial A Portela [36008021].
O Plan Xeral determina solo urbanizable baixo uso
característico industrial na área industrial de A Portela
máis na proximidade, en territorio municipal, do
parque empresarial de Castiñeira de Bueu.

Plan Sectorial de Implantación de Infraestruturas e
Desenvolvemento da Xunta de Galicia polo RETEGAL
Conforme o recollido no presente plan sectorial o
Municipio conta infraestrutura existente [RTGA] no Alto
do Carballiño e ca identificación Centro de Cangas
RTGA36008001. Ao respecto, o Plan Xeral categoriza
os terreos que emprazan devandita infraestrutura
como sistema xeral de infraestruturas de redes de
servizos, en solo clasificado como rústico.
Por otra banda, no Municipio polo presente plan
sectorial non existen previsións de infraestruturas
previstas definida [RTGR], nin infraestruturas previstas
non definidas [RTGN].
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Plan Sectorial de Ordenación Territorial de Parques de
Tecnoloxía Alimentaria na Costa Galega
O presente plan sectorial determina un área no
Municipio, en Punta Roca dos Patos, na parroquia de
O Hío enfrontada as enseadas de Barra e Liméns.
No ámbito delimitado polo presente plan sectorial é
clasificado polo Plan Xeral como solo rústico na
categoría de especial protección de costas. Nesta
categoría de solo rústico admítese, tralo informe
favorable do órgano que teña a competenca
sectorial correspondente con carácter previo á
obtención
do
título
habilitante
municipal,
construcción e instalacións destinadas a acuicultura.
Proxecto Sectorial LAT 66 Kv Lourizán-Cangas
Proxecto da liña de transporte de enerxía en alta
tensión de 66 kV dende a subestación de Lourizán a
subestación de Cangas, recollido polo Plan Xeral e
que procedente do término municipal veciño de
Bueu discurre por predios rústicos ata A Madalena,
onde segue a traza da estrada autonómica PO-551
en dirección a subestación de Cangas. En tendido
aéreo e en solo clasificado como rústico, o Plan Xeral
determina a cualificación de especial protección de
infraestruturas a devantita traza.
Estratexia galega da paisaxe
A estratexia galega da paisaxe ten entre os seus
principais obxectivos, integrar a paisaxe nas políticas
de ordenamento territorial e urbanístico, e nas súas
políticas ambientais, do patrimonio cultural, agrícolas,
forestais, sociais, turísticas, industriais e económicas; así
como en calquera outra política sectorial que poida
producir un impacto directo ou indirecto sobre a
paisaxe. Artéllase a través da redacción dos
Instrumentos para protección, ordenación e xestión
das paisaxes, a Integración paisaxística e a
sensibilización, formación e divulgación da Paisaxe. A
estratexia galega da paisaxe define as 12 grandes
áreas paisaxísticas de Galicia.

O Municipio localízase na área paisaxística Rías
Baixas, encadrándose nas unidades paisaxístiticas de
Pontevedra e Vigo Litoral, unidades éstas que
fraccionan pola práctica metade de Leste a Oeste a
extensión territorial, tal que a unidade Pontevedra
adscríbese a metade Norte e a unidade Vigo Litoral a
metade Sur.
Plan de recuperación de especies ameazadas
Os plans de recuperación teñen como fin garantir a
conservación da especie que vive en estado silvestre
no territorio galego e dos seus hábitats e establecer
medidas que preserven, manteñan e restablezan as
súas poboacións naturais. Así, trátase de corrixir os
problemas de conservación, realizando un plan previo
onde se recollen trazos biolóxicos, estado da
poboación ou do espazo da especie.

Plan de Sanamiento de Galicia
O Plan de Saneamento ten por obxectivo o
cumprimento da Directiva Europea dentro do territorio
galego nos prazos que marca a mesma. Para o que
se analizou en detalle cada un dos núcleos de máis
de 100 habitantes, propoñendo a súa conexión ás
diferentes aglomeracións, ben sexa estas xa existentes
ou ben propostas de nova creación e, no caso de
núcleos con poboación urbana de menos de 100
habitantes, proponse a súa conexión a unha
aglomeración urbana ou a súa consideración de
núcleo illado con saneamento individual. Neste último
caso os núcleos terán un saneamento illado e, en
moitos casos, de tipo individual, sen realización en
xeral de redes de colectores.
De acordocoa definición de zonas sensibles, o
presente plan outorga a Cangas a condición de zona
de sensibilidade normal, zona a que se verte
maioritariamente a carga contaminante de Galicia. A
Alterantiva Seleccionada disporá, así mesmo, de
determinacións
específicasque
velarán
pola
minimización de poribles verteduras e adecuada
xestión de instalacións previstas.
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Plan Auga

Programa de desenvolvemento rural de Galicia

O obxectivodeste plan é o compromiso cunha
utilización máis sustentable dos recursos; o
cumprimento estrito da lexislación presente e futura; e
a necesidade de transformar o concepto de
consumo de auga transmitindo ao usuario a idea do
ciclo completo da auga.
Recolle actuacións para levar a cabo no catro
provincias da Comunidade Autónoma. As actuacións
previstas no Plan Auga divídense en accións de
captacións das augas, de bombeo, de avance e
materialización de estacións de tratamento de auga
potable (ETAPs), depósitos e instalacións de
conducións principais e secundarias.
A
Alternativa
Seleccionada
establecerá
determinacións respecto diso para integración da
variable de sustentabilidade hídrica e establece,
amais,
condicións
específicas
para
os
abastecementos de auga nos desenvolvementos
urbanísticos ou crecementos residenciais e industrial
que puideren producirse.

O Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de
Galicia para a etapa 2014-2020, constitúe a resposta
ás disposicións do Regulamento de aplicación, a
través
do
Fondo
Europeo
Agrícola
de
Desenvolvemento Rural (FEADER).
O Regulamento referido consolida o novo escenario
xa configurado a partir da Axenda 2000 presentada o
16 de xullo de 1999, no que a política de
desenvolvemento rural deixa de ser un instrumento
exclusivo da Política de Cohesión para pasar a
acompañar e completar as políticas de axuda ao
mercado e aos ingresos aplicadas no marco da
política agrícola común (PAC). Deste xeito a PAC
pasa a apoiarse sobre dous alicerces: o primeiro,
relativo á política de prezos e mercados e o segundo,
relativo á política de desenvolvemento rural.

Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia
En Galicia estase en proceso de aprobación un
documento que cubra as actuais demandas de
xestión de residuos urbanos e que se incorpore as
novas esixencias técnicas e normativas que
foronxurdindo no período temporal de referencia, así
como o establecemento de previsións futuras.
O Plan Xeralna integración da variable de
sustentabilidade específica na materia, normalizará
un catálogo de medidas para fomentar unha xestión
de residuos máis eficiente e respestuosa coa
contorna; facendo fincapé, na mellora dos sistemas
actualmente implantados, así como, de gatantir o seu
correcto funcionamento no desenvolvemento ou
crecementos urbanísticos previstos. Cabe reseñar,
que ao Norte da parroquia de Aldán, O Municipio
conta cas instalacións comarcais de xestión de
residuos.

Plan director de estradas de Galicia. Plan MOVE
O Plan MOVE é un plan de mobilidade e ordenación
viaria estratéxica que establece as orientacións en
materia de infraestruturas de transporte, coa
finalidade de facilitar a mobilidade das persoas e o
acceso aos mercados, contribuíndo deste xeito á
mellora da competitividade da economía e ao
benestar dos cidadáns.
O estudo da rede viaria baséase nas determinacións
establecidas nas Directrices de Ordenación do
Territorio para a rede viaria. As infraestruturas de
transporte e, en concreto as infraestruturas viarias son
factores imprescindibles na toma de decisións na
estratexia de ordenación do territorio
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Plan director de mobilidade alternativa (PDMAG)
O Plan Director de Mobilidade Alternativa para
Galicia (PDMAG) constitúe un paso adiante na
aposta por alcanzar un modelo de mobilidade
sostible para Galicia, que faga compatible o
desenvolvemento económico e a satisfacción das
demandas de mobilidade, coa preservación do
medio e a loita contra o cambio climático,
fomentando un modelo que pasa ineludiblemente
polo fomento dos modos de transporte non
motorizados, ou ben complementados éstesco
transporte público.
O Plan Xeralpromove a integración da ordenación
respecto a variable de sustentabilidade referida a
mobilidade e, á vez, dispón normativa específica ao
respecto.

Concellos limítrofes
Os concellos limítrofes do Municipio son Moaña e
Bueu: [1] Moaña conta con plan xeral de ordenación
municipal aprobado o 22/11/2016; [2] Bueu conta cun
plan xeral de ordenación municipal vixentedende o
22/09/2017.
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9.

ANEXO I
En diante apórtanse os cadros nos que
pormenorízase a
Avaliación
de Efectos
feita
en
apartado específico.

Actuación Estratéxica

Efectos

Negativo

Adopción
de medidas

Severo

Moderado

Escaso

Positivo

Nulo
Secundario

Directo

SinérXico

Acumulativo

Temporal

Relación

Compatibilidade

Valoración

Duración
Permanente

Longo

Variable de sustentabilidade

Curto

de poboación [E1]

Medio

Prazo de

Delimitación núcleos

manifestación

Caracterización

Paisaxe
Natureza
Patrimonio cultural
Socioeconomía
Medio Urbano
Medio Rural
Medio Industrial
Mobilidade
Enerxía
Atmosfera e Cambio Climático
Ciclo Hídrico
Ciclo de Materiais
Ocupación do Solo
Edificacións
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Actuación Estratexica

Efectos

Negativo

Adopción
de medidas

Severo

Moderado

Escaso

Positivo

Nulo
Secundario

Directo

SinérXico

Acumulativo

Temporal

Relación

Compatibilidade

Valoración

Duración
Permanente

Longo

Variable de sustentabilidade

Curto

[E2]

Medio

Prazo de

Desenvolvementos urbanísticos

manifestación

Caracterización

Paisaxe
Natureza
Patrimonio cultural
Socioeconomía
Medio Urbano
Medio Rural
Medio Industrial
Mobilidade
Enerxía
Atmosfera e Cambio Climático
Ciclo Hídrico
Ciclo de Materiais
Ocupación do Solo
Edificacións
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Actuación Estratexica

Efectos

Negativo

Adopción
de
medidas

Severo

Moderado

Escaso

Positivo

Nulo
Secundario

Directo

SinérXico

Acumulativo

Temporal

Relación

Compatibilidade

Valoración

Duración
Permanente

Variable de sustentabilidade

Curto

[E3]

Longo

dotacionais previstos

Medio

Prazo de

Emprazamento de sistemas xerais

manifestación

Caracterización

Paisaxe
Natureza
Patrimonio cultural
Socioeconomía
Medio Urbano
Medio Rural
Medio Industrial
Mobilidade
Enerxía
Atmosfera e Cambio Climático
Ciclo Hídrico
Ciclo de Materiais
Ocupación do Solo
Edificacións
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Actuación Estratexica

Efectos

Negativo

Adopción
de
medidas

Severo

Moderado

Escaso

Positivo

Nulo
Secundario

Directo

SinérXico

Acumulativo

Temporal

Relación

Compatibilidade

Valoración

Duración
Permanente

Longo

Variable de sustentabilidade

Curto

[E4]

Medio

Prazo de

Zonificación en terreos rústicos

manifestación

Caracterización

Paisaxe
Natureza
Patrimonio cultural
Socioeconomía
Medio Urbano
Medio Rural
Medio Industrial
Mobilidade
Enerxía
Atmosfera e Cambio Climático
Ciclo Hídrico
Ciclo de Materiais
Ocupación do Solo
Edificacións
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10.

PLANOS

Para evitala duplicidade de planos, aqueles
informativos
do
territorio
municipal
[Grupo IT-]apórtanse no Borrador do Plan Xeral.
Neste documento organizaranse os planos que
representan as determinacións feitas nas
alternativas xeradas [alternativas AL.00, AL.01 e
AL.02] que, despois do seu sometemento a
unha análise multivariable, estableceuse a
elección daquela mais adeucada e definida
como Alternativa Seleccionada.
A relación de planos adxuntos co presente
documento ambiental, son os que seguen
 Grupo
- Ordenación.
Territorio Municipal.
 Series:
- AL – 1. Clasificación Xeral
- AL – 2. Clasificación Detallada
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DOCUMENTO

Serie AL - 1. CLASIFICACIÓN XERAL

Serie AL - 2. CLASIFICACIÓN DETALLADA

CLASIFICACIÓNS

SOLO de NÚCLEO RURAL
CLASIFICACIÓN

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

SOLO de NÚCLEO RURAL

SOLO de NÚCLEO RURAL

SOLO URBANO
SOLO URBANIZABLE

SOLO URBANO

PROMOTOR

SOLO RÚSTICO

CLASIFICACIÓN
SOLO URBANO

INFORMACIÓN
SOLO URBANIZABLE

LÍMITES TERRITORIAIS
LÍMITE MUNICIPAL do PLANEAMENTO

CLASIFICACIÓN - USO GLOBAL

LÍMITE MUNICIPAL do INSTITUTO XEOGRÁFICO
NACIONAL

SOLO URBANIZABLE - RESIDENCIAL

CONCELLO de CANGAS

REDACTOR

HIDROLOXÍA

SOLO URBANIZABLE - INDUSTRIAL
SOLO URBANIZABLE - DOTACIONAL ou de
SERVIZOS á MOBILIDADE

CAUCE ou LAGOA
z
x

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

HUMEDAL

SOLO RÚSTICO
CATEGORIA
PROTECCIÓN ORDINARIA
ESPECIAL PROTECCIÓN de COSTAS
ESPECIAL PROTECCIÓN de ESPAZOS NATURAIS
ESPECIAL PROTECCIÓN PAISAXÍSTICA
ESPECIAL PROTECCIÓN de COSTAS e ESPAZOS NATURAIS
ESPECIAL PROTECCIÓN de COSTAS e PAISAXÍSTICA
ESPECIAL PROTECCIÓN de COSTAS, de ESPAZOS
NATURAIS e PAISAXÍSTICA
ESPECIAL PROTECCIÓN FORESTAL
ESPECIAL PROTECCIÓN das AUGAS
ESPECIAL PROTECCIÓN PATRIMONIAL
ESPECIAL PROTECCIÓN AGROPECUARIA
ESPECIAL PROTECCIÓN de INFRAESTRUTURAS

PORTOS
SISTEMA PORTUARIO

LÍMITE MUNICIPAL do PLANEAMENTO
LÍMITE MUNICIPAL do INSTITUTO XEOGRÁFICO
NACIONAL
HIDROLOXÍA

z
x

CAUCE ou LAGOA
HUMEDAL

GRUPO

LÍMITES TERRITORIAIS

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS
AL - 1. CLASIFICACIÓN XERAL
AL - 2. CLASIFICACIÓN
DETALLADA

FOLLAS A REPRESENTAR

INFORMACIÓN

SERIES

LENDA GRÁFICA

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

510500

511000

511500

512000
4684500

510000

4684500

509500

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

PROMOTOR

CONCELLO de CANGAS

4684000

4684000

Punta Couso
O Cabalo de Aldán

REDACTOR

A Muralla
Illas Osas

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

Praia de Couso
O Alto da Cruz

A Furna

4683500

4683500

Punta Osas

Praia de Portal

PLANO
GRUPO

As Tomadas

Praia de Rabáns

SERIE
FOLLA REPRESENTADA

AL - 1.
CLASIFICACIÓN XERAL

4682500

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

4683000

Praia de Alada

4682500

4683000

Alto do Couso

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

Illa de Chousa

Vilanova

509500

510000

510500

511000

511500

512000

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

4682000

4682000

Punta Paredón do Río

(02)

ALTERNATIVA AL.00

CLAVE

ESCALA

Alto de Fontecha

(01)

AL.00 - 1 (01)

513500

514000

514500

515000
4684500

513000

4684500

512500

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

CONCELLO de CANGAS

4684000

4684000

PROMOTOR

REDACTOR

4683500

4683500

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

Punta de San Martín
Praia de Portal
Praia de Lagoelas

PLANO

SERIE

Punta de Alada

Bo
uz
as

Punta Niño do Corvo

AL - 1.
CLASIFICACIÓN XERAL

4682500

R

eg
o

de

Alada

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

Praia de Alada

FOLLA REPRESENTADA

A Rebandeira

4683000

Illa do Aire

4682500

4683000

GRUPO

Praia de Rabáns

Praia de Menduiña
Praia de Estropeiros
Vilanova

Illa Castiñeira

Punta Conveira

4682000

4682000

Praia de Area Brava

Punta Sartaxens
Praia de Francón

Os Carballos

512500

513000

513500

514000

514500

515000

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

Pías

(02)

ALTERNATIVA AL.00

CLAVE

ESCALA

Punta Cativa

(01)

AL.00 - 1 (02)

516500

517000

517500

518000
4684500

516000

4684500

515500

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

CONCELLO de CANGAS

4684000

4684000

PROMOTOR

REDACTOR
Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

4683500

4683500

Alto de Borrallido

SERIE
FOLLA REPRESENTADA

Presas
Río dsa

4682500

4682000

4682000

Pías

ESCALA

Gandón

Río d
as Pr
esas

Re
go
de
Or
xás

O Caroceiro

Outeiro Agudo

Piñeiro

515500

oF
od
Rí
516000

s
ial

516500

517000

517500

518000

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

A Ameán

AL - 1.
CLASIFICACIÓN XERAL

ALTERNATIVA AL.00

CLAVE

A Lagarteira

Menduiña

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

4683000

Re
go
de
Orx
ás

O Monte Liboreiro

4682500

GRUPO

Rego de Bou zas

4683000

PLANO

O Monte de Campelo

AL.00 - 1 (03)

519500

520000

520500

521000
4684500

519000

4684500

518500

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

CONCELLO de CANGAS

4684000

4684000

PROMOTOR

REDACTOR

4683500

4683500

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

4683000

SERIE

4682500

FOLLA REPRESENTADA

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS
AL - 1.
CLASIFICACIÓN XERAL

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

4683000
4682500

GRUPO

PLANO

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

518500

519000

519500

520000

520500

521000

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA AL.00

CLAVE

4682000

4682000

Rí
o

Bo
uz
ós

ESCALA

A Fraga

(01)

AL.00 - 1 (04)

509500

510000

510500

511000

511500

512000

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

4681500

4681500

PROMOTOR

CONCELLO de CANGAS

REDACTOR

Os Laguiños

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

A Cruz
4681000

4681000

A Sobrada

A Cova do Pozo

A Costa do Río
Punta Vixía ou Soavela

GRUPO

Monte do Facho

SERIE

4680500

A Chamiseira

4680500

PLANO

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS
AL - 1.
CLASIFICACIÓN XERAL

4680000

Humedal Veigas de Cabo do Home

D
de
go
Re

ESCALA
4679500

4679500

ón
on

A Costa da Vela

509500

510000

510500

511000

511500

512000

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

Campelo

(01)

ALTERNATIVA AL.00

CLAVE

4680000

Donón

FOLLA REPRESENTADA

O Pozo da Serra

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

Monte do Facho

AL.03 - 1 (05)

512500

513000

513500

514000

514500

515000

DOCUMENTO

Praia de Francón
Os Carballos

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS

Praia de Castiñeira

Documento Inicial Estratéxico

Vilanova

Praia de Areacova

Praia de Meáns

Punta Pedra Rubia

PROMOTOR

O Sestadelo

Rozabales
4681500

4681500

Punta Pinela
Praia de Terra da Laxe
Praia de Cova de Balea

Enseada de Aldán

A Espiñeira

Pinténs

Os Laguiños

Praia de Arnelas

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

4681000

4681000

Varalonga

Do
nó
n

Porto de Aldán
Praia de San Cibrán

A Cova do Pozo

Re
go

San Cibrán

Punta Vilariño

O Outeiro da Vela
Praia de Vilariño

Lagoa de Vilariño

Outeiro Batente

O Igrexario

Viso

4679500

As Covas

O Monte de Rabiñaldes

4679500

ESCALA

O Alto da Fanica

Fenteria

O Alto do Pello

A Pedra Cintada

512500

513000

513500

514000

Cruz de Castro
514500

515000

AL - 1.
CLASIFICACIÓN XERAL

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

A Cova do Vento

4680000

4680000

O Facho do Hío
O Pozo da Serra

SERIE

Praia de A Testada

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

Punta Testada

FOLLA REPRESENTADA

Praia de Arneles

4680500

4680500

Praia da Lontreira

A Chamiseira

GRUPO

PLANO

O Outeiro das Hedras

ALTERNATIVA AL.00

CLAVE

de

REDACTOR

Praia de Conde Sestadelo

Punta Ameixide
A Cruz

CONCELLO de CANGAS

AL.00 - 1 (06)

516000

516500

517000

517500

DOCUMENTO

Mesa de Montes

Rozabales

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS

Río d
as Pr
esas

Piñeiro

518000

Outeiro Agudo

Re
go
de
Or
xás

515500

Documento Inicial Estratéxico

Agualevada

PROMOTOR

O Outeiro-Parada

Rí
od
oF

Monte do Carballiño

4681500

ial
s

4681500

O Alto do Carballiño

A Madalena

Erbello

CONCELLO de CANGAS

REDACTOR

4681000

4681000

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

Pico de Fial

A Porteliña

Verín

San Pedro

ós
uz
Bo
o
Rí

4680000

Pico Castelo
Outeiro da Raposa

Río de

Cimadevila

4679500

O Castelo

O Piñeiro

515500

516000

516500

517000

GRUPO
ESCALA

ón

4679500

Ximeu

Pontill

O Monte de Varalonga

Romarigo

517500

518000

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

4680000

Mirador Balcón do Rei

SERIE

Ourelo

AL - 1.
CLASIFICACIÓN XERAL

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

A Pedra do Raio

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA AL.00

CLAVE

4680500

O Xistro

FOLLA REPRESENTADA

Os Lagos de Baxín

O Covelo

PLANO

4680500

Río do Fials

Río das Presas

San Cibrán

AL.00 - 1 (07)

518500

519000

519500

520000

520500

521000

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS

O Carballal

Documento Inicial Estratéxico

A Casa da Mangallona

CONCELLO de CANGAS

Rí
o

A Costeira

4681500

Bo
uz
ós

4681500

PROMOTOR

REDACTOR

O Igrexario

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

4681000

4681000

O Cruceiro

A Boubeta

Trigas

O Pazo

o da
Reg

A Retirosa

4680000

4680000

iñas
s Sa

Romarigo

Pedereira-Rua

4679500

Saiñ
as
Re
go
de Sa
iñR
ase
go d
e

Reboredo

Rego

4679500

de
518500

519000

GRUPO
ESCALA

Sa
iña
s

As Grucheiras

519500

520000

520500

521000

AL - 1.
CLASIFICACIÓN XERAL

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

Verín

SERIE

Río Bo uzó s

O Castrillón

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

4680500

Miranda

FOLLA REPRESENTADA

Rozada

O Xistro

4680500

PLANO

ALTERNATIVA AL.00

CLAVE

Río das Presas

A Devesa

AL.00 - 1 (08)

509500

510000

510500

511000

511500

n
Rego de Donó

A Costa da Vela

512000

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

As Lagoas

Punta Basuradiños ou Coruxo
4679000

4679000

PROMOTOR

CONCELLO de CANGAS
Monte Melide

REDACTOR

Praia de Barra

4678500

4678500

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

O Cu do Lobo

Melide

Cabo Home

Punta Fuxiño

4677500

4677500

Praia de Melide

509500

510000

510500

511000

511500

512000

GRUPO
ESCALA

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

Punta Subrido

AL - 1.
CLASIFICACIÓN XERAL

ALTERNATIVA AL.00

CLAVE

4677000

4677000

FOLLA REPRESENTADA

Punta Robaleira

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

SERIE

4678000

4678000

PLANO

AL.00 - 1 (09)

512500

513000

513500

514000

514500

515000

DOCUMENTO

Fenteria
O Alto do Pello

A Pedra Cintada

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS

Cruz de Castro

Viño

Liméns

Documento Inicial Estratéxico

As Lagoas

O Canizo

4679000

4679000

PROMOTOR
A Abelleira

CONCELLO de CANGAS
Monte do Castro
O Outeiro Negro

O Lavadoiro
Punta Promontorio

REDACTOR

Nerga

Praia de Viñó

Praia de Liméns
Punta Mexilloeira

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

4678500

4678500

Praia de Barra

Humedal Liméns

Praia de Nerga

Temperán

Enseada de Barra

O Rabelo

SERIE

Praia de Os Castros

Punta Creixiña
Praia da Masa

Enseada de Liméns
Cala da Masa

513000

513500

514000

514500

515000

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS
AL - 1.
CLASIFICACIÓN XERAL

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

Gráfica
160

ALTERNATIVA AL.00

CLAVE

4677000

4677000

Punta Corveiro dos Castros

ESCALA

FOLLA REPRESENTADA

4677500

4677500

Punta Roca dos Patos

512500

GRUPO

Praia de Temperáns

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

As Eiras

4678000

4678000

PLANO

AL.00 - 1 (10)

515500

516000

516500

517000

517500

518000

DOCUMENTO

O Piñeiro

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
A Serra de Nacente
Seixo

Cunchido

PROMOTOR
4679000

Serra de Nacente

tillón
Río de Pon

4679000

A Ballota

CONCELLO de CANGAS
A Serra de Poente

Humedal Liméns

Porto deportivo de Cangas do Morrazo

Praia de Liméns

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

Porto de Cangas

Santa Marta-Barreira

REDACTOR

4678500

4678500

Documento Inicial Estratéxico

Cangas

San Roque do Monte

Praia de Portomaior

O Salgueirón

Enseada de Cangas

Praia de O Porto

Balea
Punta Salgueira

Cabo Balea

Enseada do Rei
Praia das Colchas
Punta Borneira

516000

516500

Punta Balea
4677000

4677000

Illa Corveiro

517000

517500

518000

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

Praia de Congorza ou do Medio

ESCALA

FOLLA REPRESENTADA

Lagoa da Congorza

AL - 1.
CLASIFICACIÓN XERAL

ALTERNATIVA AL.00

CLAVE

Praia de Area Milla

4677500

4677500

Punta Fanequeira

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

SERIE

4678000

4678000

Enseada de Fornelo

515500

GRUPO

PLANO

Barreiras

AL.00 - 1 (11)

Sa
iñ
as

519000

519500

520000

520500

521000

DOCUMENTO

R
de Sa eg
iñaos
de

518500

O Espiritu Santo

Rego

Aldea de Arriba

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

PROMOTOR
4679000

4679000

Rodeira

CONCELLO de CANGAS
Praia de Rodeira

Praia do Canabal
Punta das Ratas

REDACTOR

Praia de Os Alemáns

Enseada de Cangas

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

4678500

4678500

Praia de Illa das Ratas

Illa das Ratas

Punta Rodeira

518500

519000

519500

520000

520500

521000

GRUPO

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

AL - 1.
CLASIFICACIÓN XERAL

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

ESCALA

(01)

ALTERNATIVA AL.00

CLAVE

4677000

4677000

FOLLA REPRESENTADA

4677500

4677500

SERIE

4678000

4678000

PLANO

AL.00 - 1 (12)

510500

511000

511500

512000
4684500

510000

4684500

509500

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

PROMOTOR

CONCELLO de CANGAS

4684000

4684000

Punta Couso
O Cabalo de Aldán

REDACTOR

A Muralla
Illas Osas

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

Praia de Couso
O Alto da Cruz

A Furna

4683500

4683500

Punta Osas

Praia de Portal

PLANO
GRUPO

As Tomadas

Praia de Rabáns

SERIE
FOLLA REPRESENTADA

AL - 2.
CLASIFICACIÓN DETALLADA

4682500

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

4683000

Praia de Alada

4682500

4683000

Alto do Couso

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

Illa de Chousa

Vilanova

CLAVE

4682000

4682000

Punta Paredón do Río

ALTERNATIVA

ESCALA

Alto de Fontecha

509500

510000

510500

511000

511500

512000

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA AL.00

AL.00 - 2 (01)

513500

514000

514500

515000
4684500

513000

4684500

512500

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

CONCELLO de CANGAS

4684000

4684000

PROMOTOR

REDACTOR

4683500

4683500

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

Punta de San Martín
Praia de Portal
Praia de Lagoelas

PLANO

SERIE

Punta de Alada

Bo
uz
as

Punta Niño do Corvo

AL - 2.
CLASIFICACIÓN DETALLADA

4682500

R

eg
o

de

Alada

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

Praia de Alada

FOLLA REPRESENTADA

A Rebandeira

4683000

Illa do Aire

4682500

4683000

GRUPO

Praia de Rabáns

Praia de Menduiña
Praia de Estropeiros
Vilanova

Illa Castiñeira

Pías

Punta Conveira

4682000

4682000

Praia de Area Brava

Punta Sartaxens
Praia de Francón

CLAVE

Os Carballos

ALTERNATIVA

ESCALA

Punta Cativa

512500

513000

513500

514000

514500

515000

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA AL.00

AL.00 - 2 (02)

516500

517000

517500

518000
4684500

516000

4684500

515500

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

CONCELLO de CANGAS

4684000

4684000

PROMOTOR

REDACTOR
Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

4683500

4683500

Alto de Borrallido

SERIE
FOLLA REPRESENTADA

Presas
Río dsa

4682500

A Ameán

4682000

4682000

Pías

ESCALA

Gandón

Río d
as Pr
esas

Re
go
de
Or
xás

O Caroceiro

Outeiro Agudo

515500

oF
od
Rí
516000

s
ial

CLAVE

Piñeiro

ALTERNATIVA

A Lagarteira

Menduiña

516500

517000

517500

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS
AL - 2.
CLASIFICACIÓN DETALLADA

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

4683000

Re
go
de
Orx
ás

O Monte Liboreiro

4682500

GRUPO

Rego de Bou zas

4683000

PLANO

O Monte de Campelo

518000

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA AL.00

AL.00 - 2 (03)

519500

520000

520500

521000
4684500

519000

4684500

518500

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

CONCELLO de CANGAS

4684000

4684000

PROMOTOR

REDACTOR

4683500

4683500

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

4683000

SERIE

4682500

FOLLA REPRESENTADA

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS
AL - 2.
CLASIFICACIÓN DETALLADA

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

4683000
4682500

GRUPO

PLANO

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA
CLAVE

4682000

4682000

Rí
o

Bo
uz
ós

ESCALA

A Fraga

(01)

518500

519000

519500

520000

520500

521000

ALTERNATIVA AL.00

AL.00 - 2 (04)

509500

510000

510500

511000

511500

512000

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

4681500

4681500

PROMOTOR

CONCELLO de CANGAS

REDACTOR

Os Laguiños

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

A Cruz
4681000

4681000

A Sobrada

A Cova do Pozo

A Costa do Río
Punta Vixía ou Soavela

GRUPO

Monte do Facho

SERIE

4680500

A Chamiseira

4680500

PLANO

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS
AL - 2.
CLASIFICACIÓN DETALLADA

4680000

Humedal Veigas de Cabo do Home

D
de
go
Re

Campelo

ESCALA
4679500

4679500

ón
on

509500

510000

510500

511000

511500

CLAVE

A Costa da Vela

ALTERNATIVA

4680000

Donón

FOLLA REPRESENTADA

O Pozo da Serra

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

Monte do Facho

512000

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA AL.00

AL.00 - 2 (05)

512500

513000

513500

514000

514500

515000

DOCUMENTO

Praia de Francón
Os Carballos

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS

Praia de Castiñeira

Documento Inicial Estratéxico

Vilanova

Praia de Areacova

Praia de Meáns

Punta Pedra Rubia

PROMOTOR

O Sestadelo

Rozabales
4681500

4681500

Punta Pinela
Praia de Terra da Laxe
Praia de Cova de Balea

Enseada de Aldán

A Espiñeira

Pinténs

Os Laguiños

Praia de Arnelas

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

4681000

4681000

Varalonga

Do
nó
n

Porto de Aldán
Praia de San Cibrán

A Cova do Pozo

Re
go

San Cibrán

Punta Vilariño

O Outeiro da Vela
Praia de Vilariño

Lagoa de Vilariño

A Cova do Vento

Outeiro Batente

4680000

4680000

O Facho do Hío
O Pozo da Serra

O Igrexario

Viso

4679500

As Covas

O Monte de Rabiñaldes

4679500

ESCALA

O Alto da Fanica

Fenteria

512500

513000

513500

514000

Cruz de Castro

CLAVE

O Alto do Pello

A Pedra Cintada

SERIE

Praia de A Testada

514500

515000

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS
AL - 2.
CLASIFICACIÓN DETALLADA

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

Punta Testada

FOLLA REPRESENTADA

Praia de Arneles

4680500

4680500

Praia da Lontreira

A Chamiseira

GRUPO

PLANO

O Outeiro das Hedras

ALTERNATIVA

de

REDACTOR

Praia de Conde Sestadelo

Punta Ameixide
A Cruz

CONCELLO de CANGAS

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA AL.00

AL.00 - 2 (06)

516000

516500

517000

517500

DOCUMENTO

Mesa de Montes

Rozabales

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS

Río d
as Pr
esas

Piñeiro

518000

Outeiro Agudo

Re
go
de
Or
xás

515500

Documento Inicial Estratéxico

Agualevada

PROMOTOR

O Outeiro-Parada

Rí
od
oF

Monte do Carballiño

4681500

ial
s

4681500

O Alto do Carballiño

A Madalena

Erbello

CONCELLO de CANGAS

REDACTOR

4681000

4681000

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

Pico de Fial

A Porteliña

Verín

San Pedro

ós
uz
Bo
o
Rí

4680000

4680000

Mirador Balcón do Rei

Pico Castelo
Outeiro da Raposa

Río de

Cimadevila

GRUPO
ESCALA

ón

O Castelo
4679500

4679500

Ximeu

Pontill

O Monte de Varalonga

Romarigo

SERIE

Ourelo

CLAVE

O Piñeiro

515500

516000

516500

517000

517500

518000

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS
AL - 2.
CLASIFICACIÓN DETALLADA

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

A Pedra do Raio

ALTERNATIVA

4680500

O Xistro

FOLLA REPRESENTADA

Os Lagos de Baxín

O Covelo

PLANO

4680500

Río do Fials

Río das Presas

San Cibrán

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA AL.00

AL.00 - 2 (07)

518500

519000

519500

520000

520500

521000

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS

O Carballal

Documento Inicial Estratéxico

A Casa da Mangallona

CONCELLO de CANGAS

Rí
o

A Costeira

4681500

Bo
uz
ós

4681500

PROMOTOR

REDACTOR

O Igrexario

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

4681000

4681000

O Cruceiro

A Boubeta

Verín

Trigas

O Pazo

o da
Reg

A Retirosa

4680000

4680000

iñas
s Sa

Romarigo

Pedereira-Rua

4679500

Saiñ
as
Re
go
518500

519000

GRUPO
CLAVE

de Sa
iñR
ase
go d
e

Reboredo

Rego

4679500

de

ESCALA

Sa
iña
s

As Grucheiras

SERIE

Río Bo uzó s

O Castrillón

519500

520000

520500

521000

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS
AL - 2.
CLASIFICACIÓN DETALLADA

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

4680500

Miranda

FOLLA REPRESENTADA

Rozada

O Xistro

4680500

PLANO

ALTERNATIVA

Río das Presas

A Devesa

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA AL.00

AL.00 - 2 (08)

509500

510000

510500

511000

511500

n
Rego de Donó

A Costa da Vela

512000

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

As Lagoas

Punta Basuradiños ou Coruxo
4679000

4679000

PROMOTOR

CONCELLO de CANGAS
Monte Melide

REDACTOR

Praia de Barra

4678500

4678500

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

O Cu do Lobo

Melide

Cabo Home

Punta Fuxiño

4677500

4677500

Praia de Melide

GRUPO
CLAVE

ALTERNATIVA

Punta Subrido

ESCALA

4677000

4677000

FOLLA REPRESENTADA

Punta Robaleira

509500

510000

510500

511000

511500

512000

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS
AL - 2.
CLASIFICACIÓN DETALLADA

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

SERIE

4678000

4678000

PLANO

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA AL.00

AL.00 - 2 (09)

512500

513000

513500

514000

514500

515000

DOCUMENTO

Fenteria
O Alto do Pello

A Pedra Cintada

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS

Cruz de Castro

Viño

Liméns

Documento Inicial Estratéxico

As Lagoas

O Canizo

4679000

4679000

PROMOTOR
A Abelleira

CONCELLO de CANGAS
Monte do Castro
O Outeiro Negro

O Lavadoiro
Punta Promontorio

REDACTOR

Nerga

Praia de Viñó

Praia de Liméns
Punta Mexilloeira

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

4678500

4678500

Praia de Barra

Humedal Liméns

Praia de Nerga

Temperán

Enseada de Barra

O Rabelo

SERIE

Praia de Os Castros

Punta Creixiña

GRUPO

Praia de Temperáns

Praia da Masa

Enseada de Liméns
Cala da Masa

CLAVE

ALTERNATIVA

4677000

4677000

Punta Corveiro dos Castros

ESCALA

FOLLA REPRESENTADA

4677500

4677500

Punta Roca dos Patos

512500

513000

513500

514000

514500

515000

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS
AL - 2.
CLASIFICACIÓN DETALLADA

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

As Eiras

4678000

4678000

PLANO

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA AL.00

AL.00 - 2 (10)

515500

516000

516500

517000

517500

518000

DOCUMENTO

O Piñeiro

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
A Serra de Nacente
Seixo

Cunchido

PROMOTOR
4679000

Serra de Nacente

tillón
Río de Pon

4679000

A Ballota

CONCELLO de CANGAS
A Serra de Poente

Humedal Liméns

Porto deportivo de Cangas do Morrazo

Praia de Liméns

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

Porto de Cangas

Santa Marta-Barreira

REDACTOR

4678500

4678500

Documento Inicial Estratéxico

Cangas

San Roque do Monte

Praia de Portomaior

O Salgueirón

Enseada de Cangas

Praia de O Porto

Enseada de Fornelo

Balea
Punta Salgueira

FOLLA REPRESENTADA

Lagoa da Congorza
Praia de Congorza ou do Medio
Cabo Balea

Enseada do Rei
Praia das Colchas
Punta Borneira

Punta Balea

CLAVE

ALTERNATIVA

4677000

4677000

Illa Corveiro

ESCALA

Praia de Area Milla

4677500

4677500

Punta Fanequeira

515500

516000

516500

517000

517500

518000

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS
AL - 2.
CLASIFICACIÓN DETALLADA

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

SERIE

4678000

4678000

GRUPO

PLANO

Barreiras

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA AL.00

AL.00 - 2 (11)

Sa
iñ
as

519000

519500

520000

520500

521000

DOCUMENTO

R
de Sa eg
iñaos
de

518500

O Espiritu Santo

Rego

Aldea de Arriba

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

PROMOTOR
4679000

4679000

Rodeira

CONCELLO de CANGAS
Praia de Rodeira

Praia do Canabal
Punta das Ratas

REDACTOR

Praia de Os Alemáns

Enseada de Cangas

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

4678500

4678500

Praia de Illa das Ratas

Illa das Ratas

Punta Rodeira

518500

519000

519500

520000

520500

521000

GRUPO

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS
AL - 2.
CLASIFICACIÓN DETALLADA

ENCADRAMENTO MUNICIPAL
ESCALA
CLAVE

ALTERNATIVA

4677000

4677000

FOLLA REPRESENTADA

4677500

4677500

SERIE

4678000

4678000

PLANO

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA AL.00

AL.00 - 2 (12)

510500

511000

511500

512000
4684500

510000

4684500

509500

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

PROMOTOR

CONCELLO de CANGAS

4684000

4684000

Punta Couso
O Cabalo de Aldán

REDACTOR

A Muralla
Illas Osas

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

Praia de Couso
A Furna

O Alto da Cruz

4683500

4683500

Punta Osas

Praia de Portal

PLANO
GRUPO

Praia de Rabáns

SERIE
FOLLA REPRESENTADA

Praia de Alada

4682500

A ALADA

Illa de Chousa

Vilanova

509500

510000

510500

511000

511500

512000

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

4682000

4682000

VILANOVA

(01)

ALTERNATIVA AL.01

CLAVE

ESCALA

Alto de Fontecha

Punta Paredón do Río

AL - 1.
CLASIFICACIÓN XERAL

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

4683000
4682500

4683000

Alto do Couso

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

AL.01 - 1 (01)

513500

514000

514500

515000
4684500

513000

4684500

512500

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

CONCELLO de CANGAS

4684000

4684000

PROMOTOR

REDACTOR

4683500

4683500

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

Punta de San Martín
Praia de Portal

PLANO

SERIE

MENDUIÑA
Punta de Alada

Punta Niño do Corvo

4682500

R

as
uz
Bo
e
od
eg

Praia de Menduiña

MENDUIÑA

Vilanova

Illa Castiñeira

Punta Conveira

Praia de Francón

VILANOVA

PITÉNS
VILANOVA

VILANOVA
512500

FRANCÓN

513000

ALDAN
513500

514000

514500

515000

4682000

4682000

VILANOVA

Punta Sartaxens

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

ESCALA

Punta Cativa

Pías
Praia de Area Brava

AL - 1.
CLASIFICACIÓN XERAL

ALTERNATIVA AL.01

CLAVE

A ALADA

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

Praia de Alada

FOLLA REPRESENTADA

A Rebandeira

4683000

4683000

Illa do Aire

4682500

GRUPO

Praia de Rabáns

AL.01 - 1 (02)

516500

517000

517500

518000
4684500

516000

4684500

515500

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

CONCELLO de CANGAS

4684000

4684000

PROMOTOR

REDACTOR
Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

4683500

4683500

Alto de Borrallido

SERIE
FOLLA REPRESENTADA

Presas
Río dsa

MENDUIÑA

A Lagarteira

Río das Presas

4682500

A Ameán

O Caroceiro

ials

PIÑEIRO

515500

516000

AUGALEVADA

Río do Fials

516500

517000

517500

518000

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

4682000

Outeiro Agudo

Río do F

4682000

Pías

FRANCÓN

AL - 1.
CLASIFICACIÓN XERAL

ALTERNATIVA AL.01

CLAVE

ESCALA

Re
go
de
Or
xás

GANDÓN

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

4683000

Re
go
de
Orx
ás

O Monte Liboreiro

4682500

GRUPO

Rego de Bou zas

4683000

PLANO

O Monte de Campelo

AL.01 - 1 (03)

519500

520000

520500

521000
4684500

519000

4684500

518500

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

CONCELLO de CANGAS

4684000

4684000

PROMOTOR

REDACTOR

4683500

4683500

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

4683000

SERIE

4682500

FOLLA REPRESENTADA

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS
AL - 1.
CLASIFICACIÓN XERAL

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

4683000
4682500

GRUPO

PLANO

O CARBALLAL
518500

519000

519500

520000

520500

521000

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

AUGALEVADA

(02)

ALTERNATIVA AL.01

CLAVE

4682000

4682000

Rí
o

Bo
uz
ós

ESCALA

A Fraga

(01)

AL.01 - 1 (04)

509500

510000

510500

511000

511500

512000

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS

VILANOVA

Documento Inicial Estratéxico

4681500

4681500

PROMOTOR

CONCELLO de CANGAS

REDACTOR
Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

A Cruz
4681000

4681000

A Sobrada

GRUPO

Monte do Facho

SERIE

A Chamiseira

PLANO

4680500

A Costa do Río

4680500

Punta Vixía ou Soavela

Rego de Donón

A Cova do Pozo

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS
AL - 1.
CLASIFICACIÓN XERAL

Humedal Veigas de Cabo do Home

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

DONÓN

FOLLA REPRESENTADA

4680000

4680000

Monte do Facho

510000

510500

511000

511500

512000

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

Gráfica
160

ALTERNATIVA AL.01

CLAVE

A Costa da Vela

509500

4679500

Rego de Donón

4679500

ESCALA

Campelo

(01)

AL.01 - 1 (05)

512500

513000

513500

514000

514500

515000

DOCUMENTO

Praia de Francón

FRANCÓN

FRANCÓN

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

VILANOVA

Praia de Areacova

Praia de Meáns

Rozabales
4681500

O Sestadelo

Punta Pinela

4681500

PROMOTOR

Punta Pedra Rubia

Praia de Terra da Laxe
Praia de Cova de Balea

Enseada de Aldán

PITÉNS

CONCELLO de CANGAS

ALDAN

REDACTOR

Praia de Conde Sestadelo

Do
nó
n

Porto de Aldán

A Cova do Pozo

Praia de San Cibrán

Re
go

de

4681000

Varalonga

4681000

A Cruz

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

Punta Vilariño

AMEIXIDE

Praia de A Testada

O Outeiro da Vela
Praia de Vilariño

O Facho do Hío

4680000

O VIÑAL

O IGREXARIO

O Alto da Fanica

LIMÉNS
FENTERÍA
LIMÉNS-A BARREIRA
CRUZ de CASTRO

VIÑÓ
512500

CRUZ de CASTRO

513000

513500

514000

514500

515000

4679500

As Covas

O Monte de Rabiñaldes

4679500

ESCALA

O VISO

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

4680000

Lagoa de Vilariño

SERIE

ARNELES

AL - 1.
CLASIFICACIÓN XERAL

ALTERNATIVA AL.01

CLAVE

Praia de Arneles

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

Punta Testada

FOLLA REPRESENTADA

4680500

4680500

Praia da Lontreira

GRUPO

PLANO

O Outeiro das Hedras

AL.01 - 1 (06)

516000

516500

517000

FRANCÓN

517500

518000

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS

Mesa de Montes

Documento Inicial Estratéxico

Río das Presas

FRANCÓN

Rozabales

PROMOTOR

O Alto do Carballiño

do
F

ials

AUGALEVADA

4681500

PIÑEIRO

4681500

DOCUMENTO

Outeiro Agudo

Re
go
de
Or
xás

515500

CONCELLO de CANGAS

O OUTEIRO

Río

Monte do Carballiño

REDACTOR
Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

ERBELLO

4681000

4681000

A MADALENA

oB
Rí

SAN PEDRO

4680000

4680000

Mirador Balcón do Rei

Pico Castelo
Outeiro da Raposa

Río de

O CASTELO

CANGAS

ón

O Monte de Varalonga

O PIÑEIRO
O SEIXO

LIMÉNS

515500

516000

516500

4679500

4679500

CIMADEVILA
LIMÉNS-A BARREIRA

A SERRA de NACENTE
A SERRA de NACENTE

517000

517500

SERIE
ESCALA

Pontill

O VISO
O VISO

518000

AL - 1.
CLASIFICACIÓN XERAL

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

VERÍN
ós
VERÍN ouz

FOLLA REPRESENTADA

A Porteliña

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

4680500

O XISTRO

A Pedra do Raio

4680500

Os Lagos de Baxín

O Covelo

GRUPO

PLANO

ALTERNATIVA AL.01

CLAVE

ALDAN

Río das Presas

Río do Fials

Pico de Fial

AL.01 - 1 (07)

518500

519000

519500

520000

520500

521000

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

O CARBALLAL
A PARADA
AUGALEVADA
4681500

AUGALEVADA

PROMOTOR

Bo
uz
ós

4681500

O OUTEIRO

Rí
o

A COSTEIRA

CONCELLO de CANGAS

REDACTOR
Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

4681000

O IGREXARIO

4681000

O CRUCEIRO

MIRANDA

O Pazo

TRIGÁS

s
iña
Sa

O CASTRILLÓN

4680000

4680000

A RETIROSA

AS GRUNCHEIRAS

ROMARIGO

4679500

Saiñ
as
Re
go

CANGAS

de Sa
iñR
ase
go d
e

4679500

CANGAS

Rego

CANGAS

518500

519000

519500

SERIE
ESCALA

de

Sa
iña
s

CANGAS

520000

520500

521000

AL - 1.
CLASIFICACIÓN XERAL

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

VERÍN

s
da
go
Re

VERÍN

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

O XISTRO

FOLLA REPRESENTADA

LAXIELAS

GRUPO

PLANO

ROZADA

ALTERNATIVA AL.01

CLAVE

Río Bo uzós

A BOUTETA

4680500

4680500

Río das Presas

A DEVESA

AL.01 - 1 (08)

509500

510000

510500

511000

511500

512000

DOCUMENTO

A Costa da Vela

Rego

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS

nón
de Do

Documento Inicial Estratéxico

Punta Basuradiños ou Coruxo

As Lagoas
4679000

4679000

PROMOTOR

CONCELLO de CANGAS
Monte Melide

REDACTOR

Praia de Barra

4678500

4678500

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

O Cu do Lobo

Melide

Cabo Home

Punta Fuxiño

4677500

4677500

Praia de Melide

509500

510000

510500

511000

511500

512000

GRUPO
ESCALA

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

Punta Subrido

AL - 1.
CLASIFICACIÓN XERAL

ALTERNATIVA AL.01

CLAVE

4677000

4677000

FOLLA REPRESENTADA

Punta Robaleira

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

SERIE

4678000

4678000

PLANO

AL.01 - 1 (09)

512500

513000

513500

514000

FENTERÍA

514500

515000

DOCUMENTO

O IGREXARIO
CRUZ de CASTRO
LIMÉNS-A BARREIRA
CRUZ de CASTRO

VIÑÓ

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

LIMÉNS

4679000

4679000

PROMOTOR
O Canizo

CONCELLO de CANGAS
Monte do Castro
O Outeiro Negro

REDACTOR

O Lavadoiro
Punta Promontorio

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

Praia de Viñó

4678500

4678500

Praia de Barra

Humedal Liméns

Punta Mexilloeira

NERGA
Praia de Nerga

Temperán

Enseada de Barra
As Eiras
O Rabelo

Praia da Masa

Enseada de Liméns
Cala da Masa

512500

513000

513500

514000

514500

515000

AL - 1.
CLASIFICACIÓN XERAL

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

Gráfica
160

ALTERNATIVA AL.01

CLAVE

4677000

4677000

Punta Corveiro dos Castros

ESCALA

FOLLA REPRESENTADA

4677500

4677500

Punta Roca dos Patos

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

SERIE

Praia de Os Castros

Punta Creixiña

GRUPO

4678000

4678000

PLANO

AL.01 - 1 (10)

516000

516500

LIMÉNS

O PIÑEIRO

LIMÉNS-A BARREIRA

LIMÉNS

A Ballota

517000

517500

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS

CIMADEVILA

Documento Inicial Estratéxico

PROMOTOR

A SERRA de NACENTE

O SEIXO

4679000

518000

4679000

515500

CONCELLO de CANGAS

Porto deportivo de Cangas do Morrazo

ón
till
on

REDACTOR
Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

Praia de Liméns

SANTA MARTA

A SERRA de POENTE
SAN ROQUE do MONTE

Praia de Portomaior

4678500

4678500

eP
od
Rí

CUNCHIDO

Humedal Liméns

Porto de Cangas

O Salgueirón

Enseada de Cangas

Praia de O Porto

Punta Salgueira

Enseada do Rei
Praia das Colchas

Punta Borneira

515500

516000

516500

Punta Balea
4677000

4677000

Illa Corveiro

517000

517500

518000

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

Cabo Balea

ESCALA

FOLLA REPRESENTADA

Lagoa da Congorza

AL - 1.
CLASIFICACIÓN XERAL

ALTERNATIVA AL.01

CLAVE

Praia de Area Milla

4677500

4677500

Punta Fanequeira

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

SERIE

CANGAS

Enseada de Fornelo

GRUPO

4678000

4678000

PLANO

AL.01 - 1 (11)

Sa
iñ
as

519000

519500

520000

520500

521000

DOCUMENTO

Re
go

de

518500

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Re
go
de

Sa
iña
s

Documento Inicial Estratéxico

CANGAS
4679000

4679000

PROMOTOR

CONCELLO de CANGAS
Praia de Rodeira

REDACTOR
Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

4678500

4678500

Praia de Illa das Ratas

Illa das Ratas
Praia de Os Alemáns

Enseada de Cangas

Punta Rodeira

518500

519000

519500

520000

520500

521000

GRUPO

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

AL - 1.
CLASIFICACIÓN XERAL

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

ESCALA

(01)

ALTERNATIVA AL.01

CLAVE

4677000

4677000

FOLLA REPRESENTADA

4677500

4677500

SERIE

4678000

4678000

PLANO

AL.01 - 1 (12)

510500

511000

511500

512000
4684500

510000

4684500

509500

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

PROMOTOR

CONCELLO de CANGAS

4684000

4684000

Punta Couso
O Cabalo de Aldán

REDACTOR

A Muralla
Illas Osas

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

Praia de Couso
A Furna

O Alto da Cruz

4683500

4683500

Punta Osas

Praia de Portal

PLANO
GRUPO

Praia de Rabáns

SERIE
FOLLA REPRESENTADA

Praia de Alada

4682500

A ALADA

Illa de Chousa

Vilanova

509500

510000

510500

511000

511500

512000

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

4682000

4682000

VILANOVA

(01)

ALTERNATIVA AL.01

CLAVE

ESCALA

Alto de Fontecha

Punta Paredón do Río

AL - 2.
CLASIFICACIÓN DETALLADA

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

4683000
4682500

4683000

Alto do Couso

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

AL.01 - 2 (01)

513500

514000

514500

515000
4684500

513000

4684500

512500

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

CONCELLO de CANGAS

4684000

4684000

PROMOTOR

REDACTOR

4683500

4683500

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

Punta de San Martín
Praia de Portal

PLANO

SERIE

MENDUIÑA
Punta de Alada

Punta Niño do Corvo

4682500

R

as
uz
Bo
e
od
eg

Praia de Menduiña

MENDUIÑA

Vilanova

Illa Castiñeira

Punta Conveira

Praia de Francón

VILANOVA

PITÉNS
VILANOVA

VILANOVA
512500

FRANCÓN

513000

ALDAN
513500

514000

514500

515000

4682000

4682000

VILANOVA

Punta Sartaxens

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

ESCALA

Punta Cativa

Pías
Praia de Area Brava

AL - 2.
CLASIFICACIÓN DETALLADA

ALTERNATIVA AL.01

CLAVE

A ALADA

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

Praia de Alada

FOLLA REPRESENTADA

A Rebandeira

4683000

4683000

Illa do Aire

4682500

GRUPO

Praia de Rabáns

AL.01 - 2 (02)

516500

517000

517500

518000
4684500

516000

4684500

515500

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

CONCELLO de CANGAS

4684000

4684000

PROMOTOR

REDACTOR
Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

4683500

4683500

Alto de Borrallido

SERIE
FOLLA REPRESENTADA

Presas
Río dsa

MENDUIÑA

A Lagarteira

Río das Presas

4682500

A Ameán

O Caroceiro

ials

PIÑEIRO

515500

516000

AUGALEVADA

Río do Fials

516500

517000

517500

518000

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

4682000

Outeiro Agudo

Río do F

4682000

Pías

FRANCÓN

AL - 2.
CLASIFICACIÓN DETALLADA

ALTERNATIVA AL.01

CLAVE

ESCALA

Re
go
de
Or
xás

GANDÓN

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

4683000

Re
go
de
Orx
ás

O Monte Liboreiro

4682500

GRUPO

Rego de Bou zas

4683000

PLANO

O Monte de Campelo

AL.01 - 2 (03)

519500

520000

520500

521000
4684500

519000

4684500

518500

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

CONCELLO de CANGAS

4684000

4684000

PROMOTOR

REDACTOR

4683500

4683500

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

4683000

SERIE

4682500

FOLLA REPRESENTADA

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS
AL - 2.
CLASIFICACIÓN DETALLADA

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

4683000
4682500

GRUPO

PLANO

O CARBALLAL
518500

519000

519500

520000

520500

521000

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

AUGALEVADA

(02)

ALTERNATIVA AL.01

CLAVE

4682000

4682000

Rí
o

Bo
uz
ós

ESCALA

A Fraga

(01)

AL.01 - 2 (04)

509500

510000

510500

511000

511500

512000

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS

VILANOVA

Documento Inicial Estratéxico

4681500

4681500

PROMOTOR

CONCELLO de CANGAS

REDACTOR
Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

A Cruz
4681000

4681000

A Sobrada

GRUPO

Monte do Facho

SERIE

A Chamiseira

PLANO

4680500

A Costa do Río

4680500

Punta Vixía ou Soavela

Rego de Donón

A Cova do Pozo

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS
AL - 2.
CLASIFICACIÓN DETALLADA

Humedal Veigas de Cabo do Home

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

DONÓN

FOLLA REPRESENTADA

4680000

4680000

Monte do Facho

510000

510500

511000

511500

512000

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

Gráfica
160

ALTERNATIVA AL.01

CLAVE

A Costa da Vela

509500

4679500

Rego de Donón

4679500

ESCALA

Campelo

(01)

AL.01 - 2 (05)

512500

513000

513500

514000

514500

515000

DOCUMENTO

Praia de Francón

FRANCÓN

FRANCÓN

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

VILANOVA

Praia de Areacova

Praia de Meáns

Rozabales
4681500

O Sestadelo

Punta Pinela

4681500

PROMOTOR

Punta Pedra Rubia

Praia de Terra da Laxe
Praia de Cova de Balea

Enseada de Aldán

PITÉNS

CONCELLO de CANGAS

ALDAN

REDACTOR

Praia de Conde Sestadelo

Do
nó
n

Porto de Aldán

A Cova do Pozo

Praia de San Cibrán

Re
go

de

4681000

Varalonga

4681000

A Cruz

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

Punta Vilariño

AMEIXIDE

Praia de A Testada

O Outeiro da Vela
Praia de Vilariño

O Facho do Hío

4680000

O VIÑAL

O IGREXARIO

O Alto da Fanica

LIMÉNS
FENTERÍA
LIMÉNS-A BARREIRA
CRUZ de CASTRO

VIÑÓ
512500

CRUZ de CASTRO

513000

513500

514000

514500

515000

4679500

As Covas

O Monte de Rabiñaldes

4679500

ESCALA

O VISO

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

4680000

Lagoa de Vilariño

SERIE

ARNELES

AL - 2.
CLASIFICACIÓN DETALLADA

ALTERNATIVA AL.01

CLAVE

Praia de Arneles

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

Punta Testada

FOLLA REPRESENTADA

4680500

4680500

Praia da Lontreira

GRUPO

PLANO

O Outeiro das Hedras

AL.01 - 2 (06)

516000

516500

517000

FRANCÓN

517500

518000

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS

Mesa de Montes

Documento Inicial Estratéxico

Río das Presas

FRANCÓN

Rozabales

PROMOTOR

O Alto do Carballiño

do
F

ials

AUGALEVADA

4681500

PIÑEIRO

4681500

DOCUMENTO

Outeiro Agudo

Re
go
de
Or
xás

515500

CONCELLO de CANGAS

O OUTEIRO

Río

Monte do Carballiño

REDACTOR
Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

ERBELLO

4681000

4681000

A MADALENA

oB
Rí

SAN PEDRO

4680000

4680000

Mirador Balcón do Rei

Pico Castelo
Outeiro da Raposa

Río de

O CASTELO

CANGAS

ón

O Monte de Varalonga

O PIÑEIRO
O SEIXO

LIMÉNS

515500

516000

516500

4679500

4679500

CIMADEVILA
LIMÉNS-A BARREIRA

A SERRA de NACENTE
A SERRA de NACENTE

517000

517500

SERIE
ESCALA

Pontill

O VISO
O VISO

518000

AL - 2.
CLASIFICACIÓN DETALLADA

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

VERÍN
ós
VERÍN ouz

FOLLA REPRESENTADA

A Porteliña

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

4680500

O XISTRO

A Pedra do Raio

4680500

Os Lagos de Baxín

O Covelo

GRUPO

PLANO

ALTERNATIVA AL.01

CLAVE

ALDAN

Río das Presas

Río do Fials

Pico de Fial

AL.01 - 2 (07)

518500

519000

519500

520000

520500

521000

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

O CARBALLAL
A PARADA
AUGALEVADA
4681500

AUGALEVADA

PROMOTOR

Bo
uz
ós

4681500

O OUTEIRO

Rí
o

A COSTEIRA

CONCELLO de CANGAS

REDACTOR
Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

4681000

O IGREXARIO

4681000

O CRUCEIRO

MIRANDA

O Pazo

TRIGÁS

s
iña
Sa

O CASTRILLÓN

4680000

4680000

A RETIROSA

AS GRUNCHEIRAS

ROMARIGO

4679500

Saiñ
as
Re
go

CANGAS

de Sa
iñR
ase
go d
e

4679500

CANGAS

Rego

CANGAS

518500

519000

519500

SERIE
ESCALA

de

Sa
iña
s

CANGAS

520000

520500

521000

AL - 2.
CLASIFICACIÓN DETALLADA

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

VERÍN

s
da
go
Re

VERÍN

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

O XISTRO

FOLLA REPRESENTADA

LAXIELAS

GRUPO

PLANO

ROZADA

ALTERNATIVA AL.01

CLAVE

Río Bo uzós

A BOUTETA

4680500

4680500

Río das Presas

A DEVESA

AL.01 - 2 (08)

509500

510000

510500

511000

511500

512000

DOCUMENTO

A Costa da Vela

Rego

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS

nón
de Do

Documento Inicial Estratéxico

Punta Basuradiños ou Coruxo

As Lagoas
4679000

4679000

PROMOTOR

CONCELLO de CANGAS
Monte Melide

REDACTOR

Praia de Barra

4678500

4678500

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

O Cu do Lobo

Melide

Cabo Home

Punta Fuxiño

4677500

4677500

Praia de Melide

509500

510000

510500

511000

511500

512000

GRUPO
ESCALA

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

Punta Subrido

AL - 2.
CLASIFICACIÓN DETALLADA

ALTERNATIVA AL.01

CLAVE

4677000

4677000

FOLLA REPRESENTADA

Punta Robaleira

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

SERIE

4678000

4678000

PLANO

AL.01 - 2 (09)

512500

513000

513500

514000

FENTERÍA

514500

515000

DOCUMENTO

O IGREXARIO
CRUZ de CASTRO
LIMÉNS-A BARREIRA
CRUZ de CASTRO

VIÑÓ

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

LIMÉNS

4679000

4679000

PROMOTOR
O Canizo

CONCELLO de CANGAS
Monte do Castro
O Outeiro Negro

REDACTOR

O Lavadoiro
Punta Promontorio

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

Praia de Viñó

4678500

4678500

Praia de Barra

Humedal Liméns

Punta Mexilloeira

NERGA
Praia de Nerga

Temperán

Enseada de Barra
As Eiras
O Rabelo

Praia da Masa

Enseada de Liméns
Cala da Masa

512500

513000

513500

514000

514500

515000

AL - 2.
CLASIFICACIÓN DETALLADA

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

Gráfica
160

ALTERNATIVA AL.01

CLAVE

4677000

4677000

Punta Corveiro dos Castros

ESCALA

FOLLA REPRESENTADA

4677500

4677500

Punta Roca dos Patos

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

SERIE

Praia de Os Castros

Punta Creixiña

GRUPO

4678000

4678000

PLANO

AL.01 - 2 (10)

516000

516500

LIMÉNS

O PIÑEIRO

LIMÉNS-A BARREIRA

LIMÉNS

A Ballota

517000

517500

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS

CIMADEVILA

Documento Inicial Estratéxico

PROMOTOR

A SERRA de NACENTE

O SEIXO

4679000

518000

4679000

515500

CONCELLO de CANGAS

Porto deportivo de Cangas do Morrazo

ón
till
on

REDACTOR
Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

Praia de Liméns

SANTA MARTA

A SERRA de POENTE
SAN ROQUE do MONTE

Praia de Portomaior

4678500

4678500

eP
od
Rí

CUNCHIDO

Humedal Liméns

Porto de Cangas

O Salgueirón

Enseada de Cangas

Praia de O Porto

Punta Salgueira

Enseada do Rei
Praia das Colchas

Punta Borneira

515500

516000

516500

Punta Balea
4677000

4677000

Illa Corveiro

517000

517500

518000

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

Cabo Balea

ESCALA

FOLLA REPRESENTADA

Lagoa da Congorza

AL - 2.
CLASIFICACIÓN DETALLADA

ALTERNATIVA AL.01

CLAVE

Praia de Area Milla

4677500

4677500

Punta Fanequeira

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

SERIE

CANGAS

Enseada de Fornelo

GRUPO

4678000

4678000

PLANO

AL.01 - 2 (11)

Sa
iñ
as

519000

519500

520000

520500

521000

DOCUMENTO

Re
go

de

518500

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Re
go
de

Sa
iña
s

Documento Inicial Estratéxico

CANGAS
4679000

4679000

PROMOTOR

CONCELLO de CANGAS
Praia de Rodeira

REDACTOR
Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

4678500

4678500

Praia de Illa das Ratas

Illa das Ratas
Praia de Os Alemáns

Enseada de Cangas

Punta Rodeira

518500

519000

519500

520000

520500

521000

GRUPO

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

AL - 2.
CLASIFICACIÓN DETALLADA

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

ESCALA

(01)

ALTERNATIVA AL.01

CLAVE

4677000

4677000

FOLLA REPRESENTADA

4677500

4677500

SERIE

4678000

4678000

PLANO

AL.01 - 2 (12)

510500

511000

511500

512000
4684500

510000

4684500

509500

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

PROMOTOR

CONCELLO de CANGAS

4684000

4684000

Punta Couso
O Cabalo de Aldán

REDACTOR

A Muralla
Illas Osas

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

Praia de Couso
O Alto da Cruz

A Furna

4683500

4683500

Punta Osas

Praia de Portal

PLANO
GRUPO

As Tomadas

Praia de Rabáns

SERIE
FOLLA REPRESENTADA

4682500

A ALADA

Illa de Chousa

Vilanova

509500

510000

510500

511000

511500

512000

CLAVE

4682000

4682000

VILANOVA

ALTERNATIVA

ESCALA

Alto de Fontecha

Punta Paredón do Río

AL - 1.
CLASIFICACIÓN XERAL

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

4683000

Praia de Alada

4682500

4683000

Alto do Couso

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA AL.02

AL.02 - 1 (01)

513500

514000

514500

515000
4684500

513000

4684500

512500

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

CONCELLO de CANGAS

4684000

4684000

PROMOTOR

REDACTOR
Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

4683500

4683500

Ría de Pontevedra

Ría de Pontevedra

Punta de San Martín
Praia de Portal
Praia de Lagoelas

PLANO

SERIE

Praia de Alada

FOLLA REPRESENTADA

A Rebandeira

4683000

Illa do Aire

4682500

Punta de Alada

Punta Niño do Corvo

Ría de Pontevedra

4682500

R

as
uz
Bo
e
od
eg

Praia de Menduiña

Ría de Pontevedra

Praia de Estropeiros

MENDUIÑA

Vilanova

Illa Castiñeira

ESCALA

Punta Cativa

Punta Sartaxens

Punta Conveira

Praia de Area Brava

FRANCÓN

Praia de Francón
Os Carballos

VILANOVA

PINTÉNS

VILANOVA
512500

513000

ALDÁN
513500

514000

514500

515000

4682000

4682000

Pías

ALTERNATIVA

A ALADA

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS
AL - 1.
CLASIFICACIÓN XERAL

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

MENDUIÑA

CLAVE

4683000

GRUPO

Praia de Rabáns

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA AL.02

AL.02 - 1 (02)

516500

517000

517500

518000
4684500

516000

4684500

515500

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

CONCELLO de CANGAS

4684000

4684000

PROMOTOR

REDACTOR
Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

4683500

4683500

Alto de Borrallido

SERIE
FOLLA REPRESENTADA

Presas
Río dsa

A Lagarteira

MENDUIÑA

Río das Presas

4682500

A Ameán

O Caroceiro

Outeiro Agudo

ials

PIÑEIRO

515500

516000

Río do Fials

AUGALEVADA-O OUTEIRO
516500

517000

517500

518000

CLAVE

4682000

FRANCÓN

Río do F

4682000

Pías

ALTERNATIVA

ESCALA

Re
go
de
Or
xás

GANDÓN

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS
AL - 1.
CLASIFICACIÓN XERAL

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

4683000

Re
go
de
Orx
ás

O Monte Liboreiro

4682500

GRUPO

Rego de Bou zas

4683000

PLANO

O Monte de Campelo

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA AL.02

AL.02 - 1 (03)

519500

520000

520500

521000
4684500

519000

4684500

518500

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

CONCELLO de CANGAS

4684000

4684000

PROMOTOR

REDACTOR

4683500

4683500

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

4683000

SERIE

4682500

FOLLA REPRESENTADA

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS
AL - 1.
CLASIFICACIÓN XERAL

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

4683000
4682500

GRUPO

PLANO

ALTERNATIVA
CLAVE

4682000

4682000

Rí
o

Bo
uz
ós

ESCALA

A Fraga

AUGALEVADA-O OUTEIRO
518500

519000

519500

520000

520500

521000

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA AL.02

AL.02 - 1 (04)

509500

510000

510500

511000

511500

512000

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

VILANOVA

4681500

4681500

PROMOTOR

CONCELLO de CANGAS

REDACTOR

Os Laguiños

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

A Cruz
4681000

4681000

A Sobrada

4680500

A Chamiseira
Monte do Facho

GRUPO

PLANO

SERIE

A Costa do Río

4680500

Punta Vixía ou Soavela

Rego de Donón

A Cova do Pozo

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS
AL - 1.
CLASIFICACIÓN XERAL

DONÓN

Humedal Veigas de Cabo do Home

FOLLA REPRESENTADA

4680000

4680000

O Pozo da Serra

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

Monte do Facho

510000

510500

511000

511500

ALTERNATIVA
CLAVE

A Costa da Vela

509500

4679500

Rego de Donón

4679500

ESCALA

Campelo

512000

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA AL.02

AL.02 - 1 (05)

512500

513000

513500

514000

514500

515000

Praia de Francón
Os Carballos

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS

Praia de Castiñeira

Documento Inicial Estratéxico

Ría de Pontevedra

VILANOVA

Praia de Areacova

Praia de Meáns

PROMOTOR

Punta Pedra Rubia

Rozabales
4681500

O Sestadelo

Punta Pinela

4681500

DOCUMENTO

FRANCÓN

Praia de Terra da Laxe

CONCELLO de CANGAS

Ría de Pontevedra
Enseada de Aldán

PINTÉNS

REDACTOR

Os Laguiños

Praia de Arnelas

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

4681000

4681000

Varalonga

Do
nó
n

Porto de Aldán

A Cova do Pozo

Praia de San Cibrán

Re
go

Punta Vilariño

AMEIXIDE

Praia de A Testada

ARNELES-FORCAS

O Outeiro da Vela

Praia de Vilariño

4680000

VILARIÑO-O VIÑAL
Outeiro Batente

A Cova do Vento

O IGREXARIO

O Alto da Fanica

As Covas

FENTEIRAS

O Alto do Pello

CRUZ de CASTRO
513000

513500

LIMÉNS-A BARREIRA

514000

CLAVE

4679500

LIMÉNS

A Pedra Cintada

VIÑÓ

ESCALA

VILARIÑO-O VISO

O Monte de Rabiñaldes

512500

Lagoa de Vilariño
4680000

O Facho do Hío

4679500

O Pozo da Serra

SERIE

Praia de Arneles

CRUZ de CASTRO
514500

515000

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS
AL - 1.
CLASIFICACIÓN XERAL

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

Punta Testada

FOLLA REPRESENTADA

4680500

4680500

Praia da Lontreira

A Chamiseira

GRUPO

PLANO

O Outeiro das Hedras

ALTERNATIVA

de

ALDÁN

Praia de Conde Sestadelo

Punta Ameixide
A Cruz

Praia de Cova de Balea

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA AL.02

AL.02 - 1 (06)

516000

517000

517500

518000

DOCUMENTO

Outeiro Agudo

Re
go
de
Or
xás

FRANCÓN

516500

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS

Río das Presas

515500

Mesa de Montes

PIÑEIRO

Documento Inicial Estratéxico

A PARADA

AUGALEVADA-O OUTEIRO

Rozabales

PROMOTOR

4681500

Rí
od
oF

ial
s

4681500

O Alto do Carballiño

CONCELLO de CANGAS

Monte do Carballiño

REDACTOR
Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

ERBELLO
4681000

4681000

A MADALENA

Pico de Fial

Río das Presas
A Porteliña

CANGAS

VERÍN VERÍN
ós
z
ou
oB
Rí

4680000

SAN PEDRO
Pico Castelo

A RETIROSA

Outeiro da Raposa

4680000

Mirador Balcón do Rei

Río de

O CASTELO

CANGAS

ón

O Monte de Varalonga

4679500

4679500

CIMADEVILA
O PIÑEIRO

515500

516000

516500

A SERRA
NACENTE
A SERRA
dede
NACENTE
517000

CLAVE

LIMÉNS-A BARREIRA
LIMÉNS
O SEIXO
O SEIXO

SERIE
ESCALA

Pontill

VILARIÑO-O VISO

517500

518000

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS
AL - 1.
CLASIFICACIÓN XERAL

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

4680500

O XISTRO

A Pedra do Raio

4680500

Os Lagos de Baxín

O Covelo

GRUPO

PLANO

ALTERNATIVA

ALDÁN

FOLLA REPRESENTADA

Río do Fials

ERBELLO

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA AL.02

AL.02 - 1 (07)

518500

519000

519500

520000

520500

521000

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

O CARBALLAL

AUGALEVADA-O OUTEIRO
A PARADA

PROMOTOR

4681500

Bo
uz
ós

4681500

A Casa da Mangallona

Rí
o

A COSTEIRA

CONCELLO de CANGAS

REDACTOR

O IGREXARIO

4681000

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

4681000

O CRUCEIRO

VERÍN

s
da
go
Re

O Pazo

s
iña
Sa

VERÍN

4680000

4680000

A RETIROSA

AS GRUNCHEIRAS
GONDARÁN
ROMARIGO

GONDARÁN

Rego

CANGAS

A PEDREIRA-A RÚA

518500

519000

SERIE
CLAVE

das S
aiñ
Raesgo
da

CANGAS

4679500

s Sa
iñ
Reas
go

4679500

da
s

ESCALA

Sa
iña
s

CANGAS

519500

520000

520500

521000

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS
AL - 1.
CLASIFICACIÓN XERAL

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

O CASTRILLÓN-TRIGÁS

FOLLA REPRESENTADA

4680500

LAXIELAS

O XISTRO

GRUPO

PLANO

A ROZADA

ALTERNATIVA

Río Bo uzós

Río das Presas
4680500

MIRANDA-A BOUTETA

A DEVESA

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA AL.02

AL.02 - 1 (08)

509500

510000

510500

511000

511500

512000

DOCUMENTO

A Costa da Vela

Rego

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS

nón
de Do

Documento Inicial Estratéxico

Punta Basuradiños ou Coruxo

As Lagoas
4679000

4679000

PROMOTOR

CONCELLO de CANGAS
Monte Melide

REDACTOR

Praia de Barra

4678500

4678500

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

O Cu do Lobo

Ría de Vigo

Melide

Cabo Home

Punta Fuxiño

Ría de Vigo

4677500

4677500

Praia de Melide

Punta Subrido

GRUPO
CLAVE

ALTERNATIVA

Ría de Vigo

ESCALA

4677000

4677000

FOLLA REPRESENTADA

Punta Robaleira

509500

510000

510500

511000

511500

512000

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS
AL - 1.
CLASIFICACIÓN XERAL

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

SERIE

4678000

4678000

PLANO

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA AL.02

AL.02 - 1 (09)

512500

513000

513500

514000

514500

515000

DOCUMENTO

O IGREXARIO
FENTEIRAS

VIÑÓ

LIMÉNS-A BARREIRA

O Alto do Pello

A Pedra Cintada

Documento Inicial Estratéxico

LIMÉNS

CRUZ de CASTRO

As Lagoas

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS

O Canizo

4679000

4679000

PROMOTOR
A Abelleira

CONCELLO de CANGAS
Monte do Castro
O Outeiro Negro

REDACTOR

O Lavadoiro
Punta Promontorio

Praia de Viñó

Praia de Liméns
Punta Mexilloeira

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

4678500

4678500

Praia de Barra

Humedal Liméns

NERGA
Praia de Nerga

Ría de Vigo

Temperán

Enseada de Barra

O Rabelo

Praia da Masa

Enseada de Liméns
Cala da Masa

Ría de Vigo

FOLLA REPRESENTADA

4677500

4677500

Punta Roca dos Patos

Punta Corveiro dos Castros

CLAVE

ALTERNATIVA

4677000

4677000

Ría de Vigo

512500

513000

513500

514000

514500

515000

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS
AL - 1.
CLASIFICACIÓN XERAL

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

SERIE

Praia de Os Castros

Punta Creixiña

GRUPO

Praia de Temperáns

ESCALA

As Eiras

4678000

4678000

PLANO

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA AL.02

AL.02 - 1 (10)

515500

516000

516500

LIMÉNS

517000

O PIÑEIRO

517500

518000

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS

CIMADEVILA

Documento Inicial Estratéxico

LIMÉNS

LIMÉNS-A BARREIRA
A Ballota

4679000

4679000

PROMOTOR

Serra de Nacente

O SEIXO

CONCELLO de CANGAS

A SERRA de NACENTE
eP
od
Rí

Porto deportivo de Cangas do Morrazo

ón
till
on

Humedal Liméns

REDACTOR

Praia de Liméns

CUNCHIDO-SANTA MARTA

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

CANGAS

4678500

4678500

A SERRA de POENTE-SAN ROQUE do MONTE

Porto de Cangas

Praia de Portomaior

O Salgueirón

Ría de Vigo
Enseada de Cangas

Praia de O Porto

Punta Salgueira

FOLLA REPRESENTADA

Lagoa da Congorza
Praia de Congorza ou do Medio

Ría de Vigo

Cabo Balea

Enseada do Rei
Praia das Colchas

Ría de Vigo

Punta Borneira
Punta Balea

CLAVE

ALTERNATIVA

4677000

4677000

Illa Corveiro

ESCALA

Praia de Area Milla

4677500

4677500

Punta Fanequeira

515500

516000

516500

517000

517500

518000

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS
AL - 1.
CLASIFICACIÓN XERAL

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

SERIE

BALEA-AS BARREIRAS

Enseada de Fornelo

GRUPO

4678000

4678000

PLANO

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA AL.02

AL.02 - 1 (11)

Sa
iñ
as

519000

519500

520000

520500

521000

DOCUMENTO

Re
go

de

518500

A PEDREIRA-A RÚA

4679000

RODEIRA

Documento Inicial Estratéxico

PROMOTOR

RODEIRA

4679000

Re
go
de

Sa
iña
s

CANGAS

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS

CONCELLO de CANGAS
RODEIRA

Praia de Rodeira

Praia do Canabal
Punta das Ratas

REDACTOR
Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

4678500

4678500

Praia de Illa das Ratas

Illa das Ratas

Ría de Vigo

Ría de Vigo

Enseada de Cangas

Praia de Os Alemáns

Punta Rodeira

518500

519000

519500

520000

520500

521000

GRUPO

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS
AL - 1.
CLASIFICACIÓN XERAL

ENCADRAMENTO MUNICIPAL
CLAVE

ALTERNATIVA

4677000

4677000

Ría de Vigo

ESCALA

FOLLA REPRESENTADA

4677500

4677500

SERIE

4678000

4678000

PLANO

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA AL.02

AL.02 - 1 (12)

510500

511000

511500

512000
4684500

510000

4684500

509500

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

PROMOTOR

CONCELLO de CANGAS

4684000

4684000

Punta Couso
O Cabalo de Aldán

REDACTOR

A Muralla
Illas Osas

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

Praia de Couso
O Alto da Cruz

A Furna

4683500

4683500

Punta Osas

Praia de Portal

PLANO
GRUPO

As Tomadas

Praia de Rabáns

SERIE
FOLLA REPRESENTADA

4682500

A ALADA

Illa de Chousa

Vilanova

509500

510000

510500

511000

511500

512000

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

4682000

4682000

VILANOVA

(01)

ALTERNATIVA AL.02

CLAVE

ESCALA

Alto de Fontecha

Punta Paredón do Río

AL - 2.
CLASIFICACIÓN DETALLADA

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

4683000

Praia de Alada

4682500

4683000

Alto do Couso

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

AL.02 - 2 (01)

513500

514000

514500

515000
4684500

513000

4684500

512500

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

CONCELLO de CANGAS

4684000

4684000

PROMOTOR

REDACTOR

4683500

4683500

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

Punta de San Martín
Praia de Portal
Praia de Lagoelas

PLANO

SERIE

Praia de Alada

FOLLA REPRESENTADA

A Rebandeira

4683000

Illa do Aire

4682500

Punta de Alada

Punta Niño do Corvo

A ALADA

4682500

R

as
uz
Bo
e
od
eg

Praia de Menduiña
Praia de Estropeiros

MENDUIÑA

Vilanova

Illa Castiñeira

Punta Conveira

FRANCÓN

Praia de Francón
Os Carballos

VILANOVA

PINTÉNS

VILANOVA
512500

513000

ALDÁN
513500

514000

514500

515000

4682000

4682000

Punta Sartaxens

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

ESCALA

Punta Cativa

Pías

Praia de Area Brava

AL - 2.
CLASIFICACIÓN DETALLADA

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

MENDUIÑA

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA AL.02

CLAVE

4683000

GRUPO

Praia de Rabáns

AL.02 - 2 (02)

516500

517000

517500

518000
4684500

516000

4684500

515500

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

CONCELLO de CANGAS

4684000

4684000

PROMOTOR

REDACTOR
Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

4683500

4683500

Alto de Borrallido

SERIE
FOLLA REPRESENTADA

Presas
Río dsa

A Lagarteira

MENDUIÑA

Río das Presas

4682500

A Ameán

O Caroceiro

ials

PIÑEIRO

515500

516000

Río do Fials

AUGALEVADA-O OUTEIRO
516500

517000

517500

518000

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

4682000

Outeiro Agudo

Río do F

4682000

Pías

FRANCÓN

AL - 2.
CLASIFICACIÓN DETALLADA

ALTERNATIVA AL.02

CLAVE

ESCALA

Re
go
de
Or
xás

GANDÓN

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

4683000

Re
go
de
Orx
ás

O Monte Liboreiro

4682500

GRUPO

Rego de Bou zas

4683000

PLANO

O Monte de Campelo

AL.02 - 2 (03)

519500

520000

520500

521000
4684500

519000

4684500

518500

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

CONCELLO de CANGAS

4684000

4684000

PROMOTOR

REDACTOR

4683500

4683500

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

4683000

SERIE

4682500

FOLLA REPRESENTADA

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS
AL - 2.
CLASIFICACIÓN DETALLADA

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

4683000
4682500

GRUPO

PLANO

518500

519000

519500

520000

520500

521000

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

AUGALEVADA-O OUTEIRO

(02)

ALTERNATIVA AL.02

CLAVE

4682000

4682000

Rí
o

Bo
uz
ós

ESCALA

A Fraga

(01)

AL.02 - 2 (04)

509500

510000

510500

511000

511500

512000

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

VILANOVA

4681500

4681500

PROMOTOR

CONCELLO de CANGAS

REDACTOR

Os Laguiños

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

A Cruz
4681000

4681000

A Sobrada

4680500

A Chamiseira
Monte do Facho

GRUPO

PLANO

SERIE

A Costa do Río

4680500

Punta Vixía ou Soavela

Rego de Donón

A Cova do Pozo

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS
AL - 2.
CLASIFICACIÓN DETALLADA

DONÓN

Humedal Veigas de Cabo do Home

FOLLA REPRESENTADA

4680000

4680000

O Pozo da Serra

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

Monte do Facho

510000

510500

511000

511500

512000

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

Gráfica
160

ALTERNATIVA AL.02

CLAVE

A Costa da Vela

509500

4679500

Rego de Donón

4679500

ESCALA

Campelo

(01)

AL.02 - 2 (05)

512500

513000

513500

514000

514500

515000

Praia de Francón

DOCUMENTO

FRANCÓN

Os Carballos

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS

Praia de Castiñeira

Documento Inicial Estratéxico

VILANOVA

Praia de Areacova

Praia de Meáns

Rozabales
4681500

O Sestadelo

Punta Pinela

4681500

PROMOTOR

Punta Pedra Rubia

Praia de Terra da Laxe

REDACTOR

Os Laguiños

Praia de Arnelas

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

4681000

4681000

Varalonga

Do
nó
n

Porto de Aldán

A Cova do Pozo

Praia de San Cibrán

Re
go

Punta Vilariño

AMEIXIDE

Praia de A Testada

ARNELES-FORCAS
Praia de Vilariño

4680000

VILARIÑO-O VIÑAL
Outeiro Batente

A Cova do Vento

O IGREXARIO

O Alto da Fanica

As Covas

4679500

LIMÉNS

FENTEIRAS

CRUZ de CASTRO
513000

513500

LIMÉNS-A BARREIRA

O Alto do Pello

A Pedra Cintada

VIÑÓ

ESCALA

VILARIÑO-O VISO

O Monte de Rabiñaldes

512500

Lagoa de Vilariño
4680000

O Facho do Hío

514000

CRUZ de CASTRO
514500

515000

4679500

O Pozo da Serra

AL - 2.
CLASIFICACIÓN DETALLADA

(01)
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(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

O Outeiro da Vela

SERIE

Praia de Arneles

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

Punta Testada

FOLLA REPRESENTADA

4680500

4680500

Praia da Lontreira

A Chamiseira

GRUPO

PLANO

O Outeiro das Hedras

ALTERNATIVA AL.02

CLAVE

de

ALDÁN

Praia de Conde Sestadelo

Punta Ameixide
A Cruz

Praia de Cova de Balea

Enseada de Aldán

PINTÉNS

CONCELLO de CANGAS

AL.02 - 2 (06)

516000

517000

517500

518000

DOCUMENTO

Outeiro Agudo

Re
go
de
Or
xás

FRANCÓN

516500

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS

Río das Presas

515500

Mesa de Montes

PIÑEIRO

Documento Inicial Estratéxico

A PARADA

AUGALEVADA-O OUTEIRO

Rozabales

PROMOTOR

4681500

Rí
od
oF

ial
s

4681500

O Alto do Carballiño

CONCELLO de CANGAS

Monte do Carballiño

REDACTOR
Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

ERBELLO
4681000

4681000

A MADALENA

Pico de Fial

Río das Presas

CANGAS

VERÍN VERÍN
ós
z
ou
oB
Rí

4680000

SAN PEDRO
Pico Castelo

A RETIROSA

Outeiro da Raposa

4680000

Mirador Balcón do Rei

Río de

O CASTELO

CANGAS

ón

O Monte de Varalonga

4679500

4679500

CIMADEVILA
O PIÑEIRO

LIMÉNS-A BARREIRA
LIMÉNS

515500

516000

O SEIXO
O SEIXO

516500

A SERRA
NACENTE
A SERRA
dede
NACENTE
517000

517500

SERIE
ESCALA

Pontill

VILARIÑO-O VISO

518000

AL - 2.
CLASIFICACIÓN DETALLADA

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

A Porteliña

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

4680500

O XISTRO

A Pedra do Raio

4680500

Os Lagos de Baxín

O Covelo

GRUPO

PLANO

ALTERNATIVA AL.02

CLAVE

ALDÁN

FOLLA REPRESENTADA

Río do Fials

ERBELLO

AL.02 - 2 (07)

518500

519000

519500

520000

520500

521000

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS
Documento Inicial Estratéxico

O CARBALLAL

AUGALEVADA-O OUTEIRO
A PARADA

PROMOTOR

4681500

Bo
uz
ós

4681500

A Casa da Mangallona

Rí
o

A COSTEIRA

CONCELLO de CANGAS

REDACTOR

O IGREXARIO

4681000

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

4681000

O CRUCEIRO

O Pazo

s
iña
Sa
4680000

4680000

A RETIROSA

AS GRUNCHEIRAS
GONDARÁN
ROMARIGO

GONDARÁN

das S
aiñ
Raesgo
da

CANGAS

A PEDREIRA-A RÚA

Rego

CANGAS

4679500

s Sa
iñ
Reas
go

4679500

da
s
518500

519000

SERIE
ESCALA

Sa
iña
s

CANGAS

519500

520000

520500

521000

AL - 2.
CLASIFICACIÓN DETALLADA

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

VERÍN

s
da
go
Re

VERÍN

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

O CASTRILLÓN-TRIGÁS

FOLLA REPRESENTADA

4680500

LAXIELAS

O XISTRO

GRUPO

PLANO

A ROZADA

ALTERNATIVA AL.02

CLAVE

Río Bo uzós

Río das Presas
4680500

MIRANDA-A BOUTETA

A DEVESA

AL.02 - 2 (08)

509500

510000

510500

511000

511500

512000

DOCUMENTO

A Costa da Vela

Rego

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS

nón
de Do

Documento Inicial Estratéxico

Punta Basuradiños ou Coruxo

As Lagoas
4679000

4679000

PROMOTOR

CONCELLO de CANGAS
Monte Melide

REDACTOR

Praia de Barra

4678500

4678500

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

O Cu do Lobo

Melide

Cabo Home

Punta Fuxiño

4677500

4677500

Praia de Melide

509500

510000

510500

511000

511500

512000

GRUPO
ESCALA

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

Punta Subrido

AL - 2.
CLASIFICACIÓN DETALLADA

ALTERNATIVA AL.02

CLAVE

4677000

4677000

FOLLA REPRESENTADA

Punta Robaleira

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

SERIE

4678000

4678000

PLANO

AL.02 - 2 (09)

512500

513000

513500

514000

514500

515000

DOCUMENTO

O IGREXARIO
FENTEIRAS

VIÑÓ

LIMÉNS-A BARREIRA

O Alto do Pello

A Pedra Cintada

Documento Inicial Estratéxico

LIMÉNS

CRUZ de CASTRO

As Lagoas

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS

O Canizo

4679000

4679000

PROMOTOR
A Abelleira

CONCELLO de CANGAS
Monte do Castro
O Outeiro Negro

REDACTOR

O Lavadoiro
Punta Promontorio

Praia de Viñó

Praia de Liméns
Punta Mexilloeira

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

4678500

4678500

Praia de Barra

Humedal Liméns

NERGA
Praia de Nerga

Temperán

Enseada de Barra

O Rabelo

SERIE

Praia de Os Castros
Praia da Masa

Enseada de Liméns
Cala da Masa

512500

513000

513500

514000

514500

515000

AL - 2.
CLASIFICACIÓN DETALLADA

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

4677000

4677000

Punta Corveiro dos Castros

ESCALA

FOLLA REPRESENTADA

4677500

4677500

Punta Roca dos Patos

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA AL.02

CLAVE

Punta Creixiña

GRUPO

Praia de Temperáns

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

As Eiras

4678000

4678000

PLANO

AL.02 - 2 (10)

515500

516000

516500

LIMÉNS

517000

O PIÑEIRO

517500

518000

DOCUMENTO

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS

CIMADEVILA

Documento Inicial Estratéxico

LIMÉNS

LIMÉNS-A BARREIRA
A Ballota

4679000

4679000

PROMOTOR

Serra de Nacente

O SEIXO

CONCELLO de CANGAS

A SERRA de NACENTE
eP
od
Rí

Porto deportivo de Cangas do Morrazo

ón
till
on

Humedal Liméns

REDACTOR

Praia de Liméns

CUNCHIDO-SANTA MARTA

Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

CANGAS

4678500

4678500

A SERRA de POENTE-SAN ROQUE do MONTE

Porto de Cangas

Praia de Portomaior

O Salgueirón

Enseada de Cangas

Praia de O Porto

Punta Salgueira

Cabo Balea

Enseada do Rei
Praia das Colchas

Punta Borneira

515500

516000

516500

Punta Balea
4677000

4677000

Illa Corveiro

517000

517500

518000

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

Praia de Congorza ou do Medio

ESCALA

FOLLA REPRESENTADA

Lagoa da Congorza

AL - 2.
CLASIFICACIÓN DETALLADA

ALTERNATIVA AL.02

CLAVE

Praia de Area Milla

4677500

4677500

Punta Fanequeira

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

SERIE

BALEA-AS BARREIRAS

Enseada de Fornelo

GRUPO

4678000

4678000

PLANO

AL.02 - 2 (11)

Sa
iñ
as

519000

519500

520000

520500

521000

DOCUMENTO

Re
go

de

518500

A PEDREIRA-A RÚA

4679000

RODEIRA

Documento Inicial Estratéxico

PROMOTOR

RODEIRA

4679000

Re
go
de

Sa
iña
s

CANGAS

PLAN XERAL de ORDENACIÓN
MUNICIPAL de CANGAS

CONCELLO de CANGAS
RODEIRA

Praia de Rodeira

Praia do Canabal
Punta das Ratas

REDACTOR
Mario Iglesias, Arquitecto
Ruben Cobas, Enx. Agrónomo
Cristina Aguado, Arquitecta

4678500

4678500

Praia de Illa das Ratas

Illa das Ratas
Praia de Os Alemáns

Enseada de Cangas

Punta Rodeira

518500

519000

519500

520000

520500

521000

GRUPO

ORDENACIÓN.
ALTERNATIVAS

ENCADRAMENTO MUNICIPAL

AL - 2.
CLASIFICACIÓN DETALLADA

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

Alfanumética

1:10000

Gráfica
160

80

0

160 Metros

ALTERNATIVA

ESCALA

(01)

ALTERNATIVA AL.02

CLAVE

4677000

4677000

FOLLA REPRESENTADA

4677500

4677500

SERIE

4678000

4678000

PLANO

AL.02 - 2 (12)

