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RESOLUCIÓN DA SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL POLA QUE 
SE APROBA O DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA A AVALIACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉXICA DO PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DO PORTO DE MARÍN E RÍA DE 
PONTEVEDRA 

CLAVE: 2012AAE1355 

O Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra, na súa sesión 

ordinaria do 24 de novembro de 2011, acordou iniciar a tramitación do Plan especial de ordenación do 

porto de Marín e Ría de Pontevedra conforme ao disposto no artigo 56 do Texto Refundido da Lei de 

Portos do Estado e da Mariña Mercante, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2011, de 5 de setembro, 

e normativa complementaria.  

Tal e como estipula o artigo 5.d da Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de 

ordenación do territorio e do litoral de Galicia, os plans especiais serán obxecto de Avaliación ambiental 

estratéxica (AAE) segundo a Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados 

plans e programas no ambiente, cando así o decida o órgano ambiental de forma motivada e pública. 

A tal fin, recíbese no rexistro desta Secretaría Xeral, con data de 21 de marzo de 2012, a comunicación de 

inicio da formulación do Plan especial xunto co Documento de inicio, de conformidade cos artigos 86.1.g. e 

84.5 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia 

(LOUG), que integra a avaliación ambiental no procedemento de aprobación dos instrumentos de 

planeamento urbanístico coa entrada en vigor da Lei 2/2010, que a modifica. 

Por Decisión do 24 de abril de 2012, sobre a base dos criterios do anexo II da Lei 9/2006, determinouse a 

necesidade de someter o Plan especial ao procedemento de AAE previsto no artigo 7 da Lei 9/2006 ao 

concluírse que este podía ter efectos significativos sobre o ambiente. 

O citado artigo 84.5 da LOUG, de conformidade co artigo 9 da Lei 9/2006, indica que o órgano ambiental 

comunicará ao órgano promotor mediante un Documento de referencia (DR) a amplitude, nivel de detalle e 

grao de especificación do Informe de sustentabilidade ambiental (ISA), incluíndo ademais os criterios 

ambientais estratéxicos, indicadores dos obxectivos ambientais e principios de sustentabilidade aplicables 

ao Plan. Definiranse así mesmo as modalidades de información e consultas e identificaranse as 

Administracións públicas afectadas e o público interesado. 

Á vista dos antecedentes e fundamentos de dereito, esta Secretaría Xeral resolve aprobar o Documento de 

referencia, que se xunta, para a Avaliación ambiental estratéxica do Plan especial de ordenación do porto 

de Marín e Ría de Pontevedra. Faise público mediante a súa inserción na páxina web da Consellería de 

Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e comunícase ao órgano promotor para a súa consideración 

no proceso de planificación. O detalle dos comentarios recibidos figuran no anexo I. 

Santiago de Compostela, 24 de abril de 2012 

O Secretario Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 

 

Asdo.: Justo de Benito Basanta
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1. Metodoloxía do procedemento de Avaliación ambiental 
estratéxica 

Iniciado o procedemento de Avaliación ambiental estratéxica (AAE) coa recepción do Documento 

de inicio remitido pola Autoridade Portuaria como órgano promotor, encargado da formulación do Plan 

especial, e coa Decisión de sometemento emitida, tras a aprobación do presente Documento de 

referencia (DR), descríbense a continuación os pasos que conforman o procedemento de AAE para a 

tramitación do Plan: 

1. Informe de sustentabilidade ambiental (ISA). O órgano promotor elaborará o ISA, como parte 

integrante do Plan, de acordo cos requirimentos establecidos neste DR, tendo en conta as 

variables e aspectos clave de sustentabilidade sinalados
1
. 

2. Información pública e consultas. Tras proceder á aprobación inicial do Plan, a versión 

preliminar do Plan, incluído o ISA, someterase a información pública e realizaranse as consultas 

ás Administracións públicas afectadas e ao público interesado (ver apartado 6 deste DR).  

O resultado do proceso recollerase no Informe de participación e consultas, que elaborará o 

órgano promotor, no que describirá o procedemento seguido e xustificará como se toman en 

consideración e se integran no Plan as observacións, alegacións e informes sectoriais recibidos. 

Realizadas as consultas, e con carácter previo á aprobación definitiva do Plan, remitirase ao 

órgano ambiental a seguinte documentación: 

 Certificación do órgano promotor cunha relación da documentación que presenta para a 

elaboración da Memoria ambiental. 

 Plan, do que forma parte o ISA, integrando as modificacións resultantes da fase de consultas. 

 Proposta de Memoria ambiental atendendo ao especificado no artigo 12 da Lei 9/2006. 

 Informe de participación e consultas. 

3. Memoria ambiental (MA). O órgano ambiental redactará nun prazo de 2 meses dende a 

recepción da documentación anteriormente sinalada, a MA, que será remitida ao órgano promotor 

para a súa consideración. A través dela analizarase e validarase o procedemento de AAE, o ISA e 

a súa calidade, o resultado das consultas realizadas e como se tomaron en consideración, así 

como a previsión dos impactos significativos derivados da aplicación do Plan. Asemade, 

estableceranse as determinacións finais que deban incorporarse á proposta do Plan antes da súa 

aprobación definitiva. 

                                                      

1 No caso de instrumentos de planeamento urbanístico, transcorridos tres anos ou máis dende a emisión do DR, o 
órgano ambiental deberá valorar a vixencia do ISA (artigo 85.4 da LOUG). 
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4. Proposta definitiva do Plan. O órgano promotor, unha vez recibida a MA, deberá elaborar a 

proposta de Plan para a súa aprobación definitiva, tomando en consideración as determinacións 

recollidas na MA. 

5. Publicidade. Tras a aprobación definitiva do Plan, por parte da consellería competente en 

materia de urbanismo e ordenación do territorio, de acordo ao artigo 89 da LOUG, o órgano 

promotor cumprirá os requirimentos de publicidade establecidos no artigo 14 da Lei 9/2006, 

poñendo a disposición do órgano ambiental, das Administracións públicas afectadas e do público, 

a seguinte documentación: 

a) O Plan aprobado. 

b) Unha declaración que resuma os seguintes aspectos: 

 O modo en que foron integrados no Plan os aspectos ambientais. 

 Como se tomaron en consideración o ISA, os resultados das consultas, a Memoria ambiental, 

así como, cando proceda, as discrepancias xurdidas no proceso. 

 As razóns da elección do Plan aprobado, en relación coas alternativas consideradas. 

c) As medidas adoptadas para o seguimento dos efectos no medio. 

d) Un resumo non técnico sobre a documentación contida nos epígrafes b e c. 

6. Seguimento. O órgano promotor realizará un seguimento dos efectos na sustentabilidade da 

aplicación ou execución do Plan, no que o órgano ambiental participará, atendendo ás 

consideracións do artigo 15 da Lei 9/2006. 
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Táboa 1: Pasos a seguir no procedemento de AAE logo da recepción do DR. 

Fase Obxectivos Accións Plásmase en 

1. ISA 

Formulación de 
alternativas, 
caracterización de efectos 
ambientais, 
establecemento de 
medidas e definición do 
seguimento 

Análise de alternativas en relación aos criterios de 
sustentabilidade 

Versión preliminar do Plan 
que inclúe o ISA 

Avaliación dos efectos ambientais de cada 
alternativa 

Medidas previstas para reducir, eliminar ou 
compensar os efectos ambientais significativos 

Efectivo cumprimento das medidas e control sobre a 
evolución dos impactos ambientais 

Aprobación inicial do Plan 

2. INFORMACION 
PÚBLICA E 
CONSULTAS 

Fomentar a transparencia 
e a participación cidadá 

Realizar as consultas establecidas no DR 

Informe de participación e 
consultas, Plan e Proposta 
de Memoria ambiental 

Facilitar a participación do público en xeral 

Considerar os resultados do proceso de 
participación e consultas 

Remisión da documentación do Plan ao órgano 
ambiental  

3. MEMORIA 
AMBIENTAL 

Valorar a integración dos 
criterios de 
sustentabilidade na 
proposta de planeamento 

Analizar o proceso de AAE, o ISA e a súa calidade 

Memoria ambiental 
Avaliar o resultado das consultas e como se tomaron 
en consideración 

Analizar os efectos na sustentabilidade da aplicación 
do Plan 

4. PROPOSTA 
DEFINITIVA DO 
PLAN 

Integrar os resultados da 
AAE 

Redactar a proposta do Plan cos condicionantes da 
Memoria ambiental 

Proposta do Plan para 
aprobación 

Aprobación definitiva do Plan 

5. PUBLICIDADE 

Informar dos resultados do 
proceso de AAE aos 
axentes implicados e 
público en xeral 

Publicidade e posta a disposición do Plan aprobado 
e declaración resumo da integración dos resultados 
da AAE 

Plan definitivo, declaración 
da integración do resultado 
do procedemento de AAE, 
medidas de seguimento e 
resumo non técnico 

6. SEGUIMENTO 

Identificar efectos 
adversos non previstos 
derivados da aplicación do 
Plan 

Avaliación dos efectos do Plan a través de 
indicadores de seguimento 

Informe de seguimento 
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2. Antecedentes, obxectivos e análise da contorna 

2.1. Antecedentes 

O porto de Marín foi declarado como porto de interese do Estado de 2ª categoría pola Lei do 30 de 

agosto de 1886. Coa modificación da normativa de portos do Estado, en 2001 pasou a denominarse 

porto de Marín e Ría de Pontevedra. 

A zona de servizo dos portos de titularidade estatal, ten que vir determinada por un Plan de utilización 

dos espazos portuarios no que se inclúan os espazos de terra e auga necesarios para o 

desenvolvemento dos usos portuarios así como os espazos de reserva para desenvolvemento da 

actividade portuaria. Así, mediante a Orde do 23 de decembro de 1997, aprobouse o Plan de 

utilización dos espazos portuarios do porto de Marín, o cal foi modificado para a súa adecuación aos 

cambios polas obras executadas no porto, modificando a definición dos usos asignados ás distintas 

áreas funcionais, a través da Orde FOM 1597/2010, do 4 de xuño, pola que se aproba a modificación 

do Plan de utilización dos espazos portuarios do porto de Marín e Ría de Pontevedra. 

No relativo ao planeamento urbanístico do espazo portuario, aprobouse o correspondente Plan 

especial, mediante a Resolución do 3 de outubro de 2000, de aprobación definitiva do Plan especial 

do porto de Marín-Pontevedra. Dito Plan foi obxecto dunha modificación, a través da Orde do 4 de 

febreiro de 2005, de aprobación definitiva do proxecto de modificación do Plan especial de ordenación 

do porto de Marín e Ría de Pontevedra. Posteriormente, levouse a cabo unha nova modificación para 

a reordenación do subsector S.2.3, a cal foi aprobada definitivamente a través da Orde de 3 de xuño 

de 2008, pola que se aproba definitivamente a modificación puntual do Plan especial de ordenación 

do porto de Marín e ría de Pontevedra. Con respecto esta última modificación, a Dirección Xeral de 

Desenvolvemento Sostible, mediante a Resolución do 11 de decembro de 2007, resolveu a non 

necesidade de sometela a avaliación ambiental estratéxica.  

Por outra banda, paralelamente tramitáronse varios proxectos de ampliación e adecuación das 

infraestruturas do porto, que foron sometidos ao correspondente procedemento de avaliación de 

impacto ambiental, entre os que se inclúen os seguintes:  

- Proxecto “dársena de embarcacións menores e explanada contigua no porto do Marín”, que conta 

con declaración de impacto de impacto ambiental (DIA) formulada pola Resolución do 15/12/1994.  

- Proxecto de “Modificación dársena de embarcacións menores e explanada contigua no porto do 

Marín” que contou coa Resolución do 3/09/1996 na que se alude ao cumprimento da anterior DIA. 

O proxecto construtivo denominado “peirao e explanada contigua na zona de expansión do porto 

de Marín (primeira fase)”, foi obxecto dunha modificación, que foi remitida ao Ministerio de Medio 

Ambiente, o cal resolveu mediante Resolución do 26/01/2000 a non necesidade de sometelo de 



 

 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 

 

San Lázaro s/n 

15781 Santiago de Compostela 

http://aae.medioambiente.xunta.es 

 
 

 
Documento de referencia para a AAE Plan especial de ordenación do porto de Marín e Ría de Pontevedra páxina 6 de 45 
Clave: 2012AAE1355  

 

novo a avaliación ambiental, remitindo ao cumprimento da DIA emitida pola Resolución de 

15/12/1994. 

- Proxecto “2ª fase da zona de expansión do porto de Marín” que conta coa DIA formulada pola 

Resolución do 28/07/2005. Consiste en incrementar a liña de atraque de buques mercantes e 

obtención dunhas 3,4 ha para a realización de operacións loxísticas necesarias para a actividade 

portuaria, para finalización da 1ª fase da zona de expansión.  

- Proxecto de “Adecuación de infraestruturas no sector comercial do porto de Marín” cuxa DIA foi 

publicada mediante a Resolución do 10/08/2009. Inclúe dúas actuacións, a construción de tres 

liñas de atraque formando unha explanada de 2,46 ha e a mellora de calados en acesos 

marítimos á zona comercial, que supoñen a realización dun dragado de 350.000 m
2
. Actualmente 

atópase en construción segundo a documentación achegada pola Autoridade Portuaria. 

- Proxecto de “Ampliación da infraestrutura portuaria no novo peirao comercial de Marín”  cuxa DIA 

foi formulada a través da Resolución do 14/04/2011. Consiste na ampliación do novo peirao 

comercial nunha lonxitude de 180 m, o aumento do calado na zona adxacente e a construción 

dunha rampa móbil para o servizo a buques que transporten cargamento rodado. 

2.2. Obxectivos e motivación do Plan 

Segundo a documentación achegada, a redacción dun novo Plan obedece ás esixencias derivadas 

dos cambios normativos desde a aprobación do anterior instrumento, en materia urbanística, 

ambiental e portuaria, e á contemplación de diversas actuacións futuras na zona de servizo do porto, 

tras a entrada en vigor do Real Decreto Lexislativo 2/2011, do 5 de setembro, polo que se aproba o 

Texto Refundido da Lei de Portos do Estado e da Mariña Mercante. 

De igual xeito, a aprobación da modificación do Plan de utilización dos espazos portuarios, aprobada 

mediante a Orden FOM/1597/2010 de 4 de xuño, determina a necesidade de adaptación do 

planeamento especial coa finalidade de articular adecuadamente as prescricións urbanísticas.  

É de significar que os Plans Especiais de 2000 e 2005 foron anulados por sentenzas do Tribunal 

supremo de data 23 de outubro de 2009 e do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de data 26 de 

xaneiro de 2012 respectivamente, o que fai absolutamente necesaria a redacción dun Plan Especial. 

Polo tanto, o obxecto do Plan especial é a ordenación dos terreos comprendidos no ámbito territorial 

do porto, así como a harmonización e coordinación da ordenación cos espazos urbanos exteriores e 

os sistemas xerais de transporte terrestre.  

Tendo en conta que o avance de planeamento non alude á consideración duns obxectivos ambientais 

que garantan a sustentabilidade da proposta, na redacción do Plan deberanse definir e expresar con 

claridade uns obxectivos factibles e realistas de carácter ambiental, en coherencia co diagnóstico 
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efectuado e co modelo territorial previsto polos instrumentos de ordenación territorial de rango 

superior, tendo en conta os aspectos clave que se sinalan no presente DR.  

2.3. Descrición do ámbito do Plan e da súa contorna 

O ámbito do Plan especial comprende a zona de servizo do Porto de Marín e Ría de Pontevedra, 

delimitada previamente pola Orde FOM/1597/2010.  

O porto, sitúase no noroeste da península ibérica, ocupando unha posición central na xeografía das 

rías baixas pontevedresas. Concretamente localízase no interior da ría de Pontevedra, e abrangue 

parte do Concello de Marín e de Pontevedra. Próximos a este, atópanse outros portos de titularidade 

estatal, o de Vigo e o de Vilagarcía de Arousa.  

En relación ao sistema de asentamentos que establecen as Directrices de ordenación territorial de 

Galicia, o ámbito portuario atópase dentro da rexión urbana de Vigo-Pontevedra, denominada Rías 

Baixas, na área de influencia da área urbana de Pontevedra.  

Segundo a documentación achegada o porto ocupa unha superficie duns 725.000 m
2
, limitando ao 

este coa Escola Naval Militar de Marín, ao norte coa ría de Pontevedra onde se localiza a Illa de 

Tambo, ao este coa Punta de Praceres e ao sur co núcleo urbano de Marín e co núcleo de Estribela, 

pertencente ao Concello de Pontevedra. 

O porto, terceiro en importancia de Galicia, destaca como principal motor económico da comarca 

debido ao importante volume tanto das operacións portuarias como das actividades asociadas 

relacionadas, contando cunha ampla zona portuaria vinculada ao tráfico de mercancías e instalacións 

pesqueiras. Así mesmo, dispón de instalacións naútico-deportivas e de recreo, áreas de equipamento 

dotacional, zonas de esparexemento, un paseo marítimo e dunha rede viaria interior e zonas de 

manobra, aparcamento e servizos. 

A actividade comercial realizada inclúe o tráfico de graneis sólidos de productos relacionados coa 

alimentación e construción, principalmente abonos e pensos, cereais; de mercancía xeral, entre a que 

se inclúe papel e a pasta, metais e manufacturas, froitas e hortalizas, colectores, etc. ademais de 

pesca fresca, marisco e conxelados, e tamén pasaxeiros. Segundo o Documento de inicio o ámbito de 

influencia do porto comprende a provincia de Pontevedra e de Ourense, o sur de Lugo e parte das 

provincias de Léon, Salamanca e Zamora, e norte de Portugal, e recentemente ampliouse ao centro 

de Portugal, Valladolid, Palencia e vía ferrocarril hasta Sagunto en Valencia. 

O aceso principal ao porto realízase a través do ramal de enlace da saída Pontevedra Sur da 

autoestrada AP-9, denominado PO-11. Así mesmo, dispón dunha rede ferroviaria interior que une o 

porto (peiraos de Leirós) coa estación de ADIF de Pontevedra. Para a mobilidade interior, o porto 

dispón dun viario principal paralelo ao seu cerramento entre as dúas entradas principais, do que 

parten os viarios interiores. Segundo a información do anterior Plan especial, o ámbito conta con 
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conexión á rede de abastecemento de auga e de saneamento municipal conectada á EDAR de 

Praceres.  

Atendendo á información de Augas de Galicia, o ámbito do Plan inclúese no sistema de explotación 

Río Lérez e Ría de Pontevedra, no que se atopa o río Lameira, que desemboca na zona oeste do 

porto. As augas mariñas da contorna do porto, están clasificadas como unha masa de auga costeira 

moi modificada. 

A ría de Pontevedra, conta con numerosas zonas de produción marisqueira sinaladas na Orde do 8 

de setembro de 2006, pola que se declaran e clasifican as zonas de produción de moluscos bivalvos 

e outros invertebrados mariños e posteriores modificacións. Entre elas, atópase a zona de produción 

de moluscos bivalvos e gasterópodos denominada “Parte media da ría de Pontevedra (Raxó-Marín)” 

(GAL-10/06) que abrangue as augas mariñas fronte ao ámbito do porto, na que inclúe o banco natural 

de Praceres, que conta cun gran interese na produción de ameixa. Ademais, tamén existen bancos de 

produción de navalla e longueirón, e varias bateas de produción de mexillón denominadas Polígonos 

de Portonovo A, B e C. 

En canto aos espazos naturais, na contorna do porto, á entrada da ría de Pontevedra, localízase a illa 

de Ons, que forma parte, xunto coas illas de Sálvora, Cíes e Cortegada, do “Parque nacional 

marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia”. A Illa de Ons tamén se atopa incluída na ZEPVN-

LIC “Complexo Ons-Grove” (ES1140004) e constitúe a ZEPA “Illa de Ons” (ES0000254). Así mesmo, 

nas inmediacións atópase a ZEPVN-LIC “Cabo Udra” (ES1140009) e a ZEPVN-LIC “Río Lérez” 

(ES1140002). 

Segundo a cartografía do “Atlas y manual de los hábitats de España” a zona non presenta 

coincidencia con hábitats naturais de interese comunitario recollidos no Anexo I da Lei 42/2007, do 13 

de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade, se ben na Illa de Tambo, atópase o hábitat 

prioritario de Queroigais secos atlánticos costeiros de Erica vagans (4040*), mesturado co de 

Acantilados con vexetación das costas atlánticas e bálticas (1230). Así mesmo, respecto das 

comunidades bentónicas, destaca a presenza de varios bancos de maërl na contorna da illa de 

Tambo e na zona oeste do porto, formacións representadas por algas coralináceas que presentan un 

gran valor ecolóxico. 

En canto á fauna, cómpre sinalar que o ámbito do porto atópase na área de distribución potencial da 

escribenta das canaveiras (Emberiza schoeniclus subsp. lusitanica), ave ligada ás zonas húmidas 

costeiras que constitúe unha subespecie endémica da península ibérica, catalogada como especie en 

perigo de extinción no Catálogo de especies ameazadas de Galicia. Actualmente atópase en fase de 

información pública o correspondente Plan de recuperación. 
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Por outra banda, o novo Plan hidrolóxico Galicia-Costa, recolle entre os espazos protexidos da súa 

demarcación, a Ría de Pontevedra como zona sensible, identifica como zonas de baño as praias da 

contorna, e delimita as zonas de protección de moluscos bivalvos e outros invertebrados. 

En relación ao patrimonio cultural, se ben na documentación non se inclúe información ao respecto, 

cómpre destacar, como elemento de interese do patrimonio militar, a Escola Naval Militar de Marín. 

Por último, en relación coa existencia de riscos naturais que podan condicionar ao planeamento, 

sinalar que, segundo o documento “Avaliación preeliminar do risco de inundación demarcación 

hidrográfica Galicia-Costa” delimítase como área con risco potencial significativo de inundación 

(ES014-PO-03-01-01) o río Lameira. Así mesmo, no “Mapa de depósitos superficiais” do SITGA, 

identifícanse formacións xeolóxicas superficiais (eluvio/aluvio coluviais) que poden presentar 

inestabilidade estrutural e un posible risco xeolóxico.  

3. Modelo proposto 

3.1. Alternativas  

A documentación achegada non inclúe a consideración de alternativas ao modelo de ordenación 

previsto polo Plan especial. Unicamente sinala que para facer fronte ás necesidades futuras do porto, 

teranse en conta os condicionantes ambientais e urbanísticos dada a súa localización nun entorno 

“sensible ambientalmente” e a existencia do núcleo urbano de Marín que envolve a zona de servizo 

portuaria.  

Ao respecto cómpre sinalar, que de acordo ao procedemento de AAE, as alternativas deben ser 

formuladas polo equipo planificador como parte do proceso de elaboración do Plan, debendo ser 

razoables, técnica e ambientalmente viables, é dicir realistas. Neste sentido, proporanse como 

mínimo dúas alternativas, ademais da “alternativa cero”, que supón a non realización do Plan. Así 

mesmo, a elección da alternativa seleccionada deberá quedar claramente xustificada no ISA, a través 

dunha valoración sobre os factores mais relevantes que poden verse afectados pola proposta de usos 

e ordenación de cada alternativa, atendendo ás diferentes variables e criterios ambientais 

establecidos no presente DR. 

3.2. Proposta de ordenación 

O Documento de inicio sinala que para responder ás necesidades futuras do porto é preciso levar a 

cabo unha serie de actuacións relacionadas coa ampliación das instalacións e de mellora ou 

substitución das actuais. Entre as cuestións obxecto de mellora, atópase a necesidade de dispoñer 

dun calado superior aos 14 metros para permitir a escala de buques de maior tamaño dados os 

cambios derivados da ampliación do Canal de Panamá. Na descrición da situación actual do porto, 

recóllense unha serie de actuacións que segundo sinala o documento “xa foron tramitadas 
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ambientalmente de forma individualizada, se ben prevese para algunha delas variacións en canto ao 

calado das infraestruturas de atraque ou cambio da tipoloxía estrutural que serán obxecto de consulta 

ante o Ministerio de Medio Ambiente”.  

A proposta de ordenación achegada, inclúe as medidas e previsións necesarias para garantir unha 

eficiente explotación do espazo portuario, o seu desenvolvemento e a súa conexión cos sistemas 

xerais de transporte terrestre, atendendo aos cambios operados nos tráficos e na tipoloxía de 

mercancías, considerando as demandas empresariais de espazos e de servizos no ámbito do 

transporte. Deste xeito, contémplanse as seguintes actuacións: 

 acondicionamento da conexión do porto coa PO-11 para a mellora do aceso rodado á zona de 

servizo do porto na entrada principal desde a rotonda de Praceres para permitir un axeitado 

movemento dos vehículos que transportan pezas de grandes tamaños, tales como fustes e aspas 

de torres eólicas, actividade de recente implantación no porto. 

 reordenación da superficie correspondente coa entrada oeste do porto e modificación da conexión 

desta zona cos acesos terrestres existentes.  

 consideración dentro dos usos previstos no sector S-3, entre os que se inclúe o dotacional, da 

posibilidade de ampliar as actuacións vinculadas á relación porto-cidade na fachada marítima, 

tales como equipamentos culturais, recreativos, certames feriais, auditorio, exposicións, 

aparcadoiros e accesos ao porto e actividades comerciais non portuarias. 

 integración dentro do sector S-1 dunha parcela destinada anteriormente á actividade de 

reparación, con limitacións respecto das actividades que se desenvolvan, atendendo á potencial 

contaminación acústica e proximidade á contorna urbana. 

En canto á zonificación da superficie terrestre da zona de servizo do porto, a proposta delimita o 

ámbito en 5 sectores, atendendo a criterios homoxéneos de usos, infraestruturas existentes, tipoloxía, 

continuidade física, etc., establecendo en cada un deles distintos subsectores. 

- Sector S-1: Áreas portuarias vinculadas al tráfico de mercancías e instalacións pesqueiras, que 

comprende os peiraos comerciais de Marín, o novo porto comercial (peiraos de Leirós, peirao 

comercial sur, novo peirao comercial oeste, peiraos de Adolfo Reboredo e superficies adxacentes) 

e zonas de espazos e dársenas pesqueiras. 

- Sector S-2: Área dedicada á construción, reparación e mantemento de embarcacións, inclúe os 

varadoiros e os peiraos de reparación, destinados a actividades complementarias dos buques 

tanto pesqueiros como comerciais ou deportivos. 

- Sector S-3: Área de equipamento dotacional, zonas de esparexemento, paseo marítimo e 

espazos libres, que comprende o paseo que decorre perimetralmente o porto, así como o paseo 
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marítimo e a zona de aceso desde a cidade de Marín, incluíndo o parque situado dentro do porto 

con aceso director peonil desde o exterior destinado a uso público.  

- Sector S-4: Instalacións naútico-deportivas e de recreo, que comprenden a área situada na 

dársena da Escola Naval Militar para uso de embarcacións deportivas e de recreo así como o 

transporte de pasaxeiros da ría. 

- Sector S-5: Rede viaria e zonas de manobra, aparcamentos e servizos, na que se inclúen os 

espazos destinados ao tráfico rodado e ferroviario dentro da área de servizo do porto e a 

superficie de aparcadoiros.  

Ao respecto do anterior cómpre sinalar, tal e como se sinalou no apartado 3.1, a importancia de que a 

proposta finalmente seleccionada debe derivar dunha análise de alternativas adecuada, de xeito que 

a ordenación que estableza o Plan responda a uns obxectivos ambientais formulados inicialmente, 

integrando os criterios de sustentabilidade que se establecen neste DR.  

3.3. Plans e programas en interacción co Plan 

Analizarase o marco normativo no que se encadra o planeamento e integrarase a normativa de 

ámbito internacional, nacional, autonómico e local relativa á protección do ambiente. Se ben o 

Documento de inicio cita no seu apartado 2.5, que a proposta do Plan fundaméntase nas esixencias 

derivadas dos cambios normativos en materia ambiental, neste momento a xustificación desta 

normativa é innecesaria xa que a redacción do Plan Especial ven imposta pola inexistencia do 

mesmo, ao ter sido anulado polas sentenzas mencionadas anteriormente.  

Igualmente, deberase xustificar a compatibilidade ambiental do Plan coa planificación concorrente 

cuxo ámbito de aplicación sexa coincidente, a maiores da consideración á planificación relacionada 

coa zona portuaria citada no Documento de inicio (Plan de utilización dos espazos portuarios 

aprobado mediante a Orde do 23 de decembro de 1997 e modificado pola Orde FOM 1597/2010, do 4 

de xuño) e outros instrumentos de carácter xeral relativos ao sistema portuario de titularidade estatal 

no que se integra o Porto de Marín e Ría de Pontevedra.  

Teranse en consideración as determinacións que lle son de aplicación das Directrices de Ordenación 

do Territorio (DOT), aprobadas definitivamente polo Decreto 19/2011, e en concreto, as 

determinacións específicas relativas ás infraestruturas portuarias (4.4), así como do Plan de 

Ordenación do Litoral (POL), aprobado definitivamente polo Decreto 20/2011, en aras de facilitar a 

adaptación do PXOM a estes instrumentos de ordenación territorial de rango superior. 

Así mesmo deberán considerarse, entre outros, os seguintes instrumentos, se ben algúns se atopan 

actualmente en tramitación: 
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- Plan Hidrolóxico Galicia-Costa, aprobado polo Real Decreto 103/2003, e a Proposta do novo Plan, 

aprobado polo Consello da Xunta de Galicia, en fase de tramitación para a súa aprobación 

definitiva. 

- Plan de abastecemento de Galicia. 

- Plan de saneamento Galicia 2000-2015. 

- Plan director de estradas de Galicia 2009-2020. Plan MOVE. 

- Plan director do aeroporto de Vigo. 

- Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia 2010-2020. 

- Plan estratéxico zonal Grupo de Acción Costeira da Ría de Pontevedra 2007-2013. 

- Plan de ordenación das Illas Atlánticas. 

- Plan de recuperación da escribenta das canaveiras (en tramitación). 

- Plan director da Rede Natura 2000 e Proposta de ampliación da Rede Natura 2000 (en 

tramitación). 

- Plan director de acuicultura (en tramitación). 

- Plan sectorial de ordenación das áreas empresariais de Galicia (en tramitación). 

- Planificación do sectores da electricidade e gas 2010-2020 (en tramitación). 

- Normas Subsidiarias de Planeamento do Concello de Marín e Plan xeral de ordenación municipal 

de Marín (aprobado provisionalmente polo Concello). 

- Plan xeral de ordenación urbana de Pontevedra e o Plan xeral de ordenación municipal (en 

tramitación). 

Para avaliar o grao de compatibilidade entre o Plan e as DOT, así como co resto de instrumentos de 

aplicación, o Plan incluirá unha análise da súa consideración segundo a metodoloxía de análise da 

compatibilidade estratéxica (ACE), tal e como se sinala no apartado 5.8 deste DR. 

Do mesmo xeito, no marco da avaliación ambiental, resulta de gran importancia promover a 

sensibilización, concienciación e participación no planeamento da poboación afectada ou interesada. 

Neste sentido, aproveitaranse as plataformas de participación existentes, como pode ser o Grupo de 

Acción Costeira da Ría de Pontevedra, do que forman parte os Concellos de Marín e de Pontevedra, 

cun dobre sentido, acercar o planeamento urbanístico á poboación e integrar no planeamento as 

cuestións comúns coas liñas de acción propostas. 
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4. Condicionantes ambientais a ter en conta no Plan e 
variables para o estudo da súa sustentabilidade  

4.1. Condicionantes ambientais a ter en conta no Plan 

Avaliada a documentación, cómpre facer algunha reflexión ao respecto, sen menoscabo do que se 

sinala no seguinte apartado deste DR, onde se relacionan os aspectos clave e os criterios de 

sustentabilidade que deberán rexer o proceso planificador e ser valorados na toma de decisións.  

Respecto da proposta de ordenación, e a falta dunha definición máis en detalle, é preciso indicar que 

dentro do proceso de avaliación ambiental estratéxica, deberanse avaliar as posibles alternativas que 

garantan unha maior eficiencia na utilización dos recursos e a minimización dos efectos ambientais. 

Neste sentido, en relación á mellora das condicións de accesibilidade ao porto, avaliaranse os efectos 

ambientais negativos sobre a poboación da contorna, respecto da mobilidade urbana non ligada ás 

actividades portuarias, así como sobre o incremento das emisións a atmosfera como consecuencia do 

incremento do tráfico portuario, entre outros aspectos.  

Por outra banda, o Documento de inicio sinala a necesidade de ampliar as instalacións ou a creación 

de novas infraestruturas para mercancía xeral, ao quedar obsoletas as existentes en calados, se ben 

non concreta a súa execución. Ao respecto, teranse en conta as afeccións que implican ese tipo de 

actuacións sobre aspectos como a hidrodinámica mariña, a calidade das augas, as comunidades 

betónicas, así como sobre os recursos marisqueiros da ría, se ben ditas actuacións serían obxecto de 

novos proxectos.  

4.2. Variables de sustentabilidade 

A continuación enuméranse as variables sobre as que o planeamento urbanístico vai producir 

afeccións ou polas que se ve afectado, entre as que se inclúe a paisaxe, o patrimonio natural e 

cultural, a ocupación do territorio, a sociedade, a economía, a mobilidade, a enerxía, a atmosfera e o 

cambio climático, o ciclo hídrico e o ciclo de materiais. Para estas variables defínense, no Anexo II 

deste documento, os aspectos clave a ter en conta cara unha planificación sustentable, seguindo o 

establecido nas DOT; así como o nivel de detalle co que se deben analizar as implicacións dos 

criterios establecidos. 

 PAISAXE: 

A proposta deberá integrar a compoñente paisaxística na súa formulación, tendo en conta, entre 

outros aspectos, a visibilidade e a fraxilidade paisaxística do ámbito. Neste sentido, realizarase un 

estudo paisaxístico que inclúa unha análise da fraxilidade visual da paisaxe determinando a cunca 

visual na que son perceptibles as instalacións do porto, tendo en conta as consideracións en relación 

á unidade de paisaxe na que se insire, identificada no POL na ficha denominada Marín (06_04_352). 
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Dado que o porto sitúase na contorna do ámbito urbano de Marín, o Plan terá en conta as 

características da súa fachada litoral e as condicións de aceso ao mar. Entre outras cuestións, 

estableceranse unhas directrices que permitan unha axeitada implantación das futuras actuacións e 

remodelacións no ámbito portuario e a súa relación co entramado urbano, incorporando criterios 

paisaxísticos para o deseño das novas instalacións e dos espazos públicos, minimizando a súa 

incidencia paisaxística. Así mesmo, resulta aconsellable definir aqueles elementos que contribúen á 

definición da escala do conxunto edificado no sistema portuario (volumetría, baleiros, etc.) co 

obxectivo de definir os parámetros urbanísticos a establecer polo Plan especial, como a altura, 

edificabilidade, ocupación, recuamentos, etc., necesarios para asegurar unha axeitada integración 

das edificacións e instalacións portuarias, en coherencia co sinalado no artigo 77 POL. 

 PATRIMONIO NATURAL: 

O planeamento deberá preservar a integridade funcional dos sistemas naturais, adoptando as 

medidas necesarias para garantir a integración dos usos portuarios previstos no ámbito do Plan. 

Tendo en conta que o porto sitúase nunha zona sensible como é o bordo litoral e na súa contorna 

atópanse varios espazos e elementos naturais identificados por diferentes figuras de protección e 

catálogos de referencia, tal e como se sinalou no apartado 2.2 desde DR, no ISA deberanse avaliar 

as posibles afeccións asociadas ás actuacións do Plan, considerando, entre outros aspectos, o 

incremento do tráfico portuario na ría, así como as posibles ampliacións do porto. 

 PATRIMONIO CULTURAL: 

Se ben na documentación achegada non se fai referencia ao patrimonio cultural, o planeamento 

deberá identificar a posible localización de elementos patrimoniais que poidan verse afectados polos 

desenvolvementos derivados do Plan, de acordo a normativa correspondente, debendo en todo caso, 

xustificar a compatibilidade do planeamento proposto co patrimonio cultural. Entre outros aspectos, 

teranse a conta a Escola Naval Militar de Marín, como elemento representativo do patrimonio 

arquitectónico naval, e a consideración de Marín e Pontevedra como concellos de interese patrimonial 

cultural segundo as DOT. 

 OCUPACIÓN DO TERRITORIO: 

Atendendo ás previsións de crecemento do tráfico portuario (segundo o DI, dos 853.562 Tn de 

graneis sólidos e 958.992 Tn de mercancía xeral actuais, Puertos del Estado prevé acadar no 2020 

unhas 1.876.657 Tn e 2.004.215 Tn, respectivamente), a proposta do Plan de ordenación dos usos e 

da conexións ás infraestruturas, deberá ir encamiñada á integración do porto coa estrutura urbana, 

garantindo o uso eficiente e sustentable dos recursos. 

Entre outras cuestións, teranse en conta as limitacións respecto das afeccións ao dominio público 

marítimo-terrestre atendendo á normativa de protección de costas e ao dominio público hidraúlico, 

debido á proximidade da zona portuaria á zona de policía do río Lameira, ademais das posibles  
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interferencias coa zona de seguridade da Escola Naval de Marín e coa servidume aeronáutica de 

operación das aeronaves do aeroporto de Peinador en Vigo, segundo a delimitación que establece o 

seu Plan director. De igual xeito, a proposta deberá ser congruente co planeamento municipal do 

Concellos de Marín e Pontevedra. 

En canto ao feito de evitar ou reducir os riscos sobre a contorna, analizaranse ademais dos potenciais 

riscos naturais, tendo en conta, as consideracións do apartado 2.2 do presente DR, os riscos de 

carácter antrópico, asociados principalmente á actividade portuaria. Ao respecto, o planeamento 

deberá ter en conta as consideracións recollidas nos correspondentes instrumentos do porto en 

materia de seguridade e prevención da contaminación mariña. 

 SOCIEDADE: 

Atendendo ao criterio de mellorar a calidade de vida e a habitabilidade do medio urbano no que se 

atopa o porto, o Plan especial deberá, entre outras cuestións, favorecer a accesibilidade da poboación 

ao litoral a través dunha axeitada ordenación do espazo público. Ao respecto, a proposta achegada 

contempla a posibilidade de ampliar as actuacións vinculadas á relación porto-cidade na fachada 

marítima dentro dos usos previstos no sector S-3.  

Así mesmo, en relación á gobernanza e á coordinación interadministrativa, favorecerase a 

colaboración entre as Administracións públicas implicadas no ámbito de influenza do porto, 

establecendo os mecanismos de coordinación necesarios para acadar os obxectivos ambientais e 

lograr unha integración porto-cidade real e efectiva. 

 ECONOMÍA: 

Tendo en conta a localización do porto dentro da rexión urbana das Rías Baixas, e a consideración 

dos Concellos de Marín e Pontevedra como de interese cultural segundo as DOT e dos núcleos de 

Marín e Pontevedra como núcleos de identidade litoral segundo o POL, as determinacións que 

estableza o Plan especial deberán manter unha coherencia coas actuacións que se propoñan para a 

rexión urbana, promovendo as solucións adecuadas para unir o desenvolvemento económico e social 

coa protección dos valores ecolóxicos, paisaxísticos e do patrimonio cultural. Así mesmo, avaliarase a 

compatibilidade e complementariedade da proposta do Plan co resto de actividades produtivas e 

económicas que se desenvolven no ámbito litoral, entre as que se inclúe a pesca, a navegación, o 

turismo, etc. Neste sentido, estudaranse as posibles afeccións das actuacións que se deriven do 

planeamento, especialmente sobre a produción marisqueira e pesqueira, atendendo á importancia do 

sector na zona, tal e como sinala no seu informe a Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro.  

De igual xeito, analizaranse as previsións respecto de posibles actuacións empresariais no ámbito de 

influenza do porto, en canto a súa incidencia nas previsións de desenvolvemento dos servizos actuais 

do porto, tendo en conta a proposta incluída no Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de 

Galicia en tramitación, ou outras intervencións. 
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 MOBILIDADE: 

Segundo o Documento de inicio, o Plan especial contempla actuacións de mellora da conexión da 

zona portuaria cos sistemas xerais de transporte terrestre, entre as que se inclúe o acondicionamento 

da conexión do porto coa PO-11, a reordenación da superficie correspondente coa entrada oeste do 

porto, así como a modificación da conexión desta zona cos acesos terrestres existentes, se ben non 

se inclúe o avance da súa ordenación.  

Neste sentido, a solución prevista deberá ter en conta o tipo e volume de desprazamentos e a súa 

distribución temporal para o establecemento dunha oferta de mobilidade acorde ás súas 

características, integrada no resto do sistema territorial da cidade de Marín, e que contribúa a reducir 

os efectos negativos da xeración de desprazamentos asociados ao porto, ser interferir na dinámica 

urbana. 

En canto á ordenación dos espazos públicos, deberá preverse o uso de medios alternativos ao 

vehículo privado (colectivo, bicicleta o peonil), integrando o paseo do porto e outras zonas urbanas, 

facilitando a máxima permeabilidade para os desprazamentos peonís e ciclistas.  

 ENERXÍA: 

En relación á produción e distribución enerxética, o planeamento deberá fomentar todas aquelas 

actuacións encamiñadas a mellorar o servizo e as infraestruturas asociadas ao espazo portuario, 

estudando outras posibilidades de xeración de enerxía a partires de fontes renovables. Neste sentido, 

avaliarase como afecta a proposta de ordenación do Plan ao consumo de recursos enerxéticos, tendo 

en conta as novas actuacións previstas. Así mesmo, o planeamento deberá prever as infraestruturas 

necesarias para garantir o abastecemento eléctrico, considerando o posible aumento da demanda 

nos novos desenvolvementos, conforme á determinación 4.7.2. das DOT. 

Entre as cuestións a ter en conta na proposta para minimizar o consumo enerxético, recoméndase 

ademais da utilización de enerxías renovables, a adopción de criterios de construcción bioclimática, , 

mediante a súa inclusión na normativa do propio Plan.  

 ATMOSFERA E CAMBIO CLIMÁTICO: 

Abordarase a consideración da variable atmosfera atendendo a súa relación coa calidade de vida da 

poboación, tendo en conta as fontes de emisión á atmosfera existentes e previstas, relacionadas coa 

contaminación atmosférica, acústica, lumínica e/ou electromagnética. 

O planeamento deberá estudar a necesidade de adoptar medidas específicas que axuden a reducir a 

potencial contaminación atmosférica sobre o ámbito urbano. Neste sentido, se ben a proposta 

achegada sinala a consideración de limitacións de uso nun dos sectores do porto, dada a potencial 

contaminación acústica e proximidade á contorna urbana, deberá realizarse un estudo de cara a 

proposta de medidas adicionais respecto a outras zonas. Polo tanto, elaborarase un estudo acústico 
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tanto da situación actual como da situación previsible unha vez desenvolto o Plan, incluíndo a 

zonificación acústica de acordo ao artigo 5 Decreto 1367/2007, do 19 de outubro, polo que se 

desenvolve a Lei 37/2003 do Ruído no referente a zonificación acústica, obxectivos de calidade e 

emisións acústicas, tendo en conta a delimitación das zonas de servidume acústicas e limitacións 

derivadas destas con respecto á propia infraestrutura portuaria e coa estrada PO-11, que conta co 

correspondente mapa estratéxico de ruído elaborado polo Ministerio de Fomento. 

Entre outras cuestións, considerarase a creación de espazos de transición/absorción das emisións 

gasosas e sonoras con respecto ás actividades portuarias e ao sistema viario atendendo á 

proximidade a vivendas habitadas, así como a elección de sistemas de iluminación de baixa 

dispersión lumínica. 

 CICLO HÍDRICO: 

A proposta deberá fomentar o uso sustentable dos recursos hídricos que garanta a calidade dos 

ecosistemas terrestres e mariños e permita o futuro aproveitamento deste recurso, tendo en conta os 

potenciais efectos das actuacións previstas no Plan sobre ciclo hídrico (alteracións na dinámica 

hidrolóxica natural, deterioro do seu estado de conservación, etc.). Atendendo ao sinalado no informe 

emitido por Augas de Galicia, deberán identificarse ademais dos leitos e correntes naturais existentes 

no ámbito, entre os que se inclúe o río Lameira, a previsión de  paseos ou praias fluviais, zonas de 

baño que poidan producir unha incidencia negativa no medio. 

Neste sentido, teranse en conta os obxectivos de calidade ambiental da ría de Pontevedra, a súa 

clasificación como zona sensible e a súa importancia como zona de produción marisqueira. 

Describiranse as infraestruturas de abastecemento e saneamento existentes no ámbito do Plan, 

indicando a súa capacidade e eficacia, sinalando as posibles carencias do seu servizo, así como os 

principais focos contaminantes do medio, de cara a establecer as medidas necesarias no Plan 

especial para evitar calquera vertido ao medio. En todo caso, deberá xustificarse a adopción das 

medidas necesarias respecto do abastecemento, do saneamento das augas residuais e da xestión 

das augas pluviais, garantindo a conexión das instalacións que se localicen no ámbito, á rede de 

saneamento do porto conectado ao colector xeral de Marín-Pontevedra con destino á EDAR situadas 

en Praceres. 

 

 

 CICLO DE MATERIAIS: 

O planeamento deberá considerar as instalacións existentes e previstas relacionadas coa recollida e 

xestión de residuos, establecendo as medidas necesarias en canto a necesidade de novas dotacións, 

atendendo ás determinacións da normativa de residuos de aplicación. Entre as diferentes tipoloxías 

de residuos xerados no ámbito, terase en conta a existencia de instalacións de recepción no porto 
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para recollida dos residuos derivados das operación de mantemento e limpeza de buques, derivadas 

do Convenio MARPOL.  

Así mesmo, as determinacións do planeamento incluirán ademais das medidas necesarias para 

garantir a axeitada xestión de residuos, o fomento da utilización de materiais non contaminantes nos 

procesos construtivos que se deriven das actuacións do Plan, de xeito que se minimice a xeración de 

residuos e a contaminación do medio.  

5. Estrutura e contido do Informe de sustentabilidade 
ambiental (ISA) 

O ISA, tal e como establece o artigo 8.4 da Lei 9/2006, debe cumprir a condición de ser “accesible e 

intelixible para o público e as Administracións públicas”. Neste sentido, cómpre subliñar que o ISA non 

debe ser unha mera xustificación do Plan, senón un instrumento de integración dos criterios de 

sustentabilidade, e como tal, formará parte do proceso de toma de decisións que implica a 

elaboración do planeamento. 

O contido do ISA, como parte integrante do Plan, deberá estar sustentado en referencias sintéticas e 

claras á información que aparece máis detallada no Plan. Será o documento que recolla a 

xustificación da alternativa que se consolide como proposta definitiva do Plan. Para elo, partindo 

dunha análise previa dos condicionantes, obxectivos e posibles alternativas, identificará e 

caracterizará os efectos sobre o medio da alternativa escollida, establecendo as medidas preventivas, 

correctoras e de seguimento.  

O documento que se elabore deberá ir asinado polos autores, indicando a súa titulación. 

En coherencia co establecido no anexo I da Lei 9/2006, a continuación defínese a estrutura e os 

aspectos que deberán integrar este documento: 

1. Análise e diagnose obxectiva da contorna 

Partindo da determinación do ámbito de influencia do planeamento, realizarase unha descrición e 

análise da situación ambiental actual e da súa evolución previsible en caso de non realizarse o Plan. 

Deberanse considerar, como mínimo, os seguintes aspectos: 

a) Análise obxectiva da situación actual. Describiranse os problemas e condicionantes 

ambientais, económicos e sociais da situación de partida no seu ámbito de influencia. 

Teranse en conta as consideracións sinaladas no anexo II do presente DR en relación coas 

variables de sustentabilidade e os aspectos clave. 

Para a súa elaboración, empregarase información actualizada, procedente de fontes fiables. 
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b) Relación dos plans, programas e estratexias vixentes ou en proceso de elaboración ou 

revisión que poidan afectar ao planeamento, indicando a xerarquía e incidencia das 

principais medidas destes instrumentos. 

2. Definición de obxectivos 

Estableceranse os obxectivos xerais e específicos que persegue o Plan, entre os que se incluirán os 

obxectivos ambientais. Os obxectivos propostos deberán ser coherentes coa propia natureza e 

alcance do Plan e cos principais obxectivos ambientais asumidos nos diferentes instrumentos 

normativos de aplicación. 

Este apartado completarase cunha xustificación de como foron considerados os aspectos clave na 

selección destes obxectivos. 

3. Análise das alternativas e xustificación da proposta seleccionada 

Para acadar os obxectivos do planeamento poden existir múltiples opcións que se poden plasmar en 

diferentes alternativas. Neste sentido, no ISA deberanse considerar os seguintes aspectos: 

a) Proposta de alternativas. Consideraranse como mínimo dúas alternativas, ademais da 

“alternativa cero”. Estas deberán ser razoables, técnicas e ambientalmente viables e 

deberán definirse coa precisión necesaria para permitir a súa valoración, e ao mesmo 

tempo, deberán ser o suficientemente sintéticas para facer operativo o proceso.  

Para a súa definición, terase en conta que, segundo o nivel do proceso de toma de 

decisións, as alternativas poden responder a cuestións de estratexia (en canto a ordenación 

global da zona portuaria), de localización (atendendo a posibles emprazamentos para o 

desenvolvemento de novas actuacións, dotacións e equipamentos, etc.) e/ou de ordenación 

(en canto ás características dos desenvolvementos, relativas á tipoloxía de construción, 

forma, superficie, etc.).  

b) Valoración das alternativas propostas. As alternativas propostas serán valoradas en base á 

integración dos aspectos clave, facendo referencia ademais ás posibles dificultades 

(deficiencias técnicas ou falta de coñecementos e experiencia) á hora de recompilar a 

información requirida. 

c) Xustificación da alternativa seleccionada. Explicarase razoadamente a selección da 

alternativa proposta, de acordo coa avaliación realizada, xustificando a súa conveniencia e 

adecuación aos obxectivos perseguidos polo Plan. 

4. Identificación e caracterización dos efectos sobre o medio 

Identificaranse e analizaranse os posibles efectos ambientais da alternativa finalmente seleccionada 

sobre os aspectos clave, que deben comprender os efectos secundarios, acumulativos, sinérxicos, a 

corto, medio e longo prazo, permanentes e temporais, positivos e negativos. 
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5. Medidas previstas 

Describiranse as medidas necesarias tendo en consideración a natureza dos efectos ambientais da 

alternativa seleccionada sobre as variables de sustentabilidade e aspectos clave, xa sexa para 

potencialos (de ser positivos) ou para previlos, corrixilos ou compensalos (se fosen negativos). 

A proposta considerará as medidas a incluír na propia normativa do Plan, sinalando aquelas que 

deberán aparecer nos plans e proxectos que posteriormente vaian a desenvolverse. Incluiranse as 

medidas de carácter ambiental reguladas na normativa sectorial vixente e aquelas medidas 

necesarias que recollan requisitos e/ou especificacións concretas que garantan a integración dos 

criterios de sustentabilidade. 

6. Plan de seguimento 

Establecerase un plan de seguimento que permita coñecer a evolución das variables de 

sustentabilidade para, por unha parte, controlar os efectos producidos sobre elas, e por outra, verificar 

o cumprimento dos obxectivos xerais e específicos para cada variable propostos no Plan. Neste 

sentido, terase en conta a proposta de indicadores recollidos no Anexo III deste DR. 

Estableceranse, na medida do posible, valores de referencia para os indicadores que permitan 

determinar a necesidade de aplicar as medidas de seguimento e mecanismos previstos para corrixir 

os efectos negativos producidos, así como identificar con prontitude outros efectos adversos non 

previstos, ou ben para reconducir o Plan no caso de que non se estivera a producir unha consecución 

dos seus obxectivos, podendo levar a súa modificación ou revisión. 

A proposta do plan de seguimento deberá considerar a participación do órgano ambiental, 

establecendo os prazos, formas e medios para unha recompilación, tratamento e análise da 

información que permita identificar coa maior prontitude posible os efectos ambientais adversos sobre 

o ambiente. Os informes que se elaboren serán remitidos anualmente ao órgano ambiental. 

7. Informe sobre a viabilidade económica 

Incluirase un informe sobre a viabilidade económica das alternativas propostas e das medidas 

dirixidas a prever, minimizar ou paliar os efectos negativos e as de fomento dos positivos, 

considerando, así mesmo, os custes do plan de seguimento. 

8. Análise da coherencia 

Analizarase a coherencia interna e externa, tal e como se sinala a continuación: 

a) Coherencia interna. Analizarase a coherencia interna do Plan, por unha banda, entre a 

alternativa seleccionada e os obxectivos establecidos, e por outra, entre estes obxectivos e 

a diagnose de partida. Esta análise servirá para coñecer en que medida o Plan define os 

obxectivos e prioridades de carácter ambiental e son coherentes co diagnostico realizado. 
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b) Coherencia externa. Realizarase a análise de coherencia externa para avaliar o grao de 

compatibilidade entre o Plan e os instrumentos de rango superior, no que as DOT e o POL, 

constitúen o marco de referencia. Realizarase a través do instrumento da Análise da 

compatibilidade estratéxica (ACE) proposto nas DOT, que inclúe os seguintes apartados: 

 Consideración dos aspectos clave para a sustentabilidade, xustificando cómo foron 

considerados os efectos do Plan sobre os aspectos clave. 

 Proceso de decisión, analizando a bondade e calidade do proceso de decisión a través 

do que se deseña o planeamento. 

 Relación cos elementos territoriais estratéxicos de Galicia, avaliando a relación do Plan 

cos elementos estratéxicos identificados na análise obxectiva da contorna realizada 

nas DOT. 

Como exemplo de ACE pódese consultar o realizado no apartado 10 do ISA do Plan de 

Ordenación do Litoral. 

9. Resumo non técnico 

Incluirase un resumo, en termos facilmente comprensibles, da información facilitada nos apartados 

previos. Conterá os obxectivos e criterios de sustentabilidade fixados, o resumo do Plan e a 

explicación xustificada dos resultados e as conclusións obtidas. 

10. Cartografía 

Aportaranse todos os planos necesarios para a correcta descrición ambiental do ámbito afectado 

cunha escala e grado de detalle que permita avaliar o Plan no seu conxunto. Neste sentido terase en 

conta as especificacións técnicas que figuran no Anexo IV deste documento. 

De forma obrigatoria incluiranse os seguintes planos: 

Plano de ordenación do planeamento proposto. 

 Plano de ordenación das alternativas estudadas. 

 Plano de riscos naturais, preceptivo segundo o artigo 15.2. do Real Decreto Lexislativo 

2/2008, do 20 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Solo. 

 Plano de vexetación e hábitats de interese comunitario. 

 Plano de elementos e espazos de interese natural. 

11. Anexos 

Para a correcta integración dos criterios de sustentabilidade, definidos no Anexo II deste DR, 

realizaranse os seguintes estudos: 
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 Estudo da paisaxe: o contido mínimo deste estudo recollerá unha caracterización das 

unidades de paisaxe consideradas e a determinación da calidade visual, a fraxilidade visual e 

a capacidade de absorción visual, incluíndo os planos necesarios a unha escala suficiente. 

 Estudo hidrolóxico: avaliaranse as afeccións do Plan sobre o dominio público hidráulico, as 

súas zonas de protección e as zonas con potencial risco de asolagamento. Definiranse as 

avenidas correspondentes para os períodos de retorno de 100 e 500 anos, caso das zonas 

con risco de asolagamento e para a máxima crecida ordinaria, caso do dominio público 

hidráulico. Incluiranse os planos, da rede fluvial e das concas vertentes de escorrenta 

superficial existentes, das redes de saneamento e abastecemento e das zonas que deban 

preservarse da urbanización ou nas que se deban impoñer condicións especiais. 

 Estudo acústico: deberase incluír a identificación das principais fontes de ruído que afecten ao 

ámbito do Plan e a delimitación da superficie de actuación en áreas acústicas, segundo o 

artigo 13 do RD 1367/2007, do 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, de 17 

de novembro, do Ruído, no referente a zonificación acústica, obxectivos de calidade e 

emisións acústicas. Incluiranse planos da zonificación acústica en áreas acústicas e no seu 

caso, de delimitación das servidumes acústicas, así como mapas de ruído das principais 

fontes sonoras do entorno para os cales se empregará a metodoloxía prevista no Anexo II do 

Real Decreto 1513/2005, de 16 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, de 17 de 

novembro, do ruído, no referente á avaliación e xestión del ruído ambiental.  

Ademais, xustificarase o cumprimento dos obxectivos de calidade acústica aplicables ás 

áreas acústicas definidas, conforme o Real Decreto 1367/2007.  

 Estudo da afección aos espazos naturais: estudarase a afección directa ou indirecta do Plan 

sobre os espazos naturais incluídos na Rede Natura 2000 co obxecto de realizar a avaliación 

das repercusións deste sobre ditos espazos, conforme o artigo 45.4 da Lei 42/2007, de 13 de 

decembro, do Patrimonio Natural e Biodiversidade. Nesta avaliación tamén se considerarán 

outras figuras de protección recollidas na Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da 

natureza ou calquera outra lexislación reguladora de espazos naturais, flora e fauna. 

6. Definición das modalidades de información e consulta 
e identificación das Administracións Públicas afectadas e 
público interesado 

O artigo 9.2 da Lei 9/2006 sinala que durante a determinación do alcance do ISA, o órgano ambiental 

deberá definir as modalidades de información e consulta, así como identificar ás Administracións 

públicas afectadas e ao público interesado. Así pois, a continuación descríbese o procedemento a 

seguir na fase de consultas sobre a versión preliminar do Plan. 
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6.1. Modalidade de información e consulta 

A fase de consultas sobre o Plan, incluído o ISA, será realizada por parte do órgano promotor, a 

través da posta a disposición do público do Plan durante un prazo de 2 meses para o seu exame 

e formulación de observacións, por parte do público en xeral. Publicitarase mediante anuncio da 

información pública no Diario oficial de Galicia (DOG) e en dous dos xornais de maior difusión na 

provincia de Pontevedra, de acordo coa lexislación reguladora do procedemento para a aprobación do 

planeamento. 

Simultaneamente á información pública, o órgano promotor deberá consultar como mínimo, ás 

Administracións públicas afectadas e ao público interesado recollidos no presente DR, ademais 

de solicitar os informes sectoriais correspondentes derivados da lexislación sectorial aplicable.  

6.2. Amplitude da consulta 

6.2.1. Administracións públicas  

1. Administración Xeral do Estado: 

 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente:  

o Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, no tocante ás actuacións 

que afecten á protección, conservación e delimitación do dominio público marítimo-

terrestre dentro do ámbito de actuación.  

 Ministerio de Fomento:  

o Secretaría General de Transporte. Dirección General de la Marina Mercante en 

relación transporte marítimo. 

o Dirección General de Carreteras. Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia. 

o ADIF, sobre as infraestruturas ferroviarias. 

o Dirección General de Aviación Civil, sobre as afeccións aeronáuticas. 

 Ministerio de Defensa: 

o Delegación de Defensa en Galicia, sobre as zonas e instalacións para a defensa 

nacional. 

 Calquera outro Ministerio cando o planeamento afecte a bens ou intereses da súa 

titularidade ou cando a lexislación sectorial correspondente o esixa. 

2. Administración da Comunidade Autónoma de Galicia: 

 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas: 
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o Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental. Subdirección Xeral de 

Avaliación Ambiental, en relación á calidade do ISA. Enviarase o Plan completo en 

formato dixital. 

o Organismo Autónomo Instituto de Estudos do Territorio, respecto da paisaxe. 

o Dirección Xeral de Mobilidade, en canto ás iniciativas de transporte sostible existentes 

de programas e plans de mobilidade en curso. 

o Dirección Xeral de Conservación da Natureza, acerca dos espazos protexidos e os 

espazos de interese natural e paisaxístico. 

o Organismo Autónomo Augas de Galicia, no tocante á protección dos recursos hídricos 

e á súa dispoñibilidade para os usos previstos polo planeamento, á viabilidade dos 

sistemas de abastecemento e saneamento en función das demandas estimadas e as 

zonas identificadas con risco de inundación. 

 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: 

o Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, acerca da conservación e protección do 

patrimonio cultural. 

 Consellería do Medio Rural e do Mar: 

o Secretaría Xeral do Mar, no relativo, entre outras cuestións, ás afeccións sobre o 

sector pesqueiro, marisqueo e acuícola. 

 Calquera outra Consellería cando a ordenación proposta afecte a bens ou intereses da súa 

titularidade ou cando a lexislación sectorial correspondente o esixa. 

3. Administración Local: 

 Deputación provincial de Pontevedra. 

 Concello de Marín e Concello de Pontevedra, así como os Concellos limítrofes que se 

atopen na súa área de influencia. 

6.2.2. Público interesado 

Considérase público interesado afectado pola aprobación do Plan, de acordo co disposto no artigo 

10.2 da Lei 9/2006: 

1. Toda persoa física ou xurídica na que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 31 

da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do 

procedemento administrativo común. 

2. As persoas xurídicas que cumpran os requisitos establecidos no artigo 10.2 b) da Lei 9/2006, 

entre outros: 
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 Asociación ecoloxista Amigos da Terra. 

 Asociación pola Defensa da Ría. 

 Federación Ecoloxista Galega. 

 Sociedade Galega de Historia Natural 

 Cámara de Comercio de Pontevedra. 

 Fundación Galicia Sustentable. 

 Grupo de Desenvolvemento Rural Ría de Pontevedra 

 Federación provincial de confrarías de pescadores de Pontevedra. 

6.3. Informe de participación e consultas 

O órgano promotor elaborará un documento único no que se describa o procedemento seguido 

durante o período de información e consultas. Ese documento conterá un resumo de cada unha das 

observacións, alegacións e informes recibidos, ademais da xustificación de como se tomaron en 

consideración e foron integrados no Plan. 

O informe, que será remitido ao órgano ambiental, irá acompañado da seguinte documentación 

compulsada: 

 Certificación coas datas do período de información pública, nº do DOG e relación dos diarios 

seleccionados para a súa difusión (incluídas as datas de publicación). 

 Relación das solicitudes de informes sectoriais e das consultas establecidas neste DR 

(Administracións públicas e público interesado), incluíndo as datas de solicitude destes, obtivesen 

ou non resposta. 

 Copia dos informes recibidos e das alegacións, non sendo en principio necesario, achegar copia 

das alegacións presentadas por particulares. 
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ANEXO I 

Resultado das consultas e da exposición pública do 
Documento de inicio 

O Documento de inicio, someteuse a consultas a todos os compoñentes do Consello Galego de 

Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible (ver Decreto 77/2012, do 9 de febreiro, polo que se 

modifica o Decreto 74/2006, do 30 de marzo, polo que se regula o Consello Galego de Medio 

Ambiente e Desenvolvemento Sostible) e ao mesmo tempo se inseriu na páxina web da Consellería 

de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (http://aae.medioambiente.xunta.es) para que o 

público en xeral fixera comentarios acerca das variables ambientais que poden ser afectadas e os 

criterios de sustentabilidade aplicables ao Plan, que puideran axudar na decisión de sometemento á 

proceso de AAE e na redacción do presente DR  

No período de consultas recibiuse resposta de Augas de Galicia, da Dirección Xeral de 

Desenvolvemento Pesqueiro, do Concello de Pontevedra, da Asociación pola Defensa da Ría e dun 

particular en representación dunha entidade mercantil titular dunha concesión de dominio público 

portuario afectada polo Plan. Os informes e comentarios recibidos son remitidos ao órgano promotor 

xunto co presente DR, se ben a continuación realízase un resumo do contido destes. 

Augas de Galicia 

Informa de que o Plan especial deberá contemplar os seguintes aspectos: 

- Identificación da rede fluvial: informa que no ámbito da actuación atópase o río de Lameira 

(código 277) e atópase a masa de auga costeira moi modificada Porto de Marín 

(ES014MSPF48) delimitada segundo os criterios da Directiva Marco da Auga. Sinala que 

deberán identificarse ademais dos leitos e correntes naturais existentes no ámbito, a  

previsión  de  paseos  ou  praias  fluviais,  zonas  de  baño  que poidan producir unha 

incidencia negativa no medio. 

- Dispoñibilidade dos recursos hídricos: no caso de ser necesario a utilización dos recursos 

hídricos deberase xustificar a orixe da auga de abastecemento e o volume do incremento de 

consumo previsto, tendo en conta as dotacións máximas establecidas polo Plan hidrolóxico 

de Galicia Costa (PHGC) e as recomendacións propostas nas Instrucións técnicas para obras 

hidráulicas en Galicia. 

- Espazos naturais e zonas sensibles: identifica os espazos protexidos que poden verse 

afectados polo Plan que se inclúen no Rexistro de Zonas Protexidas pola Proposta do PHGC, 

entre os que se inclúen as zonas designadas en virtude de convenios ou normativas 

sectoriais: zonas de produción de moluscos e a zona sensible que constitúe a Ría de 

Pontevedra.  
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- Mantemento dos obxectivos de calidade e ambientais no medio receptor: sinala que a ría de 

Pontevedra está identificada como zona sensible no que a nutrientes respecta. Establece que 

o Plan deberá indicar o sistema de saneamento proposto e o tratamento para o vertido con 

indicación da proposta de localización das instalacións necesarias e a reserva de solo 

afectado, sinalando o destino das augas residuais, lembrando a prohibición de todo vertido 

directo ou indirecto fóra da rede de saneamento municipal. Consultaranse para o 

dimensionamento e deseño da rede de saneamento as Instrucións técnicas para obras 

hidráulicas en Galicia. 

- Incidencia da actuación no réxime de correntes: Sinala que deberase considerar a incidencia 

espacial dos efectos inducidos polas alteración do réxime hidrolóxico e da calidade da auga. 

Destaca que o ámbito de actuación non se atopa en ningunha zona asolagable, se ben no 

Documento de Avaliación Preliminar do Risco de Enchentes, inclúese o río Lameira como 

área de risco potencial significativo de inundación (ARPSIs). Sinala que os desenvolvementos  

que se propoñan deberá reducirse ao mínimo posible a impermeabilización do solo seguindo 

as recomendacións propostas nas Instrucións técnicas para obras hidraúlicas en Galicia. 

- Normativa aplicable con relación á planificación e á xestión dos recursos hídricos. 

Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro 

Informa das zonas de produción de moluscos bivalvos e outros invertebrados mariños existentes na 

ría de Pontevedra (GAL-10) que se subdivide en 8 áreas de produción. Adxunta un plano coas zonas 

de bancos marisqueiros, polígonos de cultivo e as mostraxes de áreas pesqueiras que poden verse 

influenciadas pola actividade do porto de Marín. Destaca o banco de Praceres pola súa importancia e 

proximidade ás actividades do porto.  

Como conclusión sinala que o documento semella máis ser un plan estratéxico da Autoridade 

Portuaria que un plan de articulación urbanística de coordinación entre as diferentes Administracións 

actuantes no espazo portuario. Ademais sinala, con respecto aos efectos previsibles, a necesidade de 

considerar o porto de Marín e o seu ámbito territorial para poder dar resposta a un Plan especial ata 

os ámbitos local e rexional e incluír a coordinación urbanística. Así mesmo, sinala que bota en falta un 

capítulo destinado ao seguimento do efecto das actuacións e da actividade dentro do Plan especial, 

incluíndo as obras previstas. Finalmente, recolle que, pola cantidade de intereses pesqueiros, 

marisqueiros e acuícolas que coinciden no espazo portuario e na súa área de influenza, que resulta 

moi importante que as actuacións no porto, presentes e futuras, sexan postas a disposición para a 

súa consulta e achega de suxestións co fin de manter unha comunicación fluída entre os diferentes 

usuarios da ría de Pontevedra. 
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Concello de Pontevedra 

Achega o informe de alegacións e suxestións ao trámite de consultas do Plan, atendendo á sesión 

realizada pola Xunta do Goberno Local do Concello, pola que se acorda: 

- Primeiro: Formula unha serie de consideracións, entre as que alude á infracción no 

procedemento de tramitación ambiental por parte do órgano ambiental ao non dar traslado do 

Documento de inicio ao Concello, como administración pública territorial directamente 

afectada e ao non facer referencia ao planeamento deste Concello no acordo de 

sometemento a consultas. 

En relación ao Documento de inicio, sinala que non fai referencia ao planeamento do Concello 

de Pontevedra nin ás sentenzas que atinxen aos Plans especiais de ordenación do porto, 

como a ditada polo Tribunal Supremo o 30 de outubro de 2009. Respecto dos efectos, sinala 

que o documento carece dunha previsión da repercusión das ampliacións previstas nas 

infraestruturas portuarias sobre o banco marisqueiro de Praceres, na parroquia de Lourizán, 

no Concello de Pontevedra e subliña a necesidade de ponderar os informes emitidos pola 

Consellería de Pesca que inciden na posibilidade de modificación de correntes polos recheos 

que poidan afectar negativamente por enfangamento da zona marisqueira próxima ou de 

analizar as posibles incidencias por contaminación na cadea alimentaria. Así mesmo, malia 

previsión dunha serie de ampliacións das instalacións portuarias non se considera a análise 

das necesidades de ampliación ou reforzo dos servizos de subministro de auga potable nin de 

evacuación de augas residuais. Ao respecto alude a que actual sistema de fornecemento de 

auga potable, que realiza o Concello de Pontevedra, atópase ao límite da súa capacidade ao 

igual que sucede coa depuradora de augas residuais dos Praceres, emprazada neste 

Concello e xestionada pola administración hidráulica de Galicia. Por último, reitera as 

alegacións presentadas respecto da conveniencia de conservar a actuación prevista sobre a 

praia de Praceres e a súa desafectación, e ás relativas á actual previsión de edificabilidades 

desproporcionadas, incumprindo os obxectivos do planeamento xeral de mellora ambiental e 

adecuada conexión co espazo urbano exterior de Estribela que impiden a transparencia 

visual.  

- Segundo: Solicita a emenda do trámite de consulta expresa ao Concello de Pontevedra como 

administración pública afectada para dar cumprimento ao previsto no artigo 4 do Lei 9/2006. 

Asociación pola Defensa da Ría 

Realiza unha serie de alegacións organizadas en varios puntos:  

- Inadecuación da vía de tramitación para os recheos e obras pretendidos pola Autoridade 

Portuaria. Sinala que non é apropiada a tramitación da avaliación ambiental estratéxica 
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porque as actuacións pretendidas non se corresponden co obxecto dun plan especial, polo 

que consideran que non procede continuar co procedemento. 

- Inadecuación dun Plan especial para dar cobertura aos recheos, dragados e obras que se 

pretender realizar. Indican a evidencia de que o verdadeiro motivo polo que se redacta o Plan 

especial é a realización de recheos, dragados e obras de infraestrutura que supoñen unha 

ampliación da superficie portuaria e un forte incremento das liñas de atraque.  

- A continuación dunha tramitación constitúe un acto ilícito. Afirman que o documento contén 

abundantes falseamentos dirixidos a evadirse dunha situación real, como o feito da existencia 

dunha sentenza do Tribunal Supremo que obriga á demolición e eliminación dos recheos 

efectuados ao amparo do Plan especial aprobado en 2000 e de dúas, unha do Xulgado do 

Contencioso Administrativo nº 3 de Pontevedra, do 28 de setembro de 2010, e outra do 

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que anulan a modificación deste Plan, aprobada en 

2005. Así mesmo sinalan a inexistencia de correspondencia entre a denominación do 

“Proxecto de Modificación do Plan especial do Porto de Marín” como “Plan especial do Porto 

de Marín”. 

- Os novos recheos e dragados incrementarían o grave dano ambiental xa provocado. Alude ás 

afeccións existentes derivadas dos recheos ilegais realizados sobre os recursos marisqueiros 

do interior da ría de Pontevedra e que os novos recheos agravarían esta situación. 

Solicita a suspensión de modo definitivo da tramitación dunha posible avaliación ambiental estratéxica 

do Plan especial que se tramita, que se poña en coñecemento dos tribunais de xustiza e que se 

execute a sentenza do Tribunal Supremo.  

Particular 

En representación da sociedade mercantil Centro de ocio Marín-Pontevedra, S.L., en condición de 

interesado realiza unha serie alegacións:  

- Primeira: Alude a súa condición de interesado. 

- Segunda: Sinala que o Documento de inicio carece dunha análise da situación xurídica actual 

na que se atopa o porto, entre as que se atopa a sentenza do Tribunal Supremo do 30 de 

outubro de 2009 respecto do Plan especial do porto aprobado no ano 2000, ou a do Tribunal 

Superior de Xustiza de Galicia de xaneiro de 2012 que anula a modificación de 2005 do Plan 

especial.  

- Terceira: Considera que o obxectivo da tramitación do Plan é dar cobertura á construción e 

recheos ilegais non sometidos a unha avaliación ambiental, para eludir a execución da 

sentenza firme do Tribunal Supremo, a cal debería ser obxecto de corrección no ámbito 

penal. Alude a partes da sentenza na que se indica que a administración debe demostrar que 
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a modificación non ten a finalidade de converter o ilegal en legal, senón atender 

racionalmente ao interese público urbanístico, ao que indica que o Plan en tramitación nas 

condicións nas que se efectúa é ilegal. 

- Cuarta: Sinala que o Plan, de acordo a normativa de portos, debe axustarse, con carácter 

previo, ao Plan de utilización dos espazos portuarios, que se corresponde coa delimitación 

aprobada pola Orde Ministerial do 23 de decembro de 1997. 

- Quinta: Xustifica que a modificación do Plan de utilización dos espazos portuarios aprobada a 

través da Orde FOM 1597/2010, supón unha alteración significativa da delimitación interna da 

zona portuaria a efectos de asignación de usos, o que supón alteracións significativas desde 

o punto de vista ambiental e sinala que foi aprobado sen avaliación ambiental estratéxica, 

polo que foi obxecto dun recurso contencioso-administrativo. Deste xeito a aprobación do 

Plan especial antes da correcta aprobación do Plan de utilización vulneraría o ordenamento 

portuario.  

Solicita que se admitan as alegacións formuladas e previamente aos trámites oportunos se devolva o 

Documento de inicio ao promotor a fin de que se completen e estuden os efectos das sentencias 

apuntadas e se proceda ao levantamento e limpeza das obras de recheo executadas ilegalmente e 

subsidiariamente se proceda a suspender a tramitación ambiental do Plan mentres non se avalíe 

ambientalmente a incidencia da modificación do Plan de utilización dos espazos portuarios de 2010. 



 

 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 

 

San Lázaro s/n 

15781 Santiago de Compostela 

http://aae.medioambiente.xunta.es 

 
 

 
Documento de referencia para a AAE Plan especial de ordenación do porto de Marín e Ría de Pontevedra páxina 31 de 45 
Clave: 2012AAE1355  

 

ANEXO II 

Criterios de sustentabilidade  

 PAISAXE: 

Aspecto clave: Integridade paisaxística 

Criterio: Fomentar a integridade paisaxística. Nivel de detalle: 

- Realizar un estudo da paisaxe do ámbito dende as dúas dimensións da paisaxe: a paisaxe total ou global 

(síntese dos procesos) e a paisaxe visual (estética) tendo en conta as definicións e criterios xerais 

recollidos nas memoria das DOT. 

- Preservar, protexer e poñer en valor os compoñentes e elementos de interese que configuran a paisaxe, 

considerando as zonas de maior fraxilidade paisaxística. 

- Considerar medidas específicas que favorezan a integración paisaxística das actuacións propostas na 

paisaxe existente. 

 PATRIMONIO NATURAL: 

Aspecto clave: Conservación do patrimonio natural 

Criterio: Favorecer a integridade funcional dos sistemas naturais. Nivel de detalle: 

- Identificar os espazos incluídos na Rede galega de espazos protexidos, Rede Natura 2000 e Áreas 

protexidas por instrumentos internacionais presentes no ámbito de estudo, conforme ás categorías 

incluídas na Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade e a Lei 9/2001, 

do 21 de agosto, de conservación da natureza de Galicia, tendo en conta os seus correspondentes 

instrumentos de planificación. 

- Identificar a existencia doutros espazos e elementos de interese, como os espazos naturais de interese 

local ou espazos privados de interese natural sinalados na Lei 9/2001, as árbores senlleiras do “Catálogo 

galego de árbores senlleiras” aprobado polo Decreto 67/2007 e modificado pola Orde do 3 de outubro de 

2011 de actualización de dito catálogo, ou os humidais recollidos no “Inventario de humidais de Galicia” 

(IHG) creado ao abeiro do Decreto 127/2008. 

- Identificar os hábitats naturais e as especies animais e vexetais de interese comunitario recollidos na Lei 

42/2007, así como as especies de flora e de fauna incluídas no “Catálogo de especies ameazadas de 

Galicia” contemplado no Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de 

especies ameazadas e no “Catálogo español de especies ameazadas” aprobado polo Real Decreto 

139/2011, presentes no ámbito de estudo e valorar as posibles afeccións como consecuencia do 

desenvolvemento do planeamento. 

- Promover a protección e valorización daquelas áreas ou formacións que presenten algún valor físico ou 

natural de interese. 
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- Establecer zonas de transición que sirvan de amortecemento ante posibles afeccións sobre os espazos 

máis vulnerables e contribuír á continuidade física e funcional dos sistemas naturais tanto dentro do 

ámbito de estudo como fóra del. 

- Realizar un estudo da afección directa ou indirecta sobre os espazos recollidos na Lei 42/2007, na Lei 

9/2001 ou en calquera outro espazo incluído na lexislación reguladora de espazos naturais, flora e fauna. 

Criterio: Xestionar a funcionalidade propia dos recursos naturais. Nivel de detalle: 

- Fomentar a utilización dos recursos naturais de xeito compatible coas súas propias características e as da 

contorna inmediata na que se insiren. 

- Promover a utilización de especies autóctonas, establecendo medidas para evitar a introdución de 

especies alóctonas ou invasoras. 

Criterio: Integrar o uso e xestión dos espazos naturais costeiros coa dinámica e o 

desenvolvemento do territorio. Nivel de detalle: 

- Favorecer a protección e conservación dos sistemas naturais que conforman o litoral. 

- Recuperar os ecosistemas costeiros naturais degradados. 

- Axeitar a intensidade dos usos á capacidade de acollida do sistema litoral. 

Aspecto clave: Fragmentación do territorio 

Criterio: Favorecer a conectividade ecolóxica. Nivel de detalle: 

- Realizar unha análise específica en relación á conectividade dos ecosistemas e biótopos no ámbito do 

influencia do planeamento, integrando os valores produtivos e a compoñente paisaxística. 

- Prever os mecanismos necesarios para potenciar a conectividade ecolóxica do territorio, especialmente 

entre os espazos naturais protexidos, considerando como principais corredores, o sistema costeiro así 

como outros elementos do territorio que actúen de nexo entre os hábitats naturais e favorezan a 

distribución das poboacións de flora e fauna. 

- Contribuír á eliminación de elementos ou infraestruturas que supoñan un efecto barreira sobre os 

movementos das especies faunísticas. 

 PATRIMONIO CULTURAL: 

Aspecto clave: Conservación do patrimonio cultural 

Criterio: Preservar e valorizar os elementos patrimoniais. Nivel de detalle: 

- Identificar os elementos do patrimonio cultural existentes no ámbito de estudo. 

- Promover a posta en valor dos enclaves de interese histórico, cultural, identitario, artístico, arquitectónico 

e arqueolóxico a través da incorporación no planeamento das medidas necesarias. 
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 OCUPACIÓN DO TERRITORIO: 

Aspecto clave: Calidade do solo 

Criterio: Minimizar o consumo do solo e racionalizar o seu uso. Nivel de detalle: 

- Favorecer unha asignación de usos que permita dar resposta ás necesidades da poboación atendendo á 

capacidade de acollida do territorio e á aptitude para a asimilación de posibles transformacións ligadas a 

novos desenvolvementos. 

- Axustar a superficie de solo ás necesidades reais do porto, considerando as previsións de calquera outro 

tipo plan ou proxecto con repercusións no ámbito ou na súa área de influencia. 

- Priorizar os desenvolvementos urbanísticos que favorezan a consolidación de espazos baleiros do ámbito 

e favorecer a ocupación de espazos antropizados con carácter previo á ocupación doutros solos. 

- Axustar a superficie de ocupación do espazo portuario ás necesidades reais, considerando as previsións 

de calquera outro tipo planeamento ou proxecto con repercusións no ámbito de influencia do porto. 

Aspecto clave: Vocacionalidade de ámbitos 

Criterio: Promover unha clasificación do solo en función da súa propia capacidade produtiva. 

Nivel de detalle: 

- Establecer os distintos usos nas zonas axeitadas para estes, de forma coherente coas características da 

contorna, tendo en conta a capacidade de acollida do medio para cada actividade. 

- Definir e delimitar as necesidades ás que se debe dar resposta coa ordenación do solo de modo 

coherente coa dinámica socioeconómica dos Concellos afectados. 

- Favorecer a protección dos solos situados nas proximidades dos espazos protexidos, tanto naturais como 

patrimoniais, arqueolóxicos ou calquera outra protección ou espazo de especial valor. 

- Promover actuacións que non modifiquen substancialmente a ocupación actual do solo non urbanizado e 

que supoñan un menor impacto ambiental sobre o espazo costeiro. 

- Verificar a non existencia de solos contaminados nos desenvolvementos urbanísticos previstos no ámbito. 

Aspecto clave: Exposición a riscos naturais e tecnolóxicos 

Criterio: Evitar ou reducir os riscos naturais e tecnolóxicos. Nivel de detalle: 

- Identificar os posibles riscos naturais e tecnolóxicos no ámbito de estudo susceptibles de causar danos ás 

persoas, aos seus bens e/ou ao ambiente e elaborar un mapa de riscos naturais de acordo ao artigo 15.2. 

do Real Decreto Lexislativo 2/2008, do 20 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Solo. 

- Establecer as medidas de prevención a adoptar polas actuacións urbanísticas segundo as características 

do medio físico e tipoloxía de risco. 
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 SOCIEDADE: 

Aspecto clave: Calidade de vida da poboación 

Criterio: Mellorar a calidade de vida e a habitabilidade do medio urbano. Nivel de detalle: 

- Establecer solucións que garantan o amortecemento das posibles afeccións das actuacións propostas 

con respecto as áreas residenciais existentes e as infraestruturas viarias da contorna do espazo portuario. 

- Favorecer unha paisaxe urbana de calidade integrando as novas actuacións na contorna na que se 

asentan, prestando especial atención á fachada litoral. 

Aspecto clave: Cohesión social 

Criterio: Favorecer a cohesión social e garantir a non exclusión. Nivel de detalle: 

- Favorecer a accesibilidade aos servizos, eliminando as barreiras arquitectónicas. 

Aspecto clave: Gobernanza 

Criterio: Fomentar a participación cidadá na toma de decisións no Concello. Nivel de detalle: 

- Favorecer a participación nos procesos de planificación urbanística e toma de decisións que máis afectan 

á cidadanía. 

Criterio: Favorecer a coordinación entre Administracións. Nivel de detalle: 

- Reforzar a interacción dos organismos vinculados ao porto con outras Administracións ou organismos. 

- Favorecer a adopción de acordos para o desenvolvemento socioeconómico da zona de influenza do 

porto. 

 ECONOMÍA: 

Aspecto clave: Equilibrio no desenvolvemento económico 

Criterio: Favorecer o desenvolvemento económico. Nivel de detalle: 

- Analizar a situación actual e as oportunidades económicas da zona portuaria en relación á súa área de 

influencia e realizar unha previsión das necesidades en función da estrutura económica actual e prevista. 

- Garantir unha dotación de equipamentos e infraestruturas axeitada ás necesidades económicas previstas. 

- Reforzar as actividades económicas baseadas no aproveitamento dos recursos endóxenos. 

Aspecto clave: Competitividade económica 

Criterio: Optimizar a eficiencia das actividades económicas. Nivel de detalle: 

- Procurar unha localización das actividades económicas máis eficiente, minimizando as súas afeccións 

sobre o medio e os recursos. 

- Fomentar a aplicación dos principios da ecoloxía industrial nos desenvolvementos industriais no ámbito. 
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- Garantir unha dotación de equipamentos e infraestruturas axeitada ás necesidades empresariais 

previstas. 

 MOBILIDADE: 

Aspecto clave: Necesidades de mobilidade 

Criterio: Reducir as necesidades de mobilidade. Nivel de detalle: 

- Realizar unha análise das necesidades actuais de mobilidade así como das derivadas da ordenación  

proposta. 

Aspecto clave: Equilibrio no reparto modal 

Criterio: Facilitar unha conectividade eficiente. Nivel de detalle: 

- Fomentar unha zonificación que aumente a accesibilidade efectiva aos servizos, áreas de interese e 

principais puntos tractores, dentro ou fóra do ámbito portuario. 

- Contribuír ao deseño dunha malla de mobilidade eficiente segundo as características do tráfico xerado 

(vía marítima e terrestre). 

- Prever a intermodalidade entre os diferentes modos de transporte considerando as infraestruturas 

necesarias para cada unha delas. 

- Mellorar a eficiencia do transporte público. 

- Ordenar o estacionamento de vehículos favorecendo a compatibilidade co uso e aproveitamento do 

espazo público. 

 ENERXÍA: 

Aspecto clave: Consumo enerxético 

Criterio: Promover o aforro no consumo enerxético. Nivel de detalle: 

- Fomentar a implantación de sistemas enerxéticos de baixo consumo e fórmulas de aforro enerxético nas 

instalacións e dependencias públicas existentes no ámbito. 

- Considerar o aforro enerxético no deseño da ordenación e das solucións de edificación ou instalacións 

propostas, tomando como referencia as máis eficientes e introducindo criterios bioclimáticos nas 

edificacións. 

Criterio: Fomentar o uso de recursos enerxéticos renovables. Nivel de detalle: 

- Fomentar a obtención de enerxía mediante recursos renovables. 
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 ATMOSFERA E CAMBIO CLIMÁTICO: 

Aspecto clave: Calidade do aire 

Criterio: Controlar as emisións contaminantes. Nivel de detalle: 

- Identificar as principais fontes de calquera tipo de contaminación atmosférica: fisicoquímica, acústica, 

lumínica ou electromagnética existentes e previstas. 

- Establecer mecanismos de cara á redución das emisións contaminantes (acústicas e lumínicas) do 

ámbito, minimizando os efectos sobre o medio e sobre a poboación da contorna. 

- Regular a implantación de actividades no ámbito da actuación emisoras de contaminantes. 

- Delimitación das zonas acústicas segundo a Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído e segundo o Real 

Decreto 1367/2007, do 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, de 17 de novembro, do 

ruído, no referente a zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións acústicas. 

Aspecto clave: Emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI) 

Criterio: Favorecer a redución das emisións dos GEI. Nivel de detalle: 

- Identificar as fondes de emisións de GEI e promover solucións que contribúan a súa redución. 

 CICLO HÍDRICO: 

Aspecto clave: Calidade da auga 

Criterio: Garantir o funcionamento do ciclo hídrico en todas as súas fases e procesos. Nivel de 

detalle: 

- Identificar e caracterizar as masas de auga superficiais e subterráneas, así como as zonas protexidas 

definidas polo organismo de bacía correspondente no ámbito de influenza do Plan. 

- Estudar a capacidade e calidade dos recursos hídricos para abastecemento e saneamento. 

- Estudar as afeccións existentes sobre as fases do ciclo hídrico derivadas do desenvolvemento do 

planeamento (modificación da rede superficial, alteración da calidade das augas superficiais e/ou 

subterráneas, incidencia no réxime de correntes, delimitacións de zonas con risco de asolagamento, etc). 

- Favorecer a permeabilidade das zonas antropizadas de xeito que se favoreza a dinámica propia do ciclo 

hídrico. 

- Xustificar calquera actuación nas zonas de policía nos cursos fluviais ou zonas de protección costeira 

afectados polo planeamento do ámbito. 
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Aspecto clave: Consumo de recursos hídricos 

Criterio: Garantir a viabilidade dos sistemas de abastecemento e saneamento en función das 

demandas estimadas a teito de planeamento. Nivel de detalle: 

- Calcular a capacidade do sistema de abastecemento actual e previsto tendo en conta a variabilidade 

estacional da demanda e dos recursos hídricos e considerando tanto o volume de auga bruta como a 

capacidade das infraestruturas e instalacións da rede. 

- Deseñar un sistema de depuración suficientemente dimensionado para as augas residuais acorde ás 

características das mesmas e á súa orixe. 

- Establecer determinacións para reducir os posibles riscos de contaminación das fontes de abastecemento 

ou do medio mariño. 

Criterio: Promover o aforro no consumo dos recursos hídricos. Nivel de detalle: 

- Establecer determinacións que contribúan á redución no consumo de auga no ámbito. 

- Apostar pola eficiencia das infraestruturas e instalacións de abastecemento e saneamento. 

 CICLO DE MATERIAIS: 

Aspecto clave: Xeración de residuos 

Criterio: Xestionar eficientemente os fluxos de materiais e residuos. Nivel de detalle: 

- Regular as actividades e procesos construtivos para minimizar o impacto do consumo dos materiais e 

fomentar a reutilización e a reciclaxe. 

- Estimar a xeración de residuos segundo tipoloxía, potenciando a reutilización, a reciclaxe e a valorización 

dos materiais. 

- Garantir o incremento da capacidade de recollida, tratamento e xestión dos residuos no ámbito do Plan 

entre os que se consideren aqueles asociados á actividades portuarias. 



 

 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 

 

San Lázaro s/n 

15781 Santiago de Compostela 

http://aae.medioambiente.xunta.es 

 
 

 
Documento de referencia para a AAE Plan especial de ordenación do porto de Marín e Ría de Pontevedra páxina 38 de 45 
Clave: 2012AAE1355  

 

ANEXO III 

Indicadores de sustentabilidade 

 

Co obxecto de avaliar a sustentabilidade e facilitar o seu seguimento, o ISA incluirá un sistema de 

indicadores para o seguimento ambiental do Plan de forma que permita comparar a realidade “antes” 

coa situación planificada e se poda valorar o cumprimento dos obxectivos previstos. 

Os indicadores deben cumprir cunha serie de características básicas: 

- Deben estar relacionados cos obxectivos de maneira que presenten a evolución da aplicación 

do ordenamento cara ás intencións declaradas. 

- Deben ser facilmente medibles e posibles de analizar en series temporais. 

- Deben reflectir a evolución temporal, de xeito que se podan analizar para previr ou corrixir 

tendencias negativas. 

- O seu número debe ser reducido, co obxectivo de ser facilmente comprensibles por tódolos 

axentes implicados. 

- Deben estar dispoñibles facilmente e non requirir de múltiples fontes de información para a 

súa obtención. 

O sistema de indicadores permitirá avaliar a sustentabilidade do ordenamento mediante o seguimento 

da evolución do Plan cara ó cumprimento dos obxectivos xerais propostos para o desenvolvemento 

do mesmo, así como dos obxectivos específicos establecidos para cada unha das variables de 

sustentabilidade consideradas no presente documento. 

A continuación se inclúe unha serie de indicadores que o ISA deberá tomar como referencia, tendo en 

conta os principais efectos ambientais do desenvolvemento do Plan.  

PAISAXE 

  

Puntos acondicionados para uso e aproveitamento da paisaxe 

Descrición: Número de puntos con calidade escénica adecuados para uso público no ámbito 

Unidade de medida: Número de puntos acondicionados 

Fonte de datos: Municipal 

Método de cálculo: - 

Actualización: Anual 
  

 

PATRIMONIO NATURAL 

  

Distancia a espazo natural protexido 

Descrición: 
Este indicador ofrece información da distancia reducida do perímetro do ámbito ao límite 
do espazo natural 

Unidade de medida: m 

Fonte de datos: 
Promotor; DX de Conservación da Natureza, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas 

Método de cálculo: Mostraxe en campo 

Actualización: Revisión do Plan ou do instrumento de ordenación urbanística do que depende 
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PATRIMONIO NATURAL 

  

Bloom de especies invasoras 

Descrición: 
Información de episodios de explosión de poboación de especies invasoras procedentes 
dos cascos das embarcacións usuarias das instalacións portuarias 

Unidade de medida: Número de episodios 

Fonte de datos: Promotor; Augas de Galicia 

Método de cálculo: Mostraxe en campo 

Actualización: Revisión do Plan ou do instrumento de ordenación urbanística do que depende 
 

PATRIMONIO CULTURAL 

  

Grao de rehabilitación 

Descrición: Número de edificios catalogados polo Plan especial rehabilitados 

Unidade de medida: Número de edificios 

Fonte de datos: Municipal 

Método de cálculo: - 

Actualización: Anual 
  

Adecuación para uso público dos bens patrimoniais 

Descrición: 
Existencia de actuacións, instalacións ou infraestruturas para uso público do ben 
patrimonial. De xeito adicional, instalacións turísticas vinculadas ao ben patrimonial 

Unidade de medida: Unidades 

Fonte de datos: Catálogo de bens patrimoniais do Plan xeral 

Método de cálculo: Número de elementos do patrimonio con funcionalidade recreativa, turística, etc. 

Actualización: Revisión ou vixencia do Plan 
  

 

OCUPACIÓN DO TERRITORIO 

  

Consumo de solo executado 

Descrición: 
Indicador do grao de consumo de solo real (executado) polo Plan respecto á superficie 
total do porto 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: Promotor 

Método de cálculo: (Superficie executada / superficie total do porto) * 100 

Actualización: Anual 
  

Grao de ocupación de sistema xeral portuario 

Descrición: 
Informa sobre o grao de ocupación do sistema xeral portuario atendendo aos 
desenvolvementos que se deriven do Plan especial 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: Promotor 

Método de cálculo: 
(Parcelas ocupadas/Parcelas totais)*100 

Nota: O cálculo faise para cada un dos sectores definidos polo Plan especial 

Actualización: Anual 
 

SOCIEDADE 

  

Evolución da poboación 

Descrición: 
Avaliación da dinámica da poboación ao longo do tempo nos Concellos afectados polo 
porto 

Unidade de medida: Número total de habitantes 

Fonte de datos: IGE 

Método de cálculo: - 

Actualización: Anual 
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SOCIEDADE 

  

Taxa total de emprego 

Descrición: 
A taxa de emprego defínese como a proporción de persoas ocupadas dentro do grupo 
de poboación con idade comprendida entre os 15 e os 64 anos. A súa evolución positiva 
asóciase con maiores niveis de cohesión social e calidade de vida 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: IGE 

Método de cálculo: (Nº persoas ocupadas/Nº persoas en idade activa)*100 

Actualización: Anual 
  

 

ECONOMÍA 

  

Empresas con sistema de xestión ambiental 

Descrición: 
Informa da integración da compoñente ambiental nos sistemas de produción existentes. 
Na actualidade os sistemas máis estendidos de xestión ambiental son a norma ISO 
14001 e o sistema comunitario de xestión e auditoría ambiental (EMAS) 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: 
Rexistro EMAS: CMATI; ISO 14001: Consellería de Economía e Industria 
(www.observatoriocalidade.org) 

Método de cálculo: Nº de empresas con sistema implantado de xestión ambiental/ nº total de empresas 

Actualización: Anual 

  

Empresas con Autorización Ambiental Integrada 

Descrición: Número de empresas con Autorización Ambiental Integrada (IPPC) 

Unidade de medida: Nº empresas 

Fonte de datos: Rexistro IPPC - CMATI 

Método de cálculo: - 

Actualización: Anual 
 
 

MOBILIDADE 

  

Cobertura do transporte público en rexións e áreas urbanas 

Descrición: 

Avalía o acceso ao transporte público da poboación dos Concellos que forman parte das 
Rexións urbanas e Áreas urbanas identificadas polas DOT. Defínese como a porcentaxe 
de poboación que dispón dunha parada ou estación de transporte público a menos de 
300 m 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: Base de datos de transporte público da D.X. de Mobilidade (CMATI)  

Método de cálculo: 
Análise de áreas de influencia das paradas de transporte público sobre unha malla de 
referencia no ámbito urbano 

Actualización: Anual 
  

Tipos de viario no ámbito e na súa contorna 

Unidade de medida: 

Avalía a tipoloxía de infraestruturas viarias nos espazos urbanos naqueles Concellos 
pertencentes ao grupo de Rexións Urbanas, Áreas Urbanas, e o Sistema Urbano 
Intermedio definido nas DOT. Defínese como a lonxitude de cada tipo de viario: zonas 
peonís, uso preferente peonil, carrís bici, carrís de transporte público segregado, zonas 
20, 30, 50, etc. 

Fonte de datos: Municipal 

Método de cálculo: Cálculo da lonxitude dos distintos tipos de viario 

Actualización: Anual 
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MOBILIDADE 

  

Distribución modal de mobilidade obrigada 

Descrición: Emprego dos diferentes modos de transporte nos itinerarios de mobilidade obrigada 

Unidade de medida: % sobre o total de desprazamentos 

Fonte de datos: 
Concesionarias de liñas de transporte público; RENFE. Enquisa de mobilidade das 
persoas residentes en España (Ministerio de Fomento); datos municipais 

Método de cálculo: 

(Ni/Nt )*100 

Ni: Nº de desprazamentos por modo de transporte  

Nt: Nº total de desprazamentos obrigados 

Os modos de transporte a considerar son: coche ou moto, autobús urbano, autobús 
interurbano, tren, a pé, bicicleta e marítimo 

Actualización: Anual 
  

Adaptación do transporte público ás persoas de mobilidade reducida 

Descrición: 
Indica o grao de accesibilidade dos medios de transporte colectivo a persoas con 
mobilidade reducida 

Unidade de medida: % da flota adaptada 

Fonte de datos: Municipal 

Método de cálculo: Datos proporcionados pola empresa concesionaria do servizo 

Actualización: Anual 
 

ENERXÍA 

  

Consumo total de enerxía en equipamentos a implantar 

Descrición: 
Consumo anual de enerxía (electricidade, calefacción e auga quente) polos 
equipamentos programados a raíz do desenvolvemento do Plan 

Unidade de medida: kWh*ano 
-1

 

Fonte de datos: Facturas de electricidade, calefacción e auga quente 

Método de cálculo: Consumo total de enerxía 

Actualización: Anual 
  

Produción autónoma de enerxía en equipamentos 

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

Unidade de medida: Unidades  

Fonte de datos: Municipal 

Método de cálculo: - 

Actualización: Anual 
  

Sistemas de iluminación de baixo consumo 

Descrición: 
Grao de implantación de sistemas de iluminación de baixo consumo en infraestruturas e 
equipamentos colectivos existentes ou programados 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: Promotor 

Método de cálculo: (Nº sistemas de iluminación de baixo consumo/Nº sistemas de iluminación totais) * 100 

Actualización: Anual 
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ATMOSFERA E CAMBIO CLIMÁTICO 

  

Exposición da poboación á contaminación acústica 

Descrición: 
Ofrece información sobre a porcentaxe de poboación afectada polo ruído segundo o 
índice de ruído Lden nos eixos viarios, ferroviarios e aeroportos 

Unidade de medida: Nº de persoas, vivendas, hospitais e centros educativos 

Fonte de datos: 
Mapas estratéxicos de ruído estatais (CEDEX), autonómicos (Dirección Xeral de 
Infraestruturas, CMATI) 

Método de cálculo: 
Nº de persoas, vivendas, hospitais e centros educativos por intervalos de valores de 
Lden de 55, 65 e superiores aos 75 dB(A) 

Actualización: Cada cinco anos 
  

Exposición da poboación á contaminación acústica 

Descrición: 
Ofrece información sobre a porcentaxe de poboación afectada polo ruído segundo o 
índice de ruído Lden respecto do sistema portuario 

Unidade de medida: Nº de persoas, vivendas, hospitais e centros educativos 

Fonte de datos: 
Mapas estratéxicos de ruído estatais (CEDEX), autonómicos (Dirección Xeral de 
Infraestruturas, CMATI) 

Método de cálculo: 
Nº de persoas, vivendas, hospitais e centros educativos por intervalos de valores de 
Lden de 55, 65 e superiores aos 75 dB(A) 

Actualización: Cada cinco anos 

  

Exposición da poboación á contaminación electromagnética 

Descrición: 
Poboación dentro do radio de afección de fontes de contaminación electromagnética 
(instalacións de telecomunicacións, liñas eléctricas, subestacións eléctricas, redes 
WIMAX) emprazadas no ámbito 

Unidade de medida: Nº habitantes 

Fonte de datos: Municipal 

Método de cálculo: 

Considérase zona de afección a recomendación do Consello da Unión Europea de limitar 
a densidade de corrente eléctrica inducida a 2 mA/m

2
 en sitios onde poida permanecer 

un tempo prolongado e calcúlanse de forma teórica uns niveis de referencia para o 
campo electromagnético de 50 Hz: 5 kV/m para o campo eléctrico e 100 µT para o 
campo electromagnético (Fonte: Red Eléctrica Española) 

Actualización: Revisión do Plan 
  

 

CICLO HÍDRICO 

  

Abastecemento de auga municipal 

Descrición: 

Avalía o consumo de auga subministrado pola rede de abastecemento municipal, así 
como as perdas rexistradas na rede de distribución. Considera o consumo total dos 
sectores doméstico, comercial e industrial, os equipamentos e servizos municipais no 
ámbito do Plan 

Unidade de medida: litros/(persoa equivalente*día) 

Fonte de datos: Empresa subministro 

Método de cálculo: 
Abastecemento diario (consumo terciario+consumo equipamentos e servizos 
municipais+perdas da rede de distribución)/Nº habitantes equivalentes 

Actualización: Trimestral 
  

Número de puntos de vertido 

Descrición: Número de puntos de vertido á ría derivados da actividade portuaria 

Unidade de medida: Unidades 

Fonte de datos: Inventario de vertidos do Organismo de bacía 

Método de cálculo: - 

Actualización: Anual 
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CICLO HÍDRICO 

  

Episodios de contaminación 

Descrición: 
Número de episodios de contaminación por perda de fuel procedente de tanques de 
embarcacións usuarias das instalacións portuarias 

Unidade de medida: Número de episodios de contaminación e volume (t) de cada vertido 

Fonte de datos: Organismo de bacía 

Método de cálculo: - 

Actualización: Anual 
  

 

CICLO DE MATERIAIS 

  

Xeración de residuos perigosos 

Descrición: 
Cantidade total de residuos perigosos xerados por instalacións industriais e empresariais 
emprazadas no ámbito 

Unidade de medida: t de residuos perigosos xerados 

Fonte de datos: Sistema de Información de Residuos de Galicia – CMATI 

Método de cálculo: - 

Actualización: Anual 
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ANEXO IV 

Especificacións técnicas 

Toda a documentación, incluída a cartográfica, entregarase en formato impreso e dixital, cun grao 

de detalle tal que posibilite avaliar o cumprimento dos criterios de sustentabilidade establecidos. 

Respecto da información xeográfica, seguiranse as seguintes especificacións técnicas. 

1. Respecto da calidade dos datos xeográficos e do sistema xeodésico de referencia 

Os datos xeográficos serán aportados en formatos compatibles con sistemas de información 

xeográfica (SIX). Se consideran datos de SIX a estes efectos os datos almacenados en formato SIX 

cunha referenciación xeográfica ligada a un sistema de referencia de coordenadas. 

Non se consideran datos SIX aqueles pegados ou almacenados en arquivos sen un sistema de 

referencia de coordenadas, como son as composicións de mapas (layouts) nalgún dos seguintes 

formatos: Postcript, JPEG, TIFF, PDF, EPS, WMF, PNG, ou calquera outro formato de imaxe dixital. 

O sistema de proxección a empregar será o UTM (Universal Transversal Mercator), adoptándose 

como sistema de referencia xeodésico o ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) ou 

ED50 (European Datum 1950). 

2. Ao respecto dos formatos para os conxuntos de datos espaciais 

Os conxuntos de datos espaciais poderán ser datos vectoriais, raster, datos tabulares, ou bases de 

datos espaciais. 

Os datos en formato raster entregaranse preferentemente como bandas individuais, empregando o 

formato de arquivo Geographic Tag Image File Format (GeoTIFF). En canto aos formatos vectoriais 

admitirase ESRI shapefile (shp), DGN e DWG e para datos tabulares Microsoft Access Database 

(mdb), DBASE (dbf) e ficheiros delimitados por comas (CSV). 

3. Ao respecto dos metadatos 

Os datos xeográficos subministrados deberán ir acompañados dos seus respectivos metadatos co fin 

de aportar información de identificación cara a súa catalogación. Na seguinte táboa especifícanse os 

metadatos esixidos e un exemplo cumprimentado. 
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Táboa 2: Ficha de metadatos. 

Título 
Zonas Protexidas do Plan hidrolóxico de conca Galicia-Costa 2009 - Zona 
Protexida: Zonas de produción de moluscos bivalvos e gasterópodos (PEAE) 

Identificador PHC10GC_ZPrtx_PEAE_Moluscos 

Autor Servizo de Planificación Hidrolóxica - Augas de Galicia 

Data Xuño 2011 

Tema Planificación hidrolóxica 

Descrición 

Zonas de produción autorizadas conforme Orde 8 de setembro de 2006 pola que 
se declaran e clasifican as zonas de produción de moluscos bivalvos e outros 
invertebrados mariños nas augas de competencia da Comunidade Autónoma de 
Galicia. (…)  

Propósito 
Determinar as Zonas de protección incluídas no Plan hidrolóxico de conca 
Galicia-Costa e cumprir coas determinación establecidas na planificación 
hidrolóxica da Directiva 2000/60/CE. 

Sistema de 
Referencia de 
Coordenadas 

European Datum 1950. Proxección UTM. Zona 29 

Escala 1:25.000 

Fonte Zonas de produción de bivalvos - Consellería do Medio Rural e do Mar 

Idioma Galego (Gl) 

Período de 
validez 

Período de vixencia do Plan hidrolóxico 

 

O cumprimento destas pautas considerarase imprescindible para que a documentación do 

Plan que se remita á Secretaría Xeral se valore como completa. 

 


