
                                     
Expediente: 45.059/2010            

                                                  
ASUNTO: PROXECTO SECTORIAL DE INCIDENCIA SUPRAMUNIC IPAL DO 
NOVO HOSPITAL DE PONTEVEDRA EN MONTE CARRASCO: TRÁM ITE DE 
AUDIENCIA AO CONCELLO. 
 
Examinado o expediente nº 45.059/10 que se tramita para aprobación do 
“Proxecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal do novo Hospital de Pontevedra” 
en Monte Carrasco, entre as parroquias de Tomeza e Marcón, e, vista a 
documentación achegada pola Dirección de Recursos Económicos do Servizo 
Galego de Saúde, remitida en formato dixital a este concello, con entrada no 
Rexistro o 10/12/10, baixo o número 45059, solicitando informe municipal relativo 
ao proxecto que nos ocupa, para o que se concede, de conformidade co disposto 
no artigo 13.2 do Decreto 80/2000 de 23 de marzo, un prazo de dous meses 
contados a partir da súa recepción neste Concello e logo de analizar parte da 
documentación remitida e vistos os informe emitidos polos servizos técnicos 
municipais, redáctase o seguinte INFORME, ao abeiro do artigo 45.2 d) do 
Regulamento Orgánico do Goberno e da Administración do Concello de 
Pontevedra, aprobado polo Pleno do 21/10/05, BOP, nº 248, do 28/12/05: 
 
Primeiro.- Non remisión da documentación completa e  preceptiva para o 
trámite de audiencia e informe municipal. 
 
Tal e como se indicou, o 10/12/10, con rexistro de entrada nº 45059, recíbese oficio 
do Director de Recursos Económicos do Servizo Galego de Saúde da Xunta de 
Galicia, solicitando informe relativo ao Proxecto Sectorial de Incidencia 
Supramunicipal do Novo Hospital de Pontevedra, para o que achega copia do 
mesmo en formato DVD e concede un prazo de dous meses para a emisión do 
mesmo, tal e como estipula a lexislación de aplicación ( artigo 13.2 do Decreto 
80/2000 de 23 de marzo). 
 
Unha vez examinada a documentación dixital remitida en formato DVD e sen ningún 
tipo de dilixenciamento acreditativo da súa autenticidade, detectáronse erros ou 
danos na copia remitida que impiden abrir e examinar varios dos documentos 
contidos, tal e como se reflicte no informe do Sr. Arquitecto da Oficina Técnica 
Municipal de Planeamento e Xestión Urbanística (OTPXU), emitido o 14/12/10 e 
incorporado ao expediente, no que solicitaba a remisión en formato dixital accesible 
e en papel. Constatados polos servizos informáticos do Concello a imposibilidade de 
acceder á totalidade da documentación enviada, mediante oficio do 15/12/10, o Sr. 
Concelleiro de Goberno da Área de Ordenación do Territorio e Novo Plan Xeral, 
requiría remisión de nova documentación en formato dixital accesible e unha copia 
en papel, estimando que os prazos de emisión do informe non comezarían a 
computar ata que se remitira a documentación lexible e emendada. O referido oficio-
requirimento tivo entrada no rexistro da Xunta de Galicia o 17/12/10, de 
conformidade co previsto no artigo 83.4 da Lei 30/92, de 26 de novembro e invocaba 
os principios de colaboración e coordinación entre administracións públicas, sen que 



fose cumprimentado o requirido, polo que estimamos que non se pode ter por 
cumprimentado o trámite preceptivo de audiencia ao Concello, ata que se remita 
novamente un exemplar completo e lexible, en formato dixital accesible e en formato 
papel, debidamente dilixenciado para garantir a súa autenticidade, tal e como esixe o 
art. 13 do Decreto 80/2000, do 23 de marzo, sen prexuízo da remisión deste informe 
previo verbo da documentación remitida que puido ser analizada. 
  
Dado que un dos documentos aos que non se ten acceso é o ISA, entendemos que 
tampouco se dá cumprimento ao previsto no art. 19 e concordantes da lei 9/2006, de 
28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no 
medio ambiente e demais lexislación de aplicación en materia de ordenación 
territorial e urbanística, ao non remitirse o ISA a consultas do Concello. 
 
En todo caso, a non remisión dun exemplar completo supón unha infracción do 
procedemento de tramitación do proxecto sectorial que provoca indefensión a esta 
Administración Local directamente afectada polo proxecto. 
 
Segundo.- Observacións contidas no informe do arqui tecto municipal. 
 
Emitiuse o 14/01/11, informe polo Sr. Arquitecto Xefe da Oficina de Planeamento e 
Xestión Urbanística (OTPXU),  referido exclusivamente á documentación que puido 
ser analizada,cuxo teor literal e o que segue, 

 
“A la documentación facilitada del proyecto Sectorial de Incidencia 
Supramunicipal del Nuevo Hospital de Pontevedra, se efectúan las siguientes 
observaciones: 
 

 - No se encuentra justificado la desaparición de la zona de protección forestal con 
que califica el plan general a 130.000 m2 del ámbito de la actuación, deberá 
adaptarse la memoria a la Ley 15/2010, de 28 de diciembre, de medidas 
fiscales y administrativas. 
 

 - Las zonas verdes y espacios libres previstos en el proyecto incumplen el artículo 
47.3 de la LOUG puesto que se efectúan en zonas marginales y residuales 
sin ser posible, por su situación y características topográficas, el 
aprovechamiento funcional que se prevé para esta calificación de suelo 
público. 
 

 - Entre los objetivos y criterios de ordenación (apartado 3.1, pag. 65) se indica: 
 “Lograr una implantación topográfica,......, tenga un impacto visual controlado y al 

paisaje circundante.” 
 Y en la pág. 6 se indica que se pretende respetar el entorno conservado y 

poniendo en valor.....En busca de una ordenada integración en el paisaje 
natural, se adoptan los volúmenes a la orografía del entorno, fraccionando la 
envergadura global de la dotación. 
 
El edificio con altura máxima de 11 plantas no parece que se integre en el 



paisaje de la zona de especial relevancia natural conservada a lo largo del 
tiempo. 
 

 - El ámbito invade la zona de respeto de S. Cibrán, bien inventariado, y habrá que 
ver el informe de la Consellería de Cultura y Turismo que considera que San 
Cibrán se constituye como referencia paisajística y mirador destacado del 
paisaje circundante en otros informes. 

  
 - Deberá aclararse el área del ámbito y la edificabilidad máxima, en las páginas 

24,78, se indica que es de 226.888 m2 y en la página 55  y otras se indica 
que es 227.172 m2. 
 

 - Cuando describe el planeamiento de Pontevedra no menciona la existencia del 
Proyecto Sectorial de Montecelo que está vigente, ni dá una salida a ese 
asunto. 
 

 - La justificación del cumplimiento del articulo 5 del decreto 80/2000 deberá 
ajustarla a la Ley 15/2010, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y 
administrativas. 

  
 - Con respecto a la accesibilidad, las plazas de aparcamiento de minusválidos 

deberán representarse en los planos sin esperar al proyecto de urbanización y 
no se podrán situar en viales con una pendiente que superen la pendiente 
máxima admisible para un itinerario peatonal como sucede en el vial de 
acceso por la parte norte. 
 

 - Es conveniente completar la documentación gráfica con alzados de las 
edificaciones donde se vea su altura real con respecto al terreno y poder 
hacerse una idea de su composición, por otro lado sería conveniente 
secciones norte sur y otras transversales en distintos puntos. 

  
 - En el apartado 3.6 plazas de aparcamiento, se justifican 2.670 plazas cuando 

realmente se necesitan 3.738 (faltan 1.068). 
 
- Cuando define el área de movimiento de la edificación debería regularse 
los retranqueos y distancias mínimas de la edificación respecto al linde del 
ámbito, computando a estos efectos los vuelos y las marquesinas. 
 

 - En el cómputo de la superficie edificada se deberá incluir las plantas técnicas 
excepto si están bajo rasante. También se computarán los espacios bajo 
cubierta. 
 

 - Se tiene que alclarar el concepto de bajo rasante respecto a lo que indica de 
1,50 m por debajo o por encima de la misma. 
 
- Se indicará a que concepto corresponde la planta cuyo techo se encuentre 
entre 1,00 m y 1,50 m. 



 
- La altura máxima de la edificación, al ser un edificio abierto y no ajustado a 
una trama viaria, debería referirse a la altura desde el forjado superior a la 
rasante del terreno. 
 
Respecto a las infraestruturas y suministros informará el servicio municipal 
correspondiente”. 
 

 
Terceiro.- Observacións contidas no informe da Dire cción Xeral da Área de 
Infraestruturas, Proxectos e Obras. 
 
Á vista da documentación remitida que foi posible examinar, o Sr. Director Xeral da 
Área de Medio Ambiente Proxectos e Obras, emitía, pola súa banda o 21/01/11, 
informe en relación coas cuestións da súa competencia, co seguinte teor literal: 

 
“1. Sobre a documentación presentada:  a documentación na que constan 
as definicións e características do Proxecto Sectorial, está composta por 
unha memoria de 225 páxinas e planos en número de 16. Na memoria, as 
páxinas adicadas ao Proxecto non pasan de 90; o resto son copias de 
documentación administrativa, entre a que salientan as copias do vixente 
Plan de ordenación de Pontevedra e do documento de Avance do novo 
PXOM, que ocupan case 50 páxinas; máis da metade do que adica ao 
Proxecto Sectorial. Cómpre subliñar que este concello remitiu á Secretaría 
Xeral de ordenación do territorio e urbanismo da Consellería de medio 
ambiente, ordenación do territorio e infraestruturas (COMATI), con data de 
rexistro de entrada 07/10/2009, o documento de aprobación inicial do 
PXOM. Tendo en conta que o proxecto sectorial ten data novembro de 
2010, debería estar referido ao documento de aprobación inicial, posto que 
ten un grado de desenvolvemento maior e modifica certas determinacións 
do documento de avance. O proxecto sectorial inclúe, ademáis, un 
documento de Informe de sustentabilidade ambiental, e un documento de 
bens afectados, ao que non se puido ter accedido na copia achegada.  
Na memoria aprécianse carencias, como non ter definida a superficie de 
parcela ocupada por cada edificio sanitario, estacionamento ou por cada un 
dos viais interiores; non definir o destino das parcelas que figuran como 
dotacional sanitario pero que parecen sobrantes da parcela, ao igual que 
sucede coas denominadas zonas verdes. O plano O.01 de Ordenación é 
dunha simplicidade extrema, e acompaña dúas seccións transversais, 
prácticamente contiguas, nas que se aprecia un edificio de pranta baixa e 
dez alturas, que contradí as determinacións da memoria no que se refire á 
xustificación do cumplimento das normas de aplicación directa contidas no 
artigo 104, parágrafo b, da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia, no que se esixe a integración 



paisaxística das novas edificacións. 
Bótanse en falta as seccións da parcela en sentido lonxitudinal, as seccións 
dos estacionamentos, de grande parte do Hospital e das edificacións 
complementarias.  

Por outra banda, no apartado 1.1.5. Parámetros específicos de la actividad 
semella que falla, ao abeiro do artigo 2 do Decreto 80/2000 que regula os 
plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal, unha mención 
expresa ás redes de telecomunicacións, necesarias para o 
desenvolvemento da actividade propia do novo hospital.  Así mesmo, o 
documento carece de determinación algunha relativa a futuras liñas de 
transporte público, para as que haberá que modificar ou establecer novas 
concesións de acordo co que estableza ao efecto a Dirección Xeral de 
mobilidade da COMATI. 

En canto ao estudio de alternativas, o documento fai referencia a tres 
posibilidades (non actuación, ampliación de Montecelo e novo hospital en 
Montecarrasco), sen centrarse nunha comparación polo miúdo entre o 
Proxecto sectorial xa aprobado polo SERGAS para a ampliación de 
Montecelo e a nova proposta en Montecarrasco. 

 

2. Sobre a rede viaria: o proxecto sectorial recoñece que a accesibilidade 
ao novo hospital non é boa, xa que na actualidade os accesos ao mesmo 
basculan en torno ao desdoblamento da estrada autonómica PO-542 (O 
Pino-Bora), que comunica coa cidade e coa autoestrada AP-9. Máis, como 
subliña o proxecto sectorial “con este acceso no se soluciona de manera 
óptima  la conectividad territorial necesaria para con los municipios 
pertenecientes al área sanitaria de referencia del Nuevo Hospital de 
Pontevedra (CHOP). Es necesaria por tanto la conexión con una vía de 
ámbito territorial, además de la nombrada AP-9.(...) La futura circunvalación 
que supondrá la autovía A-57 se perfila como la mejor opción, pues su 
conexión con el sur del ámbito permite un uso alternativo que no 
congestionará el viario próximo existente, no interfiriendo en el tráfico local. 
Este viario que circunvalará la ciudad de Pontevedra por su lado este hará 
más sencilla y rápida la confluencia de las circulaciones desde los 
municipios colindantes, situados al este en su mayoría”. 
Agora ben, a única posibilidade de conexión da futura A-57 co novo hospital 
ao sur do ámbito, pasa polo viario recollido no documento do novo PXOM, 
tanto na fase de avance como de aprobación inicial. Esta nova vía que 
conecta a circunvalación e a estrada PO-542, coa proposta de trazado da 
aprobación inicial do PXOM, atravesa o ámbito do novo hospital de sur a 
norte, afectando incluso aos edificios propostos no proxecto sectorial, tal e 
como se reflicte nos gráficos que se xuntan como anexos ao presente 
informe. Esta situación obriga, ben a modificar a rede viaria prevista no 
PXOM, ben a variar a ordenación do proxecto sectorial. A primeira 
circunstancia non ten una solución doada, xa que mover o vial cara ao 



oeste supón invadir a ladeira do monte de San Cibrán, o que resulta 
inviable de acordo cos informes do pasado 23 de abril de 2010, da 
Dirección Xeral do patrimonio cultural referidos a posibles recheos por parte 
da líña de alta velocidade ferroviaria. Desprazar o trazado cara ao leste, 
afectaría de xeito inasumible aos núcleos da parroquia de Marcón. Cómpre 
salientar que, segundo o proxecto sectorial, a actuación non é viable, dende 
o punto de vista da accesibilidade, sen conexión coa A-57. 
 
No referente aos viais interiores da urbanización, estes se caracterizan 
polas fortes pendentes, cousa lóxica á vista da ubicación do novo hospital. 
O mais grave é o vial de entrada dende a PO-542 que ten unha pendente 
uniforme dun 11,8 % nos seus case que 400 m. No treito final, onde 
entronca coa glorieta proxectada no desdoblamento da PO-542, invéntanse 
unha pendente do 0,00 %, posto que a normativa de estradas prohíbe 
accesos a glorietas con máis do 4 %. O proxecto de construcción terá que 
facer un alarde para solucionar o acordo xeométrico lonxitudinal do vial 
interior (pasa dun 11,8 % a un 0,00 %), e a entrada á glorieta. 
 
3. Sobre os estacionamentos: o apartado 2.3.5, no seu parágrafo c, 
establece a reserva mínima de prazas de estacionamento, indicando que 
non existe edificabilidade lucrativa no ámbito, e polo tanto todas as prazas 
de aparcamento previstas son de uso público. De acordo coa normativa 
vixente fixa en 3.738 as prazas de estacionamento esixibles, e inventa que, 
como o proxecto sectorial reserva dúas prazas por cada 100 m2 edificabeis, 
obtén un total de 3.738 prazas, co que da cumprimento ao esixido. 
 
Posteriormente, no apartado 3.5 fai un recordatorio das prazas esixibles, 
insistindo nas xa coñecidas 3.738 prazas. Mais, cando no apartado 3.6, fai 
o reconto de prazas segundo o proxecto, chega a un total de 2.670 prazas 
(170 en viario anexo e 2.500 en parcela dotacional sanitario) máis 16 prazas 
reservadas a persoas con discapacidade (das cales 5 son en viario, e 11 en 
outros aparcamentos). Isto supón un total de 2.686 prazas, a pesar do cal  
“Se cumple con todas ellas con la necesaria dotación de aparcamiento para 
la superficie edificada generadora de dotación de aparcamiento definida en 
el apartado 3.5”. 
 
Ademáis, as 170 prazas reservadas no viario atópanse no denominado vial 
BC, que une a estrada PO-542 co novo hospital, e presenta unha pendente 
uniforme do 11,8 %. As 5 prazas para discapacitados están no mesmo vial, 
pois non se aprecia que exista reserva nas demáis rúas do proxecto. Ao 
respeito da accesibilidade, a memoria indica que “los itinerarios peatonales 
adaptados, deberán contar con un ancho libre superior a 1,80 m, con una 
pendiente longitudinal máxima de 10%, y una altura libre de obstáculos 2,20 
m. Todas los aceras previstas cuentan con un ancho de 2 m, pendiente  
transversal de 2% y altura libre de 2,2 m; con lo que se garantiza el 
cumplimiento de aquellos extremos”. Deixando de lado se as beirarrúas de 
2,00 m garanten un largo libre de máis de 1,80 m (existen farolas, 



papeleiras ou outros elementos de urbanización que diminúen o largo útil da 
beirarrúa), se para unha persona sen restricción de movemento pode 
resultar difícil aparcar en batería nunha rúa con case un 12 % de pendente 
e saír con éxito do vehículo, non parece doado para alguén en cadeira de 
rodas facer un exercicio semellante. 
 
A meirande parte das prazas de estacionamento atópanse en 
“aparcamientos en parcela DS”. Ao non existir seccións nin definición 
xeométrica deses estacionamentos, resulta imposible comprobar o número 
de prazas, nin se realmente están todas destinadas ao uso público, nin as 
condicións para a súa utilización (réxime de explotación ou se son de balde, 
o estudio de viabiliadae económica tampouco non aclara nada ao respeito). 
 
4. Sobre a rede de abastecemento de auga potable : comeza o proxecto 
dicindo que “Se estima un consumo global del hospital de 980 m3/día. Dada 
la magnitud de este consumo, será necesario que tanto el Ayuntamiento 
como la compañía suministradora definan el punto concreto de acometida a 
la red, que no se ha producido en el momento de redactar el presente 
documento”. En efecto, aínda non se ten respondido porque a primeira 
solicitude do equipo redactor non indicaba a dotación necesaria para o 
subministro de auga ao novo hospital. Con posterioridade, comunicaron que 
sería dabondo unha dotación de 150 m3/día. A estes servizos técnicos 
municipais pareceulles pouca cantidade para un novo hospital das 
dimensións que se están a falar, polo que chegou unha nova solicitude de 
600 m3/día, o que supón un caudal medio de abastecemento bastante 
considerable, e que obrigaba a buscar unha solución técnica máis 
complexa, que aínda se está a calcular,  tendo en conta os condicionantes 
que, de seguido, vanse expoñer. Porén, resulta que esa dotación tampouco 
era a boa, e o proxecto sectorial decide, sen achegar estimación algunha, 
que é mellor subministrar 980 m3/día, cantidade que supera nun 50 %  a 
anterior estimación do equipo redactor  e que supón o 5 % do consumo 
diario de todo o término municipal. 
 
O abastecemento de auga á cidade de Pontevedra faise por gravidade 
mediante un sistema de doble captación regulado por tres depósitos. Na  
actualidade existen dúas fontes de subministro que son: o encoro de 
Pontillón de Castro e a captación no río Lérez, e tres elementos de 
almacenamento e regulación. Un deles, dende o que se fornece de auga ao 
Complexo Hospitalario e á Cidade infantil Príncipe Felipe, é o depósito de 
San Amaro ubicado á cota 70 e que se apunta como posible solución por 
parte do proxecto sectorial. A cota máxima posible de subministro dende 
este depósito estará arredor dos 60 m s.n.m, e tanto a súa capacidade 
como as súas posibilidades de ampliación para un novo bombeo (edificio 
catalogado con parcela reducida que subministra auga ao CHOP e ao 
Parque Empresarial de O Campiño), fan inviable o seu uso. 
 
As dúas fontes de subministro citadas xúntanse nunha estación de 



tratamento de auga potable (ETAP) deseñada e construída para o 
tratamento dun caudal de 700 l/s (0,7 m3/s), coa posibilidade dunha 
ampliación ao doble. Asimesmo, o abastecemento dispón de tres depósitos 
para almacenamiento de agua tratada, cunha capacidade total de 22.080 m3, 
ubicados en diferentes puntos da rede de distribución, e unha rede de auga 
de aproximadamente 227 Km. O volume de auga que pode ser 
subministrado diariamente, é de 31.968 m3. Este caudal é totalmente 
insuficiente, xa que o consumo medio durante o mes de agosto é de 40.000 
m3/día, con puntas diarias de 50.000 m3/día, que polo de agora se atenden 
grazas aos elementos de regulación. 
O consumo anual dos distintos concellos que se abastecen deste sistema, 
sitúase arredor dos 10.460.000 m3 repartidos da seguinte forma: 
 

Pontevedra  7.100.000 m3 
Marín   1.430.000 m3 
Poio      800.000 m3 
Sanxenxo     640.000 m3 
Bueu      490.000 m3 
 

O proxecto sectorial prevé un consumo anual de 357.700 m3, é dicir, o 5 % 
do consumo anual no término municipal. Para solucionalo, téñase en conta 
que a rede municipal non subministra auga por riba da cota 75, habería que 
construir una nova estación de bombeo (podería facerse nas inmediacións 
da glorieta de O Marco), a correspondente tubería de impulsión e un 
elemento de almacenamento e regulación, con capacidade alomenos para 
un día de consumo máis un volume extraordinario no caso de incendio. 
 
Agora ben, o bombeo soluciona o levar auga aos terreos do novo hospital, 
pero non o déficit de captación e potabilización que existe. Na actualidade e 
co obxecto de dar adecuada solución a este problema (só en Pontevedra 
haberá que atender os crecementos das unidades de actuación nº 13, 15, 
18 e 34, por non citar máis que as principais), a sociedade estatal 
AcuaNorte en colaboración co concello de Pontevedra, elaboróu o estudio 
de alternativas do “Novo abastecemento de auga de Pontevedra e a súa 
Ría” , que define a ampliación da infraestrutura en alta a Pontevedra e 
cocellos da ría. O importe total das obras ascende a 65.734.000 €. 
 
Unha primera fase de desenvolvemento do convenio inclúe as obras máis 
prioritarias que acadan a cantidade de 41.660.234 €. Ao quedar fóra do 
convenio os concellos de Marín e Bueu, a inversión para esta primeira fase 
rondará os 29.000.000 €. No término municipal de Pontevedra as 
actuacións son as seguintes: 
 

Ampliación bombeo Monteporreiro en 300 l/s. 
Ampliación da ETAP de 700 l/s a 1.000 l/s e mellora do 
tratamento 



Ampliación depósito da ETAP en 12.500 m3 
Bombeo dende a ETAP ao Depósito de Castrosenín 
(Mourente) 
Depósito de Castrosenín de 3000 m3 
 

Este depósito de Castrosenín, ubicado á cota 210, xunto coas melloras na 
captación e tratamento, será a solución idónea, unha vez executada a 
correspondente tubería de aducción ao novo hospital que deberá imputarse 
aos costes de execución do hospital xunto, a criterio de quen subscribe, do 
depósito do hospital de Montecarrasco, necesario para cubrir o 
abastecemento en caso de avería na rede ou de incendio nas instalacións. 
 
5. Sobre a redes de saneamento e pluviais: A evacuación de augas 
fecais faráse, de acordo coas determinacións do proxecto sectorial, 
mediante tubería de 400 mm ao colector municipal que discurre pola 
estrada PO-542. Este colector de diámetro 315 mm, cun tramo final de 400 
mm, non sería capaz de evacuar os caudais previstos no novo hospital. 
 
A solución pasa por levar as augas fecais procedentes da nova actuación 
ata o colector xeral do río Gafos que, se ben nas condicións actuais non 
tería capacidade para absorber novo caudais, está prevista a sua mellora e 
ampliación de diámetro dentro do convenio de colaboración entre a 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, a Empresa 
Pública de Obras e Servizos Hidráulicos, e o concello de Pontevedra para a 
execución das obras de “Infraestruturas Hidráulicas nas parroquias de 
Pontevedra. Fase 2”, e máis concretamente, no proxecto de  “Rede de 
sumidoiros na parroquia de Tomeza-Fase V”, que conta xa con proxecto 
aprobado e ten iniciados os trámites para a súa licitación. 
 
En canto á evacuación de augas pluviais, o proxecto opta por conducir toda 
a escorrentía a un punto de reunión e evacuala mediante un colector de 
pezas ovoides de formigón prefabricado de diámetro 1000 mm, ata o río 
Pintos. Considérase que é unha solución axeitada, mais habería que dar 
cumprimento ao esixido no anexo VI do Regulamento de verteduras á rede 
municipal de saneamento de Pontevedra, que sinala no seu apartado 2 que 
as redes de sumidoiros e pluviais faránse con tubería de PVC. A criterio de 
quen subscribe é unha mellor solución, pois a xunta enchufe-campá con 
elemento elastomérico dos tubos de PVC funciona mellor que a 
machiembrada dos prefabricados de formigón, ademáis de reducir o 
número de xuntas e eliminiar o risco de rotura das xuntas por asentos 
diferenciais entre as pezas de formigón. 
 
6. Sobre as redes de servizos de competencia non mu nicipal: como se 
indicou con anterioridade, o proxecto sectorial carece dun estudio de 
implantación da rede de telecomunicacións do novo hospital e da súa 
conexión cos sistemas xerais exteriores. 
 



7. Sobre o estudio de viabilidade económica: case non merece 
comentario no que se refire aos aspectos de competencia deste área de 
xestión municipal, o estudio de costes de urbanización é de unha falla de 
seriedade absoluta. 
 
A modo de exemplo baste citar a previsión de 181.500 euros para executar 
os 31.203 m2 de pavimentos. Iso supón un coste de 5,82 €/m2. Aplicando o 
cadro municipal de prezos de urbanización, e supoñendo que 20.000 deses 
m2 son en aglomerado asfáltico e os 11.200 restantes en beirarrúas, temos  
para a louseta máis barata con 10 cm de base de formigón HM-20  un prezo 
de execución material de 37,42 €/m2, e para un firme con 25 cm de balastro 
artificial, os correspondentes regos bituminosos e 10 cm de misturas 
bituminosa en quente, non baixa de 23,02 €/m2 de execución material uns 
885.000 €. 
 
Para os 42.700 m2 de zonas verdes o proxecto destina 289.300 euros de 
execución material, é dicir que non chega a 7 €/m2. O axardinamento, aínda 
que se trate de zonas verdes marxinais como as que propón o proxecto 
sectorial, non baixa de 15 €/m2, entendendo, por suposto, zona verde 
urbanizada (con sendas, riegos, parterres, arboredo...), o que duplicaría o 
orzamento estimado no proxecto. 
 
As cantidades destinadas ás conexións cos sistemas exteriores son irrisorias. 
8. Sobre o estudio de tráfico:  o anexo 5 ao proxecto sectorial inclúe un 
estudio previo de tráfico, que non foi tido en consideración por parte de quen 
subscribe. Este estudio previo carece de sinatura, e nas súas follas aparece 
na cabeceira o nome de cinco arquitectos que, a xuízo de quen subscribe, 
non son competentes para realizar un traballo desta natureza. Un estudio de 
tráfico ten que ser redactado por determinados técnicos, seguindo unha serie 
de normas e instrucións, e o procedemento do Manual de capacidade, do 
mesmo modo que para realizar un proxecto de edificación os únicos técnicos 
habilitados serían os arquitectos. En consecuencia, o antedito estudio carece 
de validez. 
 
9. Sobre o informe de sustentabilidade ambiental:  de acordo cos informes 
do pasado 23 de abril de 2010, emitidos pola Dirección Xeral do patrimonio 
cultural, referidos a posibles recheos por parte da líña de alta velocidade 
ferroviaria, “na cima do monte de San Cibrán atópase a ermida do mesmo 
nome, que se constitúe como referencia paisaxística e como miradoiro 
destacado da paisaxe circundante . Sendo este un ben inventariado a 
través do catálogo do PXOU de Pontevedra de 18/12/1989”. Agora ben, na 
memoria do proxecto indícase que “la nueva infraestructura solamente sería 
visible desde el Hospital de Montecelo y desde la cercana Ermita de san 
Cibrán, aunque desde esta última tampoco lo permite la densa masa 
arbórea existente. Se concluye por tanto que la afección paisajística debida 
a la gran edificación del hospital será importante pero puntual”. O informe 
de sustentabilidade que o acompaña abunda na cuestión:  “Tras la 



realización de una visita a campo para comprobar la veracidad de las 
simulaciones teóricas se confirmaron los resultados obtenidos como se 
muestra en las fotografías siguientes donde la visibilidad será nula o escasa 
desde los puntos seleccionados, excepto en el caso de la Ermita de San 
Cibrán ya que aunque la simulación teórica indicaba que existía visibilidad 
desde el entorno de la misma, en la visita se comprobó que la densa 
barrera arbórea existente impide por completo la visibilidad” , ben a pesar de 
que a ermida está a cota 146 e a cota máxima no ámbito do novo hospital, 
arredor da 134”. 
 
O devandito informe achega como anexos os seguintes:  
 
Figura 1: Delimitación do ámbito no PSIS 
Figura 2: Rede viaria no documento de aprobación in icial do PXOM 
Figura 3: Plano de ordenación. Superposición da red e viaria prevista 
no PXOM” 
 
 

Cuarto.- Infraccións do procedemento de tramitación  ambiental 
 
Por máis abastamento, e sen prexuízo do xa indicado polos técnicos municipais 
nos informes transcritos, cómpre indicar que non consta que se practicara a fase 
de consultas do documento de inicio do proceso de avaliación ambiental 
estratéxica a este Concello como Administración Pública afectada, por período de 
45 días. Non consta que fose recabado informe a este Concello, como sería 
preceptivo consonte á lexislación aplicable e particularmente Lei 9/2006, do 28 de 
abril sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio 
ambiente. 
 
Tampouco se pode estimar por cumprimentada a consulta á que se refire o art. 19 
1 da devandita Lei 9/2006, xa que non se remite o informe de sostenibilidade 
ambiental (ISA), en documento susceptible de ser examinado polo Concello e sen 
que se  emendara esa deficiencia malio requirimento expresamente efectuado, 
como se ten observado.  
 
A ausencia de ámbalas consultas constitúen vicios invalidantes do procedemento 
que impiden continuar coa tramitación do proxecto para non incorrer canda menos 
en anulabilidade, debendo retrotraerse o procedemento para cumprimentar as 
consultar non recabadas.  
 
Por máis abastamento, é altamente dubidoso o axuste a dereito da decisión da 
Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental do 21/10/10, de non 
sometemento do proxecto ao trámite de avaliación de impacto ambiental ou 
efectos ambientais, fundamentándose o acto en que o proxecto non se encontra 
abranguido nos supostos do Real Decreto Lexislativo 1/2008, de 11 de xaneiro, polo 
que se aproba o texto refundido da lei de avaliación de impacto ambiental de 



proxectos,  modificado pola Lei 6/2010, de 24 de marzo, nin no anexo do Decreto 
442/1990, do 13 de setembro, de avaliación de impacto ambiental para Galicia, ao 
tempo que se conclúe que á vista das características do proxecto, tampouco se 
considera que o mesmo estea afectado polo Decreto 327/1991, de 4 de outubro, de 
avaliación de efectos ambientais.  
 
Cómpre lembrar que o artigo 10 do Decreto 80/2000, polo que se regulan os plans e 
proxectos sectoriais establece que “ os proxectos sectoriais conterán os seguintes 
documentos: 
 
...j) Avaliación do impacto ambiental da infraestrutura, dotación ou instalación que se 
prevé executar, de conformidade co disposto pola lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de 
protección ambiental de Galicia e a normativa que a desenvolve...”. 
Consonte ao art. 7 da Lei 1/1995, do 2 de xaneiro “quedan sometidos a avaliación 
de impacto ambiental os proxectos, obras e actividades que se inclúen na normativa 
comunitaria, na lexislación básica estatal e na autonómica”. 
 
Aínda admitindo que o proxecto non figura referenciado entre aqueles proxectos 
públicos ou privados do Anexo I do Real Decreto lexislativo 1/2008, de 11 de 
xaneiro, é altamente discutible á vista do disposto no artigo 3.2 en relación co Anexo 
II, do devandito texto legal, a decisión adoptada, -que debe ser motivada, pública e 
axustarase os criterios do Anexo III-, de non sometemento a avaliación de impacto 
ambiental nin de efectos ambientais, ao poder estimarse incluído no Anexo II Grupo 
7.b- proxectos de infraestruturas-  ou 9.n, --outros proxectos- ponderando a decisión 
consonte aos criterios regrados que se dispoñen no anexo III en función do: 
 
 Tamaño do proxecto. 
 Utilización dos recursos naturais.  
 Situación do proxectos: a sensibilidade medioambiental das áreas xeográficas 

que poidan verse afectadas polos proxectos, debendo considerar e terse en 
conta en particular o uso existente do solo, a capacidade rexenerativa dos 
recursos naturais da área... 

 
A situación do proxecto en áreas de solo rústico especialmente protexidas, o 
tamaño ou envergadura do proxecto e os recursos naturais que se van ver 
afectados semellan levar á conclusión de que o proxecto que nos ocupa si deber ser 
sometido a avaliación de impacto ou canda menos de efectos ambientais e non 
declaralo excluído dos referidos trámites e cautelas de carácter ambiental.  
 
Estimamos que non procede xustificar a decisión, por parte da Secretaria Xeral de 
Avaliación Ambiental, no feito de que a declaración de impacto ambiental queda 
amplamente garantida pola avaliación ambiental estratéxica (AAE) prevista na lei 
9/2006, de 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de plans e programas no medio 
ambiente.  
 
Trátase, de dous procedementos distintos, con orixe en diferentes Directivas 
comunitarias, sen que en ningún caso, un sexa substitutivo ou enerve a 



necesidade ou obrigatoriedade do outro, lembrando que a Disposición Adicional 
Terceira da lei 9/2006, estable que a “avaliación ambiental realizada conforme a 
esta Lei non excluirá a aplicación da lexislación sobre avaliación do impacto 
ambiental de proxectos”. 
 
En senso semellante, o Artigo 15.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2008, de 20 de 
xuño, polo que se aproba o texto refundido da lei de solo estatal, baixo o epígrafe  
“Avaliación e seguimento da sostenibilidade do desenvolvemento urbano” dispón 
que: 
   
 “Os instrumentos de ordenación territorial e urbanística están sometidos a 

avaliación ambiental de conformidade co previsto na lexislación de 
avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio 
ambiente e neste artigo, sen prexuízo da avaliación de impacto ambiental 
dos proxectos que se requiran para a súa execución, no seu caso”. 

  
En conclusión estimamos que o proxecto debera conter a documentación prevista 
no art. 10 j) do Decreto 80/00 e ser sometido a avaliación de impacto ou canda 
menos de efectos ambientais.  
 
Lembramos, que o anterior proxecto sectorial de Montecelo, en solo non 
urbanizable común do PXOU si foi sometido a avaliación de impacto, e que o non 
sometemento a impacto, contradí as propias recomendacións para a tramitación de 
proxectos sectoriais que se contén na páxina web da CMATI, que determina que, a 
documentación do proxecto, deberá incorporar un estudo de impacto ambiental e un 
estudo de impacto e integración paisaxística, documento específico no que se 
avaliarán os impactos na paisaxe e medidas de integración paisaxística, sen  
prexuízo de prever tamén o sometemento ao proceso de AAE. 
 
 
Quinto.- Existencia doutro proxecto sectorial en vi gor para construción de 
Hospital, en Montecelo. 
  
A documentación sometida a informe non aclara que acontece coa existencia 
doutro proxecto sectorial aprobado e en vigor, para a mesma finalidade 
hospitalaria neste termo municipal. 
 
O 15/09/10, con rexistro de entrada nº 33016/10, achégase pola Dirección Xeral 
de Sostibilidade e Paisaxe, en contestación á solicitude de información deste 
Concello para a elaboración do PXOM, escrito no que se participan os 
instrumentos de ordenación do territorio que inciden no termo municipal de 
Pontevedra. Entre estes  figura o Proxecto Sectorial do Hospital de Montecelo, 
aprobado definitivamente polo Consello da Xunta do 11/12/08, anuncio publicado 
no DOG do 12/12/08 
 
As determinacións dos proxectos sectoriais aprobados e publicados no DOG, 



teñen forza vinculante para esta Administración Pública e para os particulares, e 
prevalecen  sobre as determinacións do planeamento urbanístico vixente a todos 
os efectos, consonte ao establecido no artigo 24 da Lei 10/95, de 23 de 
noviembre, de ordenación do territorio de Galicia, en relación co artigo 11 do 
Decreto 80/2000, de 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos 
sectoriais: 
 
“As determinacións contidas nos plans e proxectos sectorias de incidencia 
supramunicipal vincularán o planeamento do ente ou entes locais en que se 
asenten os ditos plans ou proxectos, que se deberán adaptar a elas dentro dos 
prazos que para tal efecto se determinen” Art. 24 Lei 10/1995. 
 
“As determinacións contidas nos proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal 
terán forza vinculante para as administracións públicas e para os particulares e 
prevalecerán sobre as determinacións do planeamento urbanístico vixente”  
“Os municipios nos que se asenten as infraestructuras, dotacións ou instalacións 
obxecto dun proxecto sectorial deberán adaptar o seu planeamento urbanístico ao 
contido do proxecto sectorial, no que se establecerán as deteminacións do dito 
planeamento local que deban ser modificadas como consecuencia da aprobación 
do proxecto sectorial e no prazo que determine este último e, en todo caso, na 
primeira modificación ou revisión do planemento urbanístico.” Art. 11 Decreto 
80/2000. 
 
Asi mesmo, na LOUG, o seu art. 45.2 dispón que: 
 
“Os plans de ordenación urbanística están vinculados xerarquicamente ás 
determinacións das directrices de ordenación do territorio e ós demais 
instrumentos establecidos pola Lei 10/1995, de ordenación do territorio de Galicia, 
e deberán redactarse en coherencia con todos eles.”  
 
O art. 53 da LOUG, regula o contido das determinacións de carácter xeral do 
PXOM entre as que figura coa letra a): 
 
“Obxectivos xerais e criterios da ordenación compatibles coa normativa sectorial e 
ambiental, cos instrumentos de ordenación do territorio e co planemaento dos 
municipios limítrofes”. 
 
E, por último, no seu art. 85.9, obriga á consellería competente en materia de 
urbanismo e ordenación do territorio para resolver sobre a aprobación definitiva do 
plan urbanístico a analizar.  
 
“A coherencia do plan coas directrices de ordenación do territorio e os demais 
instrumentos previstos na Lei 10/95, de ordenación do territorio de Galicia, así 
como coas normas técnicas do planeamento”. 
 
En definitiva, e á vista da regulación exposta, asi como do escrito achegado pola 
Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe o 15/09/10, con rexistro de entrada nº 



33016/10, no que se participan os instrumentos de ordenación do territorio que 
inciden no termo municipal de Pontevedra, procede observar no novo PXOM, as 
determinacións do proxecto sectorial aprobado para Montecelo, e que se redacte 
en coherencia con este. 
 
Xa que logo, e en tanto en canto non se modifique ou deixe sen efecto o proxecto 
sectorial de Montecelo,  definitivamente aprobado, a través do trámites 
legalmente procedentes, cómpre insistir na forza vinculante das súas 
determinacións que procede recoller no PXOM en tramitación, como así se ten 
feito, coa agravante da inseguridade verbo da oportunidade de manter ou non tal 
afección e mesmo a reserva de máis terreos próximos ao eido do proxecto 
sectorial, realizada en función da previsión das necesidades de ampliación futuras 
do Hospital, o que sen dúbida incide na estrutura territorial e orgánica do territorio 
e no proceso aprobatorio do PXOM.  
 

O art. 10 do Decreto 80/2000 obriga a incluír na documentación do PSIS un 
“Estudo da incidencia territorial da infraestrutura, dotación ou instalación prevista, 
especialmente sobre os núcleos de poboación, usos do solo, infraestruturas, 
equipamentos e servizos, proteccións e afeccións urbanísticas e ambientais e 
medios de corrección ou de minimización de impactos”. No Proxecto analizado, 
non se dí nada, insitimos sobre que acontece co outro proxecto sectorial sanitario 
aprobado neste termo. 
 
Cómpre ademais incidir nos principios de economía e eficiencia na actuacións das 
administracións públicas, insistindo que o referido proxecto para hospital en 
Monteceloo esta recollido no PXOM en elaboración xunto cunha proposta de 
reserva de terreos para ampliacións, (proxecto que no seu día foi remitido á Xunta 
para informe inicial da CMATI aínda que no proxecto sectorial só se refiran ao 
avance), e mesmo se teñen planificado e aprobado proxectos de infraestruturas, 
algúns en execución, en función da devandita previsión, co posible despilfarro de 
fondos públicos que tales actuación e os propios investimentos levados a cabo 
para as fases recentemente rematadas do Hospital de Montecelo poden 
representar. 
 
Sexto.- Incumprimento dos pactos contidos coa Xunta  de Galicia a través da 
Consellería de Sanidade no Convenio marco do 30/05/ 05 e modificación do 
19/06/09. 
 
O propio Pleno deste Concello tense pronunciado, mediante acordo adoptado en 
sesión plenaria de 18/12/09, no senso de reiterar e ratificar os compromisos 
municipais asumidos nos convenios citados no epígrafe e “amosar o rexeitamento 
expreso do Pleno da Corporación ao acordo de 03/12/09 polo que se aproba de 
xeito inicial a declaración de incidencia supramunicipal do proxecto sectorial para 
o novo Hospital Único de Pontevedra, a construír en Monte Carrasco, na parroquia 
de Marcón, que se entende que vulnera e quebranta os acordos pactados nos 
convenios subscritos en datas 30/05/05 e 19/06/09, declarando como non 



respectuosa coa autonomía municipal e cos principios que rexen as relacións 
interadministrativas a decisión da Xunta de Galicia...”. 
 
A tramitación do proxecto, segue a vulnerar o principio “pacta sunt servanda”, a 
autonomía municipal, e os principios de lealdade institucional e respecto ás 
competencias propias das demais administracións. 
 
Sétimo.- Proxecto insostible e non respectuoso co m edio ambiente e coa 
paisaxe. 
 
Semella procedente a retirada do proxecto do termo “sostible”, reiteradamente 
empregado, e de todos os seus sinónimos. O proxecto pode xustificar nos motivos 
que se queiran en materia de necesidade de infraestruturas sanitarias (mesma 
xustificación recollida no proxecto aprobado e en vigor para Montecelo) a 
concorrencia de posibles causas de utilidade pública ou interese social, 
supostamente prevalente sobre as proteccións existentes, pero non a sostibilidade  
ou que se trate dun proxecto respectuoso co medio ambiente ou ecolóxico, que 
busque unha axeitada integración na paisaxe natural circundante “evitando 
transformaciones excesivamente agresivas o innecesarias”, para logo recoñecer a 
existencia de arboredo autóctono no ámbito, repetindo en varias ocasións que se 
sitúa no medio natural  “modificado parcialmente pero de manera muy evidente 
por la mano del hombre en sus cotas superiores” no que existen restos de antiga 
canteira.  
 
Estimamos que non merece maiores esforzos esexéticos a motivación da 
discrepancia de que se cualifique como “sostible” unha ocupación de 153.300,00 
m2 para dotacións e 31.203,00 m2 de rede viaria, é dicir de 184.503 m2 (xa sen 
contar os 42.669 m2, -cualificados polo arquitecto municipal como residuais-, 
previstos para zonas verdes e espazos libres) de solo non urbanizable (ou  rústico) 
especialmente protexido, dende o punto de vista paisaxístico, forestal e 
patrimonial, xa no actual PXOU, cunha edificabilidade máxima de 227.172,00 m2, 
para unha edificación que acadará as once alturas. 
 
En todo caso non se aprecian nin xustifican os motivos de excepcionalidade que 
teñen que concorrer en función da recente modificación da LOUG operada a 
través da Lei 15/10, do 28 de decembro, para autorizar actuacións 
transformadoras dun medio especialmente protexido como o que nos ocupa, 
máxime, insistimos, cando a propia Xunta de Galicia, ten aprobado noutro 
emprazamento de solo non urbanizable común, non especialmente protexido, 
outro proxecto sectorial coa mesma finalidade, o que amosa a existencia de 
alternativas e non concorrencia da excepcionalidade. 
 
Cómpre incidir en que o 70 % da superficie está ocupada por arboredo, sen que 
se poida cualificar esta zona do Monte Carrasco como fortemente antropizada 
como se indica no documento.  
 
Difícil xustificación encontra tamén a harmonización e integración co medio 



construído próximo maioritariamente de vivenda unifamiliar de núcleo rural tendo 
en conta as alturas proxectadas (11), tal e como anuncian xa os informes técnicos 
emitidos. 
 
En resume, a ocupación  prevista de 153.300,00 m2, máis 31.203,00 m2 de rede 
viaria, isto é 184.503,00 m2  de solo rústico especialmente protexido, respecto dos 
227.172,00 m2, sen xustificación da perda de valores que motivaron a especial 
protección forestal, ademais da súa dubidosa legalidade, pola ausencia desta 
xustificación, non pode considerarse nunca como “consumo sostenible del 
territorio” (¿?), nin sosterse a falacia de que “gran parte del ámbito conserve sus 
valores naturales intactos” (¿?).Tampouco é de recibo que se indique que se 
cumpre o obxectivo do art. 3 da Lei 10/95, e particularmente que se “garantiza la 
protección y mejora del medio ambiente” no proxecto analizado.  
 
Ademais da falta de xustificación da perda dos valores forestais, pero tamén 
agrícolas, paisaxísticos e patrimoniais que xustificaron a especial protección do 
solo rústico afectado, tampouco se xustifican as posibilidades anunciadas dun 
crecemento ordenado, na zona rodeada de solos rústicos de especial protección 
paisaxística, forestal e patrimonial, nin os elementos naturais da paisaxe máis 
sobranceiros que supostamente se fixeron coincidir por tal motivo coas zonas 
verdes cualificadas polo arquitecto municipal como espazos residuais do ámbito. 
 
Significar tamén, que o proxecto, de ser executado, podería condicionar as 
posibilidades de ampliación do cemiterio de Tomeza. 
 
Vulnérase o  principio de desenvolvemento territorial e urbano sostible do art. 2 do 
Real Decreto lexislativo 2/2008, que aposta polo uso racional dos recursos 
naturais harmonizando cos requirimentos da economía e a protección do medio 
ambiente, evitando o consumo masivo do territorio e a protección do medio rural 
axeitada ao seu carácter, preservando os valores do solo innecesario ou inidóneo 
para atender as necesidades de transformación urbanística, como o previsto. 
 
 
Oitavo.- Infracción das normas de adaptación ao amb iente art. 104 LOUG: 
Zona de alto risco de incendio. 
 
O artigo  104 da LOUG, baixo o epígrafe de “ Adaptación ó ambiente” ten o 
seguinte teor literal: 
 
“As construcións e instalacións deberán adaptarse ó ambiente no que estivesen 
situadas, e para tal efecto: 
 

a) As construccións en lugares inmediatos ou que formen parte dun grupo 
de edificios de carácter artístico, histórico, típico ou tradicional deberán 
harmonizar con el. Igualmente cando, sen existir un conxunto de edificios, 
houbese algún de grande importancia ou calidade dos caracteres indicados. 
b) Nos lugares de paisaxe aberta ou natural, sexa rural ou marítima, ou nas 



perspectivas que ofrezan os conxuntos urbanos de características histórico-
artísticas, típicos ou tradicionais e nas inmediacións das estradas ou 
camiños de traxecto pintoresco, non se permitirá que a situación, masa ou 
altura das construccións, muros e cerramentos, ou a instalación doutros 
elementos, limiten o campo visual para contempla-las belezas naturais, 
rompan a harmonía da paisaxe, desfiguren a perspectiva propia dela ou 
limiten ou impidan a contemplación do conxunto. 
c) A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas características 
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de 
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán 
harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo. 
d) Queda prohibida a publicidade estática que, polas súas dimensións, 
localización ou colorido non cumpra as anteriores prescricións. 
e) As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores 
e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os 
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na 
zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no 
contorno inmediato e na paisaxe. 
f) Nas áreas ameazadas por graves riscos naturais ou tecnolóxicos como 
inundación,afundimento, incendio, contaminación, explosión ou outros 
análogos, non se permitirá ningunha construción, instalación ou calquera 
outro uso do solo que resulte susceptible de padecer estes riscos.”. 
 

 
O art. 104 da LOUG resulta de aplicación ao presente expediente por mor do 
reenvío non recepticio concorrente na previsión do art. 10 do Decreto 80/2000. 
Tamén é aplicable o art. 10 do Real Decreto Lexislativo 2/2008. 
 
Os informes técnicos transcritos e o propio exame do proxecto, acreditan que a 
magnitude da edificación e ocupación proxectada en solo especialmente 
protexido, ademais de rachar a harmonía da paisaxe, pode pugnar co fito 
paisaxístico básico do contorno cal é a Igrexa de San Cibrán, como así ten 
recoñecido a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura e 
Turismo e o propio Comité Asesor do Camiño de Santiago para outras actuacións 
na contorna.  
 
Tampouco a tipoloxía da construción é congruente coas vivendas unifamiliares do 
núcleos próximos.  
 
En todo caso, o que é palmario é que o PSIS forma parte dun área ameazada por 
grave risco natural por incendio forestal. A Orde do 18/04/2007, declarou este 
Concello dentro das zonas de “alto risco de incendios forestais” , polo que non 
é defendible a afirmación contida no proxecto que se trata dunha área non 
ameazada por grave risco de lume forestal, na que consonte ao art. 104 f) da 
LOUG “non se permitirá ningunha construción, instalación ou calquera outro uso 
do solo que sexa susceptible de padecer estes riscos”.  
 



Insistimos en que se trata dunha zona cualificada, na súa meirande parte como 
solo non urbanizable de especial protección forestal, rodeada de ámbitos coa 
mesma cualificación, polo que o risco semella evidente e así o recoñeceu o 
órgano competente desa Administración Autonómica a través da nomeada Orde 
que desenvolve o Título II da Lei 3/2007, do 9 de abril relativo ao Planeamento da 
defensa do espazo rural fronte aos incendios forestais, e, particularmente, o art 12 
da lei que define como zonas de alto risco (ZAR) de incendio, as superficies onde 
se recoñece como prioritaria a aplicación de medidas máis rigorosas de defensa 
contra os incendios forestais ante o elevado risco de incendio, pola especial 
frecuencia ou virulencia dos lumes forestais, como os acontecidos na vaga do 
2006. 
 
Oito.- Afeccións ao Patrimonio Cultural: San Cibrán  e a súa paisaxe.  
 
A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, ten declarado que a ermida de San 
Cibrán “se constitúe como referencia paisaxística e como mi radoiro 
destacado da paisaxe circundante ”.  
 
Este ben, coa categoría de ben inventariado, figura recollido no Catálogo do 
PXOU, e no Catálogo de Edificios e Elementos do rural, aprobado polo Pleno 
desta Corporación de 31/01/94, coa finalidade do seu mantemento, conservación 
e protección con carácter integral.  
 
Na ficha específica nº 67 do Catálogo, tamén se destaca, pola súa situación no 
cumio, a súa configuración como “referencia en el paisaje circundante, así como 
mirador detacado de la ciudad y su entorno”, e se preceptúa que “el tratamiento 
del entorno forestal, con un gran potencial como espacio de ocio, debe mejorarse 
y evitar la degradación derivada de un uso masivo”; como o que acontecerá sen 
dúbida coa aprobación do proxecto axuizado. 
 
Tamén atópase, canda menos o 50 % da superficie do ámbito axuizado 
administrativamente como se recoñece no propio documento, incluída na área de 
protección integral e na área de respecto do xacemento arqueolóxico denominado 
Castro de Lusquiños/Monte de San Cibrán/Monte Carrasco (GA36038035), 
recollido no PXOU, o que pode supor que lle sexa de aplicación o réxime de solo 
rústico de especial protección patrimonial da LOUG, cun réxime incompatible coa 
súa transformación urbanística como a proxectada. 
 
Ao igual que noutros informes da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da 
Consellería de Cultura, verbo doutras actuacións proxectadas no contorno que nos 
ocupa, consistentes en movementos de terra ou recheos, moito menos agresivos 
para o eido protexido que a actuación proxectada, nos que se estimaba que a non 
procedencia autorizar tales proxectos por supoñer unha forte alteración do 
contorno, modificadora da paisaxe como elemento inseparable dos valores 
patrimoniais , (o que é congruente co reflectido na ficha específica do catálogo), 
ao cambiar drasticamente as condicións paisaxísticas do contorno e elementos 
relevantes da xeografía do lugar, é de supor que o órgano competente en materia 



de protección do patrimonio cultural, no informe que se emita ao proxecto 
sectorial, aínda non incorporado ao documento, chegue á mesma conclusión, ao 
respecto do proxecto sectorial que nos ocupa.  
 
En todo caso e antes de emitir informe definitivo, procede requirir que se complete 
a documentación coa achega dun estudo do impacto da actuación sobre os 
elementos patrimoniais do ámbito, con descrición detallada destes, do seu estado 
de conservación, distancias das instalacións e edificacións aos devanditos 
elementos, análise das afeccións visuais e medidas correctoras, medidas 
protectoras, planos de plantas, seccións e perfís que xustifiquen a integración coa 
topografía do lugar, propostas de restitucións paisaxísticas etc., tal e como se 
esixiu noutras actuacións pola Consellería de Cultura, ponderando ademais que 
ao oeste da zona de implantación do novo Hospital e compartindo trazado coa CP-
0002, transcorre o Camiño Portugués a Santiago, tamén protexido dende o punto 
de vista patrimonial polo que o procedemento debería someterse a ditame do 
Consello Asesor. 
                                                                                  
Malia o indicado, no proxecto axuizado, aos efectos xustificativos do art. 104 da 
LOUG, indícase que na contorna  non existe “ningún edificio de gran importancia o 
calidad de los caracteres indicados...” (refírese a edificios de carácter artístico, 
histórico, típico ou tradicional). 
 
Tampouco se indican que camiños, e viario se empregarán durante as obras, e as 
posibles afección as estruturas tradicionais de camiños antigos, cómaros, muros 
de pedra, vexetación autóctona, fontes etc. 
 
Cómpre salientar que tamén son elementos protexidos dende o punto de vista da 
normativa de patrimonio cultural e non se reflicten no documento, segundo a 
propia Consellería da Cultura, os cruceiros de San Cibrao e do Cemiterio de 
Tomeza.  
 
Por máis abastamento, a parte do proxecto analizada, non observa os principios 
inspiradores da Lei 7/2008, de 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia, nos 
que se configura a paisaxe como compoñente fundamental do patrimonio natural e 
cultural de Galicia, expresión da nosa identidade propia que procede preservar, 
favorecendo unha relación harmónica e respectuosa entre a xente e o seu 
contorno e promovendo un uso racional e ordenado do territorio, que teña en 
conta os valores naturais e culturais das paisaxes. 
 
A paisaxe ten que se integrar nas políticas de ordenación territorial para a súa 
protección, entendida como “todas aquelas accións que teñan como fin a 
preservación e conservación dos elementos mais significativos e característicos de 
un paisaxe, xustificados polo seu valor patrimonial como resultante da súa 
configuración natural ou da intervención humana sobre o medio”, e xestión 
“entendendo como todas aquelas accións que dende unha perspectiva de uso 
sostible do territorio garanticen o mantemento regular da paisaxe, a fin de guiar as 
transformacións inducidas polos procesos sociais, económicos e ambientais”, o 



que reforza a conveniencia de someter o proxecto a impacto ambiental e a incluir 
un estudo de impacto e integración paisaxística nos termos do art. 11 da Lei 
7/2008, do 7 de xullo. 
 

Lembramos que: “No solo rústico de especial protección quedan prohi bidas 
as actuacións que resulten incompatibles cos seus v alores ecolóxicos, 
ambientais, paisaxísticos, históricos, etnográficos , culturais ou calquera 
outro que sexa obxecto da protección outorgada ou c oas proteccións 
derivadas da lexislación sectorial de aplicación ” segundo reza o art. 5.3 do 
Decreto 80/2000 , o que nos leva á conclusión de que estaríamos diante dunha 
actuación prohibida pola propia normativa reguladora da ordenación territorial. 
 
O preceptuado no art. 5.2 e no art. 5.3 transcrito do Decreto 80/2000, 
interpretados no senso da Sentenza do Tribunal Supremo do 7/06/2010, ditada no 
recurso de casación nº 3953/2006, lévanos a insistir en tal conclusión. 
 
 
 
Nove.- Contorno físico inaxeitado para a instalació n. Inoservancia dos 
criterios básicos de uso do solo rural   
 
Inaxeitado, xa non só polo seu valor forestal que levou a que a propia Xunta o 
cualificase no seu día na súa meirande parte como solo non urbanizable de 
especial protección forestal, senón tamén pola súa topografía escarpada e 
irregular, con grandes diferencias de cotas que xeran dous caborcos que serven 
de canle natural para o desaugue de pluviais da zona e que poden verse alteradas 
pola dotación, sen que se analicen as medidas correctoras e de impacto en tales 
escorrentías naturais das pluviais e torrentes, nos núcleos rurais próximos, nas 
épocas de crecida, ademais de proxectarse nun monte, non nunha zona 
antropizada, con eucaliptos, piñeiros, carballos e monte baixo  nun 70 % da súa 
superficie. 
 
A ordenación proposta non segue os criterios básicos de uso do solo do art. 10 do 
Real Decreto Lexislativo 2/2008, do 20 de xuño, polo que se aproba o Texto 
Refundido da lei do solo (TRLS), ao non atender aos principios de prevención de 
riscos naturais e limitación das consecuencias para o medio ambiente.  
 
Tampouco observa os criterios básicos de utilización do solo rural do art. 13 que 
só admitiría unha actuación como a prevista: 
 

“Con carácter excepcional  e polo procedemento e coas condicións 
previstas na lexislación de ordenación territorial e urbanística poderán 
lexitimarse actos e usos específicos que sexan de interese público ou social 
pola sua contribución á ordenación e desenvolvement o rurais”.  
 

No PSIS estudado non concorre nin o carácter excepcional (existe ourta 



alternativa) nin motivos de contribución á ordenación e desenvolvemento rurais, 
máis ben todo o contrario.  
 
O mesmo art. 13 do TRLS determina que: 
 

“...  a utilización dos terreos con valores ambientais, culturais, históricos, 
arqueolóxicos, científicos e paisaxísticos que sexan obxecto de protección 
pola lexislación aplicable, quedará sempre sometida a preservación de ditos 
valores, e comprenderá unicamente os actos de alteración do estado 
natural dos terreos que aquela lexislación expresamente autorice”. 
 

En todo caso, ao levar aparellado o proxecto a transformación e parcelamento 
urbanístico do solo, debería conter as determinacións propias dos plans de 
sectorización do art. 66 da LOUG por remisión do art. 23 da Lei 10/1995, do 23 de 
novembro de ordenación do territorio de Galicia, determinacións das que carece o 
documento axuizado, que ademais precisa de informes favorables de tódolos 
organismos con competencias sectoriais respecto dos diversos valores 
concorrentes obxectos de especial protección en solo rústico. 
 
 
Dez.- Ausencia de determinacións preceptivas e docu mentación obrigatoria. 
 
O proxecto adoece dalgunha documentación e determinacións preceptivas, das 
sinaladas no art. 9 do Decreto 80/2000, o que fai que non quede garantida nin a 
viabilidade do proxecto nin a accesibilidade e a axeitada inserción no territorio. 
 
En concreto, e tal e como se desenvolve noutras alíneas deste informe, adoece de  
 
 Descrición de tódalas obras e usos de solo previstas para o seu axeitado 

funcionamento, fundamentalmente en canto ás conexións, ampliacións e 
reforzo dos servizos. 

 Axeitada xustificación do cumprimento dos estándares urbanísticos de acordo co 
disposto no artigo 5 do Decreto 80/2000. 

 Descrición detallada das características técnicas das infraestructuras, dotacións 
ou instalacións. 

 Medidas de corrección e minimización dos impactos producidos sobre o territorio 
físico e a paisaxe. 

 Medidas de articulación co planeamento urbanístico e cos demais instrumentos 
de ordenación do territorio vixentes, sen que se sinale o plazo para 
adecuación do planeamento. 

En canto a documentación preceptiva é insuficiente en moitos dos casos como se 
ten sinalado neste informe, por exemplo en relación ao estudo de incidencia 
territorial que tería que incluír medidas de corrección ou minimización dos 
impactos que se producirán en territorio e paisaxe 

Por máis abastamento tamén se considera insuficiente ou defectuosa a memoria 

descritiva detallada das características técnicas das infraestruturas, dotacións ou 



instalacións obxecto do plan, así como do ámbito territorial afectado,  ou a 
determinación gráfica do trazado e das características dos accesos viarios, das 
redes de condución e distribución e das edificacións e usos do solo necesarios 
para o adecuado funcionamento daquelas, tal e como ilustran os informes técnicos 
emitidos. 

 

Once.- Ausencia e memoria da viabilidade económico- financeira da 
actuación   

Ademais de infrinxir o art. 5 do Decreto 80/2000, vulnérase flagrantemente o 
disposto no art. 15.4 do Real Decreto Lexislativo 2/2008, de 20 de xunio, polo que 
se aproba o texto refundido da lei de solo estatal, que baixo o epígrafe “ Avaliación 
e seguimento da sostenibilidade do desenvolvemento urbano”, dispón que: 

 
 “A documentación dos instrumentos de ordenación das actuacións de 

urbanización debe incluír un informe ou memoria de 
sostenibilidade económica, no que se ponderará en p articular o 
impacto da actuación nas facendas públicas afectada s pola 
implantación e o mantemento das infraestruturas nec esarias ou 
a posta en marcha e a prestación dos servizos resul tantes, así 
como a suficiencia e adecuación do solo destinado a  usos 
produtivos”  

As catro liñas contidas no proxecto, non poden cualificarse nin de memoria da 
viabilidade económico financieira, nin de informe ou memoria de sostenibilidade 
económica, remitíndonos aos informes técnicos transcritos en relación á 
valoración económica da implantación da dotación.  

Ademais das observacións ao orzamento, (en todo caso, incompleto ata que se 
concreten as necesidades de reforzo e ampliación dos servizos e condicións de 
conexións), cómpre patentizar a ausencia de compromisos de gasto por parte de 
Administración algunha, compromisos que si figuran, vía convenio, no outro 
proxecto sectorial aprobado.  
 
 
Doce.- Inaxeitada xustificación dos límites de sost ibilidade e estándares 
urbanísticos consonte ao disposto no art. 5 do Decr eto 80/00. 
 
O PSIS para analizar o cumprimento dos estándares urbanísticos, aplica por 
analoxía o art. 46.3.a da LOUG, que determina os límites de sostibilidade para o 
solo urbanizable delimitado contiguo ao solo urbano, e admite unha edificabildade 
de  1 m2/m2 . 
 
Para soster tal aplicación analóxica, xustifícase o carácter de solo urbano dos 
terreos lindeiros ao ámbito e os situados na súa contorna, o que contradí 
abertamente o informe emitido o 7/1/10 pola Consellería de Medio Ambiente 



Territorio e Infraestruturas (CMATI), previo á aprobación inicial do PXOM en 
elaboración e nas propias determinacións do PXOU en vigor. 
 
Nese informe anúnciase “non se considera xustificada a clasificación do solo 
urbano máis alá dos límites do PXOU vixente, posto que segundo os propios datos 
achegados non queda acreditado que se dean as circunstancias esixidas no artigo 
11 da LOUG para a clasificación como solo urbano...” ao non existir todas as 
redes de servizo esixidas, ausencia de consolidación e non integración na malla 
urbana. (conclusión predicable, por exemplo, verbo da bolsa de solo urbano ao 
oeste do NR-106 Lusquiños). 
 
En definitiva, Monte Carrasco está totalmente desvencellado de malla urbana e 
non é defendible a argumentación do proxecto. 
 
Co argumento empregado no PSIS, sería  de aplicación, segundo as 
determinacións da LOUG e os criterios da CMATI, o art. 46.4 LOUG, relativo aos 
límites de sostibilidade para o solo urbanizable non delimitado ou diferido, que 
baixaría edificabilidade a 0,3 m2/m2 o que podería inviabilizar o proxecto e as 
ampliacións. 
 
Tampouco se da cumprimento, segundo os informes técnicos, á reserva de prazas 
de aparcamento preceptivas e as zonas verdes abranguen terreos residuais. 
 
En todo caso, reiteramos que o proxecto afecta de xeito claro á estrutura territorial 
e orgánica do termo municipal e obrigaría a reformular de xeito substancial o 
PXOM en elaboración. 
 
Trece.- Xustificación do proxecto sectorial. Vulner ación do art. 2.2 do 
Decreto 80/2000. 
 
O proxecto sectorial non garante tal e como reflicten os informes municipais 
transcritos a axeitada inserción no territorio “das infraestruturas, dotacións e 
instalacións que constitúen o seu obxecto, a súa conexión coas redes e servizos 
correspondentes sen menoscabo da funcionalidade dos existentes, a súa 
adaptación ó contorno no que se encontren e a súa articulación coas 
determinacións do planeamento urbanístico e territorial vixente”, o que resulta 
obrigatorio segundo o art. 2.2 do Decreto 80/2000, tal e como acreditan os informe 
técnicos transcritos. 
 
Insistimos en que non semella defendible na xustificación da alternativa elixida, en 
comparanza coa alternativa 0 e a de Montecelo, que se empreguen termos como 
“sostenible ecológico y humanizado” para definir o proxecto, sen que tampouco se 
acredite, na marxe de crecemento anunciada, que esta non estea prevista nas 
mesmas condicións e sobre os mesmos espazos protexidos.  
 
É contraditorio que tras anunciar necesaria en función das previsións do novo plan 
funcional, a búsqueda dunha “superficie suficiente”, que reúna unhas 



“carácterísticas geográficas, de accesibilidad y comunicación” que se encontrarían 
no eido delimitado, de seguido se indique o ámbito presenta desniveis que non 
imposibilitarían a actuación, sen que se incida na xustificación da integración 
paisaxística ou medio ambiental nun eido especialmente protexido.  
 
O documento expresa tamén que se ten buscado a máxima integración da 
infraestrutura na paisaxe existente, “primando la horizontalidad de las 
edificaciones frente a la verticalidad, junto con la adaptación a los fuertes 
desniveles”, cando en realidade proxéctanse once alturas nun Concello no que o 
límite xeral de alturas, agás supostos excepcionais é de baixo máis seis, pero 
dentro da malla urbana. 
 
O impacto paisaxístico é cualificado de ¿”importante pero puntual”?, afírmase que 
a nova infraestrutura só sería visible dende o Hospital de Montecelo e dende a 
Ermida de San Cibrán, suscita moitas dúbidas, ao igual que a recuperación de 
solos fértiles e vexetación autóctona vendo a dimensión de ocupación. (máis de 
cento oitenta mil metros cadrados).  
 
Semella que as alturas proxectadas inviabilizarán o obxectivo anunciado de que a 
dotación sanitaria “de gran envergadura” teña un “impacto visual controlado y un 
acomodo en el paisaje natural circundante” ou cando menos non se considera tal 
estremo suficientemente xustificado pola parquedade da documentación. 
 
O proxecto provocará importantes afeccións urbanísticas, tanto no propio eido de 
Monte Carrasco como nas infraestruturas que xa se van desenvolver asociadas, 
producindo unha indefendible duplicidade respecto das afeccións actualmente 
existentes segundo os informes de elaboración do PXOM e nas infraestruturas 
que, en función do proxecto sectorial hospitalario para Montecelo xa aprobado, se 
están a  planificar e executar. 
 
O proxecto remite ao ISA, -ao que non se pode acceder-, para a xustificación das  
afeccións ambientais en cuestións tales como as alteracións da paisaxe, a ruptura 
da paisaxe agro-forestal, ou a afección ao patrimonio. Curiosamente no cadro da 
memoria, aínda que as posibilidades de incidencia son na maioría dos casos altas, 
as magnitudes considéranse como compatibles ou non significativas. Non se pode 
afirmar de escasa entidade a magnitude dos impactos cunha ocupación, como a 
proxectada, en solos aos que lles é de aplicación o réxime do solo rústico de 
especial protección isto é “terreos que, polos seus valores agrícolas,gandeiros, 
forestais, ambientais, científicos, naturais, paisaxísticos e culturais, suxeitos a 
limitacións ou servidumes para a protección do dominio público ou doutra índole, 
deban estar sometidos a algún réxime especial de protección” o que pode e debe 
ser incompatible coa súa transformación.  
 
En conclusión non concorren no proxecto analizado, tal e como confirman os 
servizos técnicos municipais nin efectos positivos para o “ambiente, a paisaxe 
rural e o patrimonio cultural”, nin “contribución ao desenvolvemento sostible”, nin 
“función vertebradora e estruturante do territorio” para declarar a incidencia supra-



municipal da infraestrutura, consonte aos arts. 22 da Lei 10/1995, en relación co 
art. 4 do Decreto 80/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
Catorce.- Ausencia de xustificación da perda de val ores para clasificación 
como rústico especialmente protexido, que se mantén  no PXOM en 
elaboración. 
 
O PSIS, tivo en contra a documentación do avance do novo PXOM, non o 
documento remitido á CMATI para informe previo á aprobación inicial.  
 
Segundo o propio razoamento do PSIS no novo PXOM ademais de incluír solo de 
protección especial de infraestruturas inclúe solos rústicos de especial protección 
forestal e agropecuaria,  sen prexuízo da propia clasificación nos casos 
concorrentes como solo rústico especialmente protexido por interese patrimonial. 
A lexislación urbanística vixente no intre da elaboración e remisión do PSIS 
impedía taxativamente transformación urbanística destas categorías de solo nin a 
lesión dos valores protexidos, cando o propio réxime de protección o fai 
incompatible coa súa transformación. Procede, en todo caso, adaptar o 
documento á novo texto da LOUG modificada pola Lei 15/2010, sen prexuízo de 
insistir na incompatibilidade do proxecto co PXOM en elaboración e coas 
previsións expresas para a zona tanto en materia de infraestruturas como 
patrimonial e paisaxística. 
 
Se trasladamos ao proxecto observacións contidas no informe autonómico previo 
á aprobación inicial do PXOM en tramitación para este Concello, a previsión de 
novos desenvolvementos urbanísticos,”debe estar fundamentada na necesidade 
real de ocupar e tranformar novas zonas por non ser abondas ou axeitadas as que 
na actualidade se atopan total ou parcialmente, urbanizadas e edificadas” , o que 
non acontece neste caso no que, insistimos, existe outro proxecto aprobado para 
zona de solo non urbanizable común. 
 
Seguindo o iter do devandito informe previo “non parece xustificable o cambio de 
solo rústico que mantén as súas características e os seus valores naturais e 
dignos de protección a Solo Urbanizable ou Solo Ubano, así como a 
transformación dos Solos de Núcleos Rurais a Solo Urbano para compactar unha 
tramita que segue sendo de asentamentos tradicionais”. 
 
Lembrar que o vixente art. 37 da LOUG de aplicación aos “Solos rústicos de 
especial protección agropecuaria, forestal ou de infraestruturas”, determina 
expresamente que :”O réxime dos solos rústicos de protección agropecuaria e 
forestal ten por finalidade principal preservar os terreos de alta produtividade e 
garantir a utilización racional dos recursos natura is e o desenvolvemento 



urbanístico sustentable .” 

  

Xa que logo, cómpre xustificar a perda dos valores que xustificación a clasificación 
no seu día como  non urbanizable protexido, hoxe rústico especialmente protexido, 
ou os motivos de interese público que xustifican a excepcionalidade e a 
prevalencia sobre estes valores, o que é dificilmente predicable no emprazamento 
elixido coa condicionante doutro proxecto sectorial xa en vigor.  Mentres esa 
xustificación non se faga e seguindo o determinado no art. 5.2 do Decreto 
80/2000, procede concluirmos que estamos perante un ámbito de solo rústico 
especialmente protexido incompatible coa súa transformación polas condicións 
orográficas, de risco natural acreditado e valores medioambientais e paisaxístico-
culturais. 
 
Invocamos expresamente, ademais transcrito art. 5.3 o sinalado no artigo 5.2 do 
Decreto 80/2000, que determina textualmente que: 
 

“As dotacións e instalacións que impliquen a transformación urbanística de 
solo rústico e o seu conseguinte cambio de clasificación deberán 
acomodarse ó disposto polos artigos 9 e 20 da Lei 6/1998, do 13 de abril , 
sobre réxime do solo e valoracións, e cumpri-los estándares de reservas 
mínimas para zonas verdes e aparcadoiros que establece a lexislación 
urbanística para o solo urbanizable de uso residencial ou terciario.”  

 
O réxime que se recolle nos arts. 9 e 20 da anterior Lei 6/1998 (preceptos de 
carácter básico) que fai propio o Decreto 80/2000, é substancialmente coincidente 
co determinado na LOUG para o solo rústico protexido e no Real Decreto 
Lexislativo 2/2008 verbo dos criterios básicos de uso do solo rural, e lévanos a 
concluír que é contraria a dereito a delimitación do ámbito do proxecto sectorial en 
canto que inclúe terreos clasificados como solo non urbanizables de especial 
protección forestal e outros solos non urbanizables protexidos incompatibles coa 
súa transformación. 
 
A clasificación do solo como rústico protexido, cando concorren os valores postos 
de manifesto é unha decisión regrada para o planificador. (Valga por todas a 
Sentenza do Tribunal Supremo, Sala do contencioso-administrativo, de 3 de xullo 
do 2009 Casación 909/2005), e por iso se mantén o carácter de rústico protexido 
para o ámbito no PXOM en elaboración. 
 
Como recoñeceu a xurisprudencia na Sentenza do Tribunal Supremo, Sala do 
contencioso-administrativo, de 7 de xuño do 2010, Casación 3953/2006, no 
fundamento xurídico 4: 
 

“...la Administración autora del planeamiento urban ístico no puede 
ignorar la concurrencia de circunstancias que deter minen la sujeción 
de los terrenos a un régimen especial de protección  incompatible con 
su transformación urbanística; de manera que si tal es circunstancias 



concurren, la clasificación como suelo no urbanizab le sujeto a esa 
especial protección es reglada y preceptiva. Ahora bien, tampoco cabe 
que esa transformación urbanística y el correspondi ente cambio de 
clasificación le vengan dados o impuestos a los aut ores del 
planeamiento urbanístico por un instrumento no urba nístico, como es 
un proyecto sectorial que nos ocupa, pues también é ste debe observar 
aquellos preceptos de la legislación estatal a los que ya hemos 
aludido .” 

 
O alto Tribunal continúa o seu razoamento sinalando noutro parágrafo para 
motivar o acollemento do recurso fronte ao proxecto sectorial da “PLISAN” que: 
 

“...más aún, el artículo 5.3 del mismo Decreto autonómico señala que "en 
suelo rústico de especial protección quedan prohibidas las actuaciones que 
resulten incompatibles con sus valores ecológicos, medioambientales, 
paisajísticos, históricos, etnográficos, culturales o cualquier otro que sea 
objeto de la protección otorgada o con las protecciones derivadas de la 
legislación sectorial de aplicación". Sin embargo, el Proyecto Sectorial que 
estamos examinando es contrario al complejo normati vo descrito - 
integrado por la norma estatal básica y la regulaci ón autonómica 
acorde con aquélla- pues la transformación urbaníst ica que dicho 
proyecto sectorial comporta resulta incompatible co n la condición de 
suelo no urbanizable especialmente protegido que co rresponde a una 
parte considerable de los terrenos afectados. Y a e llo no cabe oponer 
la adopción de medidas paliativas o correctoras des tinadas a reducir 
el grado de afectación medioambiental en la ejecuci ón del proyecto, 
pues, siendo notorio que una plataforma logística-i ndustrial no se 
corresponde con la finalidad propia de un suelo de especial protección 
forestal, la invocación de posibles medidas correct oras resulta 
claramente insuficiente pues lo exigible es que no exista afectación ni 
menoscabo alguno para el interés , en este caso for estal, merecedor 
de especial protección...”.  
 
“...el hecho de que la normativa autonómica atribuya a  las 
determinaciones del proyecto sectorial carácter pre valente frente a las 
del planeamiento urbanístico, debiendo éstas acomod arse a aquéllas, 
es un dato que, lejos de respaldar la legalidad del  proyecto que 
estamos examinando viene precisamente a corroborar la conclusión 
contraria. En efecto, ese carácter vinculante deter minaría que el 
planeamiento urbanístico hubiese de acomodarse a la s 
transformaciones urbanísticas contempladas en el pr oyecto sectorial, 
lo que exigiría en determinadas áreas la reclasific ación del suelo; pero 
entonces se estaría obligando al planeamiento urban ístico a 
incorporar una clasificación que sería contraria al  carácter reglado del 
suelo no urbanizable especialmente protegido, lo qu e supone la 
vulneración de la normativa estatal básica  ...”.  
 



 
Quince.- Ausencia de descrición detallada das carac terísticas técnicas da 
edificación. 
 
Segundo a LOTG e Decreto 80/2000, os proxectos sectoriais teñen por obxecto a 
regulación detallada e pormíudada da implantación dunha infraestrutura ou 
dotación supramunicipal. 
 
Consonte ao art. 9 do Decreto 80/2000, do  23 de marzo o proxecto sectorial 
deberá conter os documentos necesarios para reflectir con claridade e suficiencia 
as seguintes determinacións: “Descrición detallada das características técnicas da 
dotación”. E segundo o art. 10 entre a documentación a incluír no proxecto deberá 
figurar a “Regulamentación detallada do uso pormenorizado, volume, 
características técnicas e funcionais, condicións de deseño e de adaptación ó 
ambiente das infraestruturas, dotacións e instalacións obxecto do plan ou proxecto 
sectorial.” 
 
Tal descrición detallada non figura no proxecto como  acreditan os informes 
técnicos emitidos e as anteriores observacións. Bótanse en falta memorias 
detalladas, planos de sección e alzados etc.  
 
A falta de definición detallada no proxecto da obra pública a executar, xunto coa 
ausencia da súa cualificación expresa como de marcado carácter territorial (art. 
11.3 do Decreto 80/2000), lévanos a concluír que de se aprobar o proxecto 
sectorial, a súa execución estará sometida a licenza municipal previa, e ao 
pagamento da correspondente taxa e ICIO.  
 
 
Dezaseis.- Ausencia de informes de compañías submin istradoras. 
 
Non se incorporan informes de todas as compañias subministradoras sobre as 
necesidades de reforzo e ampliación dos servizos e criterios e puntos de conexión. 
(electricidade, telefonía, auga, saneamento, etc), cuestión que é fundamental para 
garantir a viabilidade do proxecto a necesidade de reforzo e ampliación dos 
servizos e conexións cos sistemas xerais.  
 
Dezasete .- Inviabilidade dos accesos, incumprimento da normat iva de 
accesibilidade.  
 
Ademais do que se sinala no fundamentado informe da dirección xeral de medio 
ambiente municipal, que acredita a inviabilidade dos accesos propostos, lémbrase, 
por máis abastamento, que este Concello ten impugnado en vía contencioso- 
administrativa a resolución do 14/07/10 da Dirección Xeral de Infraestruturas 
aprobatoria do proxecto de trazado 1ª fase do acceso ao Hospital Público de 
Pontevedra (Monte Carrasco PO-542), no municipio de Pontevedra. (Clave 
PO/10/134.01), non adaptado ao PXOU en vigor, ante a ausencia de solicitude de 
informe previo municipal ou trámite de audiencia ao Concello como é preceptivo, 



recurso que abrangue tamén a declaración de urxente ocupación dos bens e 
dereitos afectados. 
 
Aínda que se recoñece que a conectividade non sería boa sen a conexión coa A-
57, non se resolve esta nin se expresa quen vai sufragala. 
 
Tampouco se da cumprimento a normativa de accesiblidade segundo o expresado 
nos informes técnicos, o que é máis grave neste suposto por se tratar dunha 
instalación hospitalaria, nin se desenvolve a implantación do necesario servizo de 
transporte público. 
 
 
Dezaoito.- Ausencia de informe/autorización en mate ria de servidumes 
aeronáuticas. 
 
O termo municipal de Pontevedra, encóntrase afectado polas servidumes 
aeronáuticas civís do Aeroporto de Peinador. Á vista das alturas previstas (11) e da 
propia situación do proxecto no Monte Carrasco, semella evidente que non 
procede a aprobación do proxecto que autoriza construcións e instalacións nos 
espazos afectados sen a previa resolución favorable do órgano competente, 
consonte ao disposto na Lei 48/1960, do 21 de xullo, sobre navegación aérea, -
modificada por Lei 55/1999, do 29 de decembro-, Decreto 584/1972, do 24 de 
febreiro de servidumes aeronáuticas, -modificado por Decreto 2490/74, do 9 de 
agosto e por Real Decreto 1541/2003, do 5 de decembro-, Lei 21/2003, do 7 de 
xullo, Real Decreto 2591/1998, do 4 de decembro, Real Decreto 2591/98, do 4 de 
decembro, Real Decreto 227/1986, do 25 de setembro, polo que se estabelecen 
as novas servidumes aeronáuticas do Aeroporto de Vigo e demais normativa de 
aplicación, por mor da necesaria coordinación do exercicio das distintas 
competencias con incidencia territorial no obxectivo de garantir a seguridade na 
navegación aérea. 
 
Non consta, na documentación enviada ao Concello, a remisión do instrumento de 
ordenación que se axuíza ao Ministerio de Fomento, Dirección General de 
Aviación Civil, como é preceptivo consonte á Disposición adicional segunda do 
Real Decreto 2591/1998, no que a afeccións aeroportuarias se refire, ao afectar o 
proxecto á Zona de Servizo dun Aeorporto de interese xeral, ou aos seus espazos 
circundantes suxeitos a servidumes aeronáuticas. 
 
Na parte do documento sometido a informe municipal que foi posible analizar, que 
insistimos afecta a solo ao que lle é de aplicación o réxime do solo rústico, non se 
representan as Servidumes Aeronáuticas do Aeroporto de Vigo, nin consta estudo 
aeronáutico de seguridade, acreditativo que non se compromete a seguridade e 
regularidade das operacións das aeronaves. 
 



O informe nesta materia é preceptivo e vinculante (Sentenza do Tribunal 
Constitucional 46/2007, do 1 de marzo), ao situarse o proxecto dentro do solo 
rústico, na zona de servidume de operación, (aproximación final) do referido 
espazo aeroportuario, polo que non poderá aprobarse definitivamente o proxecto 
ata a emisión do referido informe polo que procede retrotraer o expediente, xa que 
tiña que ter sido emitido con carácter previo á aprobación inicial.  
 
Dezanove .- A competencia para emitir o presente informe.  
 
A emisión do presente informe corresponde á Xunta de Goberno Local, órgano 
que ten atribuídas as competencias de carácter executivo do Concello, consonte 
ao disposto na lexislación de réxime local, sen prexuízo do seu posterior 
coñecemento e no seu caso ratificación polo Pleno da Corporación. 
 
Atendendo ao exposto, a Xunta de Goberno Local, se o estima procedente, pode 
prestar conformidade aos informes redactados polos Sres. director xeral da 
AMAPO, e arquitecto Xefe da Oficina de Planeamento e Xestión Urbanística, e ao 
presente informe proposta,  que servirán de fundamento ao presente acto 
consonte ó art. 89.5 da Lei 30/1992, do Réxime Xurídico das Administracións 
Públicas e do Procedemento Administrativo Común e, previo ditame da Comisión 
Informativa de Ordenación do Territorio e Infraestruturas, adopta-lo seguinte 
 
 

ACORDO 
 
 
Primeiro- Reiterar expresamente, á Dirección de Recursos Económicos do 
Servizo Galego de Saúde, a solicitude comunicada o 17/12/10 de emenda da 
documentación remitida do Proxecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal do 
Novo Hospital de Pontevedra, imposible de ser analizada, instando novamente que 
sexa enviado exemplar completo do proxecto, en papel ou en formato dixital 
accesible, en ámbolos casos debidamente dilixenciado, para acreditar a súa 
autenticidade, unha vez constatados polos servizos técnicos e informáticos do 
Concello a imposibilidade de acceder á totalidade da documentación remitida en 
formato DVD, entre a que se atoparía o ISA, estimando que os prazos de emisión 
do informe non comezarían a computar ata que se remitia a documentación 
completa lexible e emendada.  
 
Segundo.- Emitir informe municipal desfavorable verbo da documentación que 
puido ser analizada do Proxecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal do Novo 
Hospital de Pontevedra, en Monte Carrasco, nas parroquias de Marcón e Tomeza, 
sen prexuízo do indicado no punto anterior, con base nos ás observacións e 
alegacións contidas nos informes emitidos polos Sres. Arquitecto Xefe da Oficina de 
Planeamento e Xestión Urbanística e Director Xeral da Área de Medio Ambiente, 
Proxectos e Obras, de datas 14/01/11, e 21/01/11, aos que se presta conformidade 



polo presente acordo e que se incorporan ao texto do presente como motivación, 
xunto coas restantes observacións que se transcriben no expositivo, reiterando 
tamén como observacións tódolos aspectos recollidos no acordo Plenario de 
18/12/09, xa remitido á Xunta de Galicia. 
 
Terceiro.-  Comunicar o presente acordo á Dirección de Recursos Económicos do 
Servizo Galego de Saúde, remitindo certificación deste acto e copia dos informes 
emitidos, reiterando a solicitude de emenda da documentación do proxecto 
remitida mediante a achega dun exemplar completo e autenticado do proxecto 
sectorial para poder ser analizado e emitido informe municipal e dar cumprimento á 
audiencia prevista no art. 13.2 do Decreto 80/2000 do 23 de marzo, ou, 
alternativamente,  solicitamos procedan, directamente e sen máis trámite, ao 
arquivo do expediente ao non quedar acreditada a concorrencia de motivos 
excepcionais para habilitar a transformación urbanística do solo rústico 
especialmente protexido, no que están prohibidas as actuacións incompatibles cos 
valores, ambientais, históricos, paisaxísticos e culturais concorrentes, cando existe 
outra alternativa xa aprobada e en vigor que non afecta, como a elixida, a solos e 
elementos especialmente protexidos dende o punto de vista medioambiental, 
paisaxístico e patrimonial.  
Pontevedra, 4 de febreiro de 2011 
O director xeral da área de urbanismo 
 
 
 
Asdo.- Xosé Manuel Tato Camino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


