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DOCUMENTO II. ESTUDO DO MEDIO RURAL E ANÁLISE DO 

MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL 

1. Estudo detallado do medio rural  

1.1. Medio físico e biótico 

1.1.1. Espazos Protexidos 

Lugar de Interese Comunitario (LIC) “Illas Estelas” 

Trátase dun pequeno arquipélago granítico cun rico fondo mariño situado ao norte da enseada de Baiona 

cunha superficie aproximada de 712 Ha. Atópase formado por dúas illas principais de escasa altura, Estela de 

Fora e Estela de Dentro, así como algúns illotes e penas que afloran durante a baixamar (Serralleiras), 

ademais da zona marítimo-terrestre continental veciña, de perfil totalmente acantilado, pertencente á 

península de Monteferro ou punta de Meda. 

Coincide na zona protexida baixo a figura de obxecto de protección de Zonas de Especial Protección de 

Valores Naturais (ZEPVN) Illas Estelas. 

Lugar de Interese Comunitario (LIC) “A Ramallosa” 

Atópase situado ao sur do termo municipal. Trátase dunha marisma situada na desembocadura do río Miñor, 

protexida do mar aberto pola barreira de area da praia de Ladeira. Presenta marismas halófilas ben 

conservadas, desenvoltas sobre substratos limosos e limo-areosos que se descobren case completamente 

durante a baixamar. No período invernal se concentra unha comunidade de aves acuáticas.  

Ao igual que no caso anterior coincide coa ZEPVN do mesmo nome. Ámbolos LIC foron declarados polo 

Real Decreto 1997/1995, de 7 de decembro, polo que se establecen medidas para contribuír a garantir a 

biodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres. 

Zonas de Especial Protección de Valores Naturais (ZEPVN) 

En base ao definido na Lei 9/2001, do 21 de agosto, de Conservación da Natureza, aprobada polo Parlamento 

de Galicia, no municipio de Nigrán existen dous espazos recollidos por esta lexislación. Os dous espazos 

corresponden con dúas Zonas de Especial Protección de Valores Naturais (ZEPVN). Estes espazos atópanse 

no mar, sen afectar á zona terrestre. Un correspóndese cunha zona de protección para as illas Estelas 

denominado "Illas Estelas" situado ao oeste do termo e o segundo dos espazos protexidos mencionado 

atópase ao sur do termo afectando a Baiona e a Nigrán denominado "A Ramallosa". 

Protección de canles e ribeiras 

Os cursos fluviais presentes no municipio contarán coas zonas de protección establecidas no Real Decreto 

Lexislativo 1/2001, de 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Augas, que consisten no 

Dominio Público Hidráulico e as súas Zonas de Servidume e Policía. As canles que serán obxecto desta 

protección serán aquelas que estean recoñecidas como tales polas administracións hidrográficas das que 

formen parte. 

Dominio público marítimo terrestre 

O deslinde do dominio público marítimo terrestre do termo municipal de Nigrán foi aprobado con data de 24 

de maio de 2004, e publicado por Anuncio de información pública do Servizo Provincial de Costas de 

Pontevedra, con data de 26 de maio de 2004, aprobando o deslinde dos bens de dominio público marítimo 

terrestre do tramo de costa duns dezaseis mil douscentos trinta e dous (16.232) metros de lonxitude, 

comprendido desde o límite do termo municipal de Vigo ata o límite do termo municipal de Gondomar, no 

termo municipal de Nigrán (Pontevedra). 



 

 

 

Plan Xeral de Ordenación Municipal de Nigrán 
Nigrán (Pontevedra) 

 

Documento II. Estudo do Medio Rural e Análise do Modelo de Asentamento Poboacional 

Marzo de 2013 páxina 6 

Espazos Protexidos polo Plan Hidrolóxico de Galicia-Costa 

O Plan Hidrolóxico de Galicia (PHGC), aprobado polo Real Decreto 103/2003, do 24 de xaneiro, entende 

como medidas de protección a adopción de medidas de prevención, regulación de actividades de restauración 

dos espazos e áreas de Dominio Público Hidráulico, garantindo a conservación do recurso, a súa calidade e a 

máxima riqueza ecolóxica e paisaxística. Son obxecto de especial protección as concas, encoros, canles e 

acuíferos cuxas augas: 

 Destínense ao abastecemento de poboacións 

 Que estean situados ou afecten a espazos naturais protexidos e os ecosistemas catalogados de gran valor, 

en particular os recollidos nas figuras de protección establecidas pola Administración europea, central ou 

autonómica, espazos declarados reserva da Biosfera, espazos incluídos en espazos naturais protexidos 

pola Lei de Pesca Fluvial en Galicia, zonas incluídas no Convenio Internacional de Ramsar, así como 

aquelas que sexan susceptibles dun uso recreativo que esixa unha ordenación. Para estes efectos quedan 

definidos como espazos naturais de obxecto de especial protección sexan reflectido no plano de espazos 

protexidos incluído no anexo de cartografía. 

No municipio de Nigrán o PHGC considera como espazos protexidos os seguintes ecosistemas:  

Recollidos por lexislación europea:   

 LIC de “Illas Estelas” 

Recollidos por lexislación estatal:  

 Zonas de protección de baño regulada polo Real Decreto 1341/2007, de 11 de outubro, sobre a xestión 

da calidade das augas de baño 

Recollidos por lexislación autonómica:  

 ZEPVN "Illas Estelas" situado ao oeste do termo e o sur do termo denominado "A Ramallosa".  

 Zonas de produción de moluscos bivalvos en polígonos de bateas e gasterópodos segundo a Orde 8 de 

setembro de 2006, da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, pola que se declaran e clasifican as 

zonas de produción de moluscos bivalvos e outros invertebrados mariños en augas de competencia da 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Inventario de brañas de Galicia declarado por o Decreto 127/2008 de acordo ao establecido na Lei 

9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza. Sitúase principalmente na zona da Ramallosa. 

Establecidos polo propio PHGC 

 Protexe o esteiro de A Ramallosa na zona máis interior afectando a zonas de Baiona que non está 

afectado polo ZEPVN. 

 Igualmente protexe a zona boscosa de Monteferro. 



 

 

 

Plan Xeral de Ordenación Municipal de Nigrán 
Nigrán (Pontevedra) 

 

Documento II. Estudo do Medio Rural e Análise do Modelo de Asentamento Poboacional 

Marzo de 2013 páxina 7 

Inventario de Brañas de Galicia 

O Inventario de Brañas de Galicia inclúe máis de 1.000 lugares repartidos de forma maioritaria entre os 

sectores litorais, as depresións sedimentarias interiores e as áreas de montaña sublitorais e centrais. Destes 

150, aproximadamente, corresponden con brañas mariñas e costeiras.  

A Lei 9/2001, de 21 de agosto, de conservación da natureza recolle no seu artigo 14 o concepto de braña 

protexida, en consonancia co disposto no Convenio relativo ás brañas de importancia internacional, 

especialmente como hábitat de aves acuáticas, acordado en Ramsar o 2 de febreiro de 1971. O Decreto 

127/2008 ten por obxecto desenvolver o réxime xurídico das brañas protexidas recollida na citada Lei. 

A creación do Inventario de brañas de Galicia é unha ferramenta importante para coñecer e subministrar 

información sobre o número, extensión e estado de conservación das brañas existentes en Galicia, 

contribuíndo ao estudio destas superficies a nivel nacional. 

No municipio de Nigrán atópanse os seguintes espazos incluídos no inventario de brañas. Os tres primeiros 

atópanse na braña de A Ramallosa e os dous últimos nas proximidades de Praia América. 

 

Nome da braña 
Superficie 

(ha) 

A Ramallosa 179,78 

Ameneiral da Foz do Miñor 34,25 

As Xunqueiras 17,18 

O Canido 1,36 

O Carregal 3,61 

1.1.2. Clima 

As variables climáticas propias dunha zona condicionan outros factores como a dinámica dos contaminantes 

atmosféricos, vexetación, hidroloxía, etc. Á súa vez o clima na zona de estudo vai a estar condicionada por 

dúas variables principais: a orografía e a proximidade do océano Atlántico. Para a caracterización climática 

en Nigrán, empregáronse os datos procedentes da estación meteorolóxica do Aeroporto de Peinador, tomados 

no período 1971-2000, situada no límite Noroeste do termo a unha altitude de 255 msnm. Esta estación é a 

que presenta as series de datos máis completas dos arredores. 

O clima existente en Nigrán, situado a 350 metros de altitude media sobre o nivel do mar, é de tipo oceánico. 

Características termo- pluviométricas 

En canto á pluviometría se refire, a precipitación media anual é bastante abundante, correspondéndose con 

1909 mm anuais aproximadamente, sendo menos abundantes nas zonas de val. Os meses máis chuviosos son 

Decembro (298 mm) e Xaneiro (255 mm), e os máis secos Xullo (43 mm) e Agosto (40 mm), segundo a 

estación meteorolóxica analizada. 

Con respecto á temperatura, a media anual segundo os datos da estación meteorolóxica citada se atopa en 

torno aos 9,6 ºC, similar ás áreas costeiras das Rías Baixas. As temperaturas mínimas prodúcense nos meses 

de Xaneiro (8,3ºC) e Decembro (9,2ºC), e s máximas nos meses de Xullo e Agosto (19 ºC). 

Na seguinte táboa se indican os datos de precipitación e temperatura (correspondentes a un período de 30 

anos) para a estación de Aeroporto de Peinador. 
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Fonte: Estación meteorolóxica do Aeroporto de Peinador (1971-2000). 

Cos datos expostos elaborouse un diagrama ombroclimático, para poder describir o réxime obrotérmico do 

municipio. Segundo esta metodoloxía se consideran períodos con déficit hídricos, a aqueles nos que as 

precipitacións son iguais ou inferiores ao dobre da temperatura (P>2T), sendo a área de cruce entre ambas 

curvas representativa da intensidade dos devanditos períodos. 
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da estación meteorolóxica do Aeroporto de Peinador. 

Analizando os datos dispoñibles obsérvase que non existe ningún período de déficit hídrico, de tal xeito que a 

precipitación é sempre superior ao dobre da temperatura, sendo esta unha característica distintiva do clima 

oceánico. 

 Xan Feb Mar Abril Maio Xuño Xullo Agos Set Out Nov Dec ANO 

Precipitación 

media (mm) 
255 219 145 148 141 73 43 40 113 215 228 298 1909 

Temperatura 

media (ºC) 
8,3 9,3 11 12 14 17 19 19 18 15 11 9,2 9,6 
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Réxime de ventos 

A continuación amósase a rosa dos ventos correspondente á estación meteorolóxica do Aeroporto de 

Peinador. Segundo o gráfico, os ventos predominantes proceden do sur e do Oeste e sopran cunha velocidade 

que oscila entre os 2 e os 4 m/s. A incidencia do vento así como a súa velocidade vaise a ver fortemente 

condicionada polo relevo do terreo, sendo máis frecuente e con velocidades superiores naquelas zonas máis 

elevadas. 

 
Rosa de ventos anual da estación de Peinador (Pontevedra). 

Fonte: Ministerio de Medio Ambiente 

1.1.3. Acústica 

Nos últimos anos a preocupación polos problemas que xeran de forma directa ou indirecta o ruído creceu de 

forma considerable, co conseguinte aumento de lexislación en materia de contaminación acústica. 

O termo municipal está ben comunicado a través de diversas estradas provinciais que atravesan o territorio, 

como a PO- 552 (Baiona- A Garda) que cruza o municipio de Norte a Sur, a PO- 340 (A Ramallosa- 

Gondomar), situada ao Sur do termo municipal cun percorrido paralelo ao río Miñor, ou s PO-332 (Nigrán- 

Vincios), que cruza o municipio de Oeste a Leste. Pero a principal infraestrutura viaria do municipio é a AG-

57, Autopista de Val Miñor, que une as localidades de Vigo e Baiona. Estas vías son xeradoras de ruído e 

comportan importantes barreiras ao normal funcionamento do termo municipal. 

Por todo iso, é necesario estudar a Intensidade Media Diaria de vehículos nas estradas existes para avaliar, 

tanto a situación preoperacional, como a postoperacional no municipio, e, no seu caso, propoñer medidas 

correctoras que reduzan ás posibles afeccións acústicas e melloren a calidade de vida dos cidadáns. 

1.1.4. Litoloxía e Xeomorfoloxía 

Desde o punto de vista xeolóxico, o municipio de Nigrán sitúase na Zona Centro-Ibérica, dentro da Zona 

Galicia Occidental. Posúe unha altura máxima de 502 m no Monte Chandebrito e unha altura mínima do 

nivel do mar ao oeste do termo municipal. Trátase, polo tanto, dunha rexión modelada pola dinámica litoral, 

con lixeiras lombas no interior. 

As características xeomorfolóxicas do municipio poden dividirse en dúas grandes áreas: a zona occidental 

caracterizada por morfoloxías de erosión costeira e formas de acumulación litoral, onde destacan as cimas de 

Monte Lourido (57 m.) e Monteferro (143 m), como apéndices singulares na franxa costeira, que en xeral 

presenta unha topografía suave ou alombada; e a zona oriental caracterizada por morfoloxías de interior 

cunha orografía marcada pola conca do Arroio de Ponte Muíña, que nace entre os montes formados polos 

picos Outeiro Grande, Chandebrito e Castelo que son as zonas de maiores elevacións do municipio. 
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As características litolóxicas da área de estudo veñen definidas por materiais de tipo ígneo, metamórfico e 

sedimentario. As litoloxías de tipo ígneo son as máis abundantes no municipio, correspóndense con rochas 

plutónicas ácidas de tipo granítico, aparecen na zona central, na zona oriental do municipio formando as 

zonas máis elevadas, así como nas Illas Estelas. As formacións metamórficas aparecen na zona occidental, 

trátase dunha formación de lousas, xistos e paragneises, sobre os cales se sitúa, a maior parte da poboación. 

Por enriba das formacións anteriores atópanse os materiais sedimentarios que forman depósitos recentes 

coluvial, eluviais, aluvio-coluvial, de terraza e depósitos de praia formados por gravas, areas, limos e arxilas. 

Xeoloxía económica 

Segundo datos aportados pola Sección de Minas da Consellería de Innovación e Industria da Xunta de 

Galicia, o termo municipal de Nigrán conta cunha concesión de explotación "Alba" nº2891 solicitada por 

Granitos del Alba, S.L. con data 28/06/2002 para a explotación de granito, que ocupa unha superficie de 

283.084 m
2
. 

Dentro deste área existe unha autorización de explotación con data 03/04/2001 de recursos de granitos da 

sección A) "Alba" nº211, para granito da empresa Granitos del Alba, S.L., que ocupa unha área de 

aproximadamente 28.000 m2, que parte se atopa actualmente en fase de explotación. 

1.1.5. Hidroloxía e Hidroxeoloxía 

Desde o punto de vista hidrográfico, segundo información recibida polo Organismo de Conca de Augas de 

Galicia, a rede hidrolóxica do municipio de Nigrán encádrase dentro do Sistema de Explotación Nº1: "Río 

Verdugo e ría de Baiona". 

En base á devandita información, os ríos catalogados (aqueles con concas de achega maiores a 1 km
2
), que se 

atopan dentro do municipio de Nigrán son os seguintes (non existe deslinde dos ríos do devandito 

municipio): 
 

Nome do canle Código del PHGC 

Arroio de Rega 305011 

Río Mato Grande 30501102 

Río Nigrán 310002 

Río Vilameán 310004 

Río Miñor 311 

Arroio de Ponte Muíña 310 

Río Prado 309 

Arroio de Saiares 308 

Canles catalogados polo PHGC (Plan Hidrolóxico Galicia Costa) (Fonte: Augas de Galicia) 

Os canles principais do municipio son, o río Miñor e o arroio de Ponte Muíña. O río Miñor atópase situado 

no límite sur do termo municipal, desembocando na ría de Baiona. O arroio de Ponte Muíña, discorre polo 

centro do municipio en dirección nordés-oeste, desembocando na praia América. 

Desde o punto de vista hidroxeolóxico, a litoloxía que conforma o termo municipal, condiciona as 

características hidroxeolóxicas do municipio e, polo tanto, a presenza ou ausencia de acuíferos subterráneos e 

superficiais. O termo municipal de Nigrán formado por litoloxías ígneas e metamórficas, de baixa 

permeabilidade, conforman acuífugos e polo tanto o municipio de Nigrán, non pertence a ningunha Unidade 

Hidroxeolóxica. Non obstante, localmente pódense formar pequenos acuíferos pola areización e disgregación 

das rochas ígneas e metamórficas.  

As litoloxías sedimentarías de alta permeabilidade poden formar acuíferos de escasa profundidade, 

conectando hidraulicamente coas augas superficiais. 
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1.1.6. Edafoloxía e Capacidade agrolóxica 

Os estudios das características edafolóxicas combinados e integrados con outros estudos temáticos, axudan a 

definir a capacidade de acollida do territorio no municipio de Nigrán. A súa aplicación, non só se centra nos 

sectores agrario e forestal, senón que vai máis alá, xa que a elaboración deste tipo de análise esixe a súa 

interrelación con factores tales como a xeomorfoloxía, vexetación, paisaxe, etc. 

Para a identificación das Unidades Edafolóxicas de Nigrán empregouse o sistema de clasificación da F.A.O. 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations) que permite a súa interrelación coas variables 

litolóxicas. 

As asociacións de solos máis importantes que se atopan na zona de estudo son: 

Leptosol 

O termo leptosol deriva do vocábulo grego "leptos" que significa delgado, facendo alusión ao seu espesor 

reducido. Son solos moi superficiais desenvoltos sobre rocha dura.  

No municipio de Nigrán aparecen fundamentalmente nas zonas con topografía escarpada e elevada pendente. 

Son áreas fortemente erosionadas ao non estar protexidos por unha cuberta vexetal espesa. O 

desenvolvemento do perfil é de tipo AR ou AC, moi rara vez aparece un incipiente horizonte B.  

No municipio diferéncianse dous tipos: 

Leptosol lítico: Son solos limitados a menos de 10 centímetros, intercalados coa capa de rocha ao 

descuberto,  por este motivo o seu desenvolvemento é moi escaso.  

Leptosol úmbrico: Presentan un horizonte tipo A úmbrico, é dicir, rico en materia orgánica e de cor escura. 

A rocha aparece a uns 10 centímetros de profundidade. Están asociados con granitos e gneises definidos na 

zona. 

Cambisol  

O termo Cambisol deriva do vocábulo latino "cambiare" que significa cambiar, facendo alusión ao principio 

de diferenciación de horizontes manifestado por cambios na cor, a estrutura, etc.  No municipio de Nigrán, 

atópanse nas ladeiras de baixa pendente e nas zonas de pé de monte.  

A súa característica principal é la presenza dun “Horizonte Cámbico”, o cal se forma por alteración “in situ” 

dos minerais da rocha madre e que se traduce nunha cor parda viva, unha estrutura típica, unha liberación de 

óxidos de ferro e a presenza de minerais alterables procedentes do material parenteral. 

O perfil é de tipo ABC. O horizonte B caracterízase por unha débil a moderada alteración do material 

orixinal, pola ausencia de cantidades apreciables de arxila, materia orgánica e compostos de ferro e aluminio, 

de orixe aluvial. 

Cambisol eútrico Posúen un horizonte A de tipo ócrico. Presentan un pH próximo á neutralidade, son pobres 

en materia orgánica e con textura franco arxilo-areosa con algo de pedregosidade.  

Regosol 

O termo Regosol deriva do vocábulo grego "rhegos" que significa saba, facendo alusión ao manto de 

alteración que cobre a terra. Xa que se desenvolven sobre materiais non consolidados, alterados e de textura 

fina. 

Desenvólvense nos coluvións e depósitos eluviais ao Noroeste do municipio, sobre materiais pouco 

consolidados procedentes dos procesos de mobilización e acumulación de materiais.  

Son solos moi pouco evolucionados cun escaso desenvolvemento xenético. Este factor explica a ausencia de 

horizontes de diagnóstico a excepción dun horizonte A de tipo ócrico ou úmbrico, con presenza de 

fragmentos de rocha e gravas soltas con partículas finas. A evolución do perfil é mínima como consecuencia 

da súa xuventude. 
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Regosol Úmbrico: Estes fórmanse cando a rocha granítica sofre un proceso de alteración intenso que da 

lugar a un material de aspecto parecido ao orixinal, pero brando e facilmente penetrable polas plantas, isto se 

corresponde cun horizonte C, que pode chegar a ter varios metros de espesor. 

Fluvisol 

O termo fluvisol deriva do vocábulo latino "fluvius" que significa río, facendo alusión a que estes solos están 

desenvoltos sobre depósitos aluviais. No municipio de Nigrán se localizan nas chairas de inundación e fondos 

de val, así como nas terrazas existentes do río Miñor e Ponte Muíña.  

Son solos pouco evolucionados debido á súa formación sobre depósitos recentes, de orixe aluvial, o que 

impide a súa diferenciación xenética. Teñen un horizonte A escuro por un maior contido en materia orgánica.  

O perfil é de tipo AC con evidentes mostras de estratificación que dificultan a diferenciación dos horizontes, 

aínda que é frecuente a presenza dun horizonte Ah moi conspicuo.  

Arenosol 

O termo Arenosol deriva do vocábulo latino "arena" que significa area, facendo alusión ao seu carácter 

areoso. 

Os Arenosois desenvólvense sobre materiais non consolidados de textura areosa que, localmente, poden ser 

calcáreos. En pequenas áreas pode aparecer sobre pedras de gra ou rochas silíceas moi alteradas e areizadas.  

No termo municipal de Nigrán, aparecen sobre dunas recentes e lombas de praias. O perfil é de tipo AC, cun 

horizonte E ocasional. 

Capacidade agrolóxica 

O estudo de capacidade agrolóxica é unha ferramenta para completar as unidades edafolóxicas anteriormente 

descritas. O seu estudo serve para coñecer o uso das limitacións máis importantes de cada solo, para a xestión 

eficaz dos recursos do municipio. 

O estudo de capacidade agrolóxica baséase no sistema Land Capability Classification (Klingebiel e 

Montgomery, 1961), o cal divide os solos en oito clases, segundo as súas características (pendente, espesor, 

pedregosidade, rochas, echarcamento, drenaxe, textura, etc) sendo a clase 1  a máis axeitada para o seu uso 

agrícola coa maioría dos cultivos posibles, e a clase 8 a de capacidade agrolóxica máis baixa. 

No municipio de Nigrán se distinguen, de forma xeneralizada, catro clases: 

Clase 3: Terras de labra permanente limitado, con severas limitacións e serios riscos de erosión que reducen 

a gama de cultivos e/ou requiren especiais técnicas de manexo. Son solos aceptables, con profundidade 

media e fertilidade baixa. Son solos pouco estendidos no municipio, con pendentes baixas, chiaras de 

inundación dos arroios e pé de monte.  

Clase 4: Terras de labra ocasional e coidadoso, con limitacións moi severas que restrinxen de forma 

significativa a gama de cultivos e/ou requiren técnicas de manexo moi complicadas. Son solos de fertilidade 

baixa, superficiais, fortes pendentes, polo que son idóneos para o pasto. No municipio, sitúanse nos coluvións 

e depósitos eluviais. 

Clase 5: Terras sen labra e  pastoreo controlado. Posúen un relevo plano e lixeiros riscos de erosión, pero con 

outras limitacións (encharcamentos, pedregosidade, ou causas climáticas) dificilmente superables que 

restrinxen o seu uso principalmente a prados, pasteiros, bosques ou áreas naturais. Correspóndense coas 

ladeiras de baixa pendente.  

Clase 7: Terras de pastoreo ou silvicultura moi controlados, que posúen limitacións moi severas e restrinxen 

o seu uso a pasteiros, bosques ou áreas naturais. Son solos moi superficiais e pedregosos, sometidos a unha 

forte erosión polas pronunciadas pendentes. Sitúanse nas ladeiras de alta pendente. 
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1.1.7. Vexetación e usos de solo 

Desde o punto de vista bioxeográfico, a área de estudo se encadra na Rexión Eurosiberiana, Provincia 

Atlántico Europea, Sector Galaico- portugués. O piso bioclimático que se atopa presente no ámbito de estudo 

é o coliño e a serie é a denominada serie galaico- portuguesa acedófila do carballo ou Quercus robur (Rusco 

aculeati-Querceto roboris sigmetum), é dicir, carballeiras acedófilas. 

Os usos do solo aos que se someteu o territorio levaron consigo unha profunda transformación do tapiz 

vexetal orixinal, alí onde o relevo o permitiu, aínda que se conservan en relativamente bo estado escasas 

manchas de arboredo autóctono e algúns exemplares dispersos entre os bosques repoboado de piñeiro 

resineiro (Pinus pinaster) e de eucalipto (Eucaliptus globosus) presente no municipio. Estes se distribúen 

entre as zonas de cultivos das ladeiras e nas zonas máis elevadas do municipio, nas zonas máis do interior, 

cun predominio do uso forestal nestas zonas. 

No termo municipal de Nigrán as edificacións urbanas realizáronse ocupando as zonas arboradas e as zonas 

con cultivos. No plano de Usos deste documento obsérvase que existe unha zona que denominamos estrutura 

urbana laxa onde as edificacións se mesturan coas zonas de cultivo. Nesta zona, practicamente, os cultivos e 

o aproveitamento agrícola desapareceron. Esta superficie corresponde cunha banda que discorre 

practicamente paralela ao límite do mar. 

A vexetación de ribeira se localiza en torno aos canles de maior entidade, especialmente o río Miñor e río 

Muíños. Os bosques de ribeira destes canles son de pouca anchura restrinxíndose ás zonas máis húmidas e 

próximas ao canle. Nestas franxas de vexetación predominan os ameneiros (Alnus glutinosa), salgueiros 

(Salix sp.), freixos (Fraxinus excelsior), sabugueiros (Sambucus nigra) e abeleiras (Corylus avellana), 

principalmente. 

Montes Veciñais Mancomunados 

Os montes veciñais mancomunados son unha das poucas formas de propiedades de terras en común de 

natureza privada a favor das comunidades de veciños. Estes montes están regulados pola Lei 13/1989, do 10 

de Outubro, de Montes Veciñais en Man Común. Esta norma establece no Artigo 2 que "Os montes veciñais 

en man común son bens indivisibles, inalienables, imprescritibles e inembargables" 

De acordo coa información recibida no municipio de Nigrán existen varios montes que pertencen a esta 

categoría: 

 Monte de Priegue, cunha superficie de 169 Ha, pertence aos veciños da parroquia de Priegue. Foi 

declarado monte veciñal mancomunado por Resolución do 28 de xaneiro de 1983 do Xurado Provincial 

de Montes Veciñais Mancomunados. 

 Monte de Condomínguez, cunha superficie de 32.960 m² pertence aos veciños da parroquia de Priegue. 

Foi declarado monte veciñal mancomunado por Resolución do 28 de abril de 2004 do Xurado Provincial 

de Montes Veciñais Mancomunados. 

 Monte de Parada, cunha superficie de 38 Ha, pertence aos veciños da parroquia de Parada. Foi declarado 

monte veciñal mancomunado por Resolución do 28 de xaneiro de 1983 do Xurado Provincial de Montes 

Veciñais Mancomunados. 

 Monte de Chandebrito, cunha superficie de 134 Ha, pertence aos veciños da parroquia de Chandebrito. 

Deslinde aprobado pola Orde do 15 de novembro de 2005 da Consellería de Medio Rural. 

 Monte As Rozadas, cunha superficie de 14,20 Ha, pertence aos veciños da parroquia de Chandebrito. Foi 

declarado monte veciñal mancomunado por Resolución do 22 de febreiro de 2006 do Xurado Provincial 

de Montes Veciñais Mancomunados. 

 Monte de Camos, cunha superficie de 390 Ha., pertence aos veciños da parroquia de Camos. Foi 

declarado monte veciñal mancomunado por Resolución do 28 de xaneiro de 1983 do Xurado Provincial 

de Montes Veciñais Mancomunados. 
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 Montes de Panxón (Monteferro) cunha superficie de 81 Ha, pertence aos veciños da parroquia de 

Panxón. No ano 1968 levouse a cabo cometidos de amolloamento. Foi declarado monte veciñal en man 

común por Resolución do 28 de xaneiro de 1983 do Xurado Provincial de Montes Veciñais 

Mancomunados. 

 Monte de Priegue, cunha superficie de 169 Ha, pertence aos veciños da parroquia de Priegue. Foi 

declarado monte veciñal mancomunado por Resolución de 28 de xaneiro de 1983 do Xurado Provincial 

de Montes Veciñais en Man Común. 

Superficie queimada  no Municipio 

O municipio de Nigrán sufriu varios incendios desde o ano 2003 ata outubro de 2008, segundo a información 

facilitada polo Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais da Consellería de Medio Rural. 

Producíronse un total de 103 conatos de incendios, que afectaron a un total de 25,10 Ha, das cales 20,15 

estaban arboradas. Destes 103 conatos, cinco superan as 0,5 Ha queimadas pasando a considerarse incendios. 

No plano de Usos do solo grafiáronse os incendios que se produciron, e que se corresponden cos seguintes. 

 Parroquia de San Pedro (Vilariño), o día 27/06/2003, afectando a 1,2 Ha. 

 Parroquia de Chandebrito (Sentieiras), o día 01/07/2004, afectando a 2 Ha. 

 Parroquia de Camos (Igrexa), o día 22/08/2005, afectando a 0,5 Ha. 

 Parroquia de A Ramallosa (Vilariño de arriba), o día 09/05/2007 afectando a 0,58 Ha. 

 Parroquia de A Ramallosa (Vilariño de arriba), afectando a 5,1Ha.  

Hábitats de interese europeo 

No termo municipal de Nigrán inclúense os seguintes hábitats de interese europeo dos recollidos na Directiva 

92/43/CEE relativa á Conservación dos Hábitats Naturais e da Fauna e Flora Silvestre, trasposta ao 

ordenamento xurídico español polo Real Decreto 1997/1995, do 7 de decembro. Dous destes hábitats son 

prioritarios (marcados cun *): 

 Código UE 1130: Esteiros (comunidades betónicas de algas e invertebrados). 

 Código UE 4040: Breixeira-toxeira aerohalófilo dos acantilados litorais (Cisto salviifolii-Ulicetum 

humilis). 

 Código UE 2110: Pasteiros de dunas embrionarias (Euphorbio paraliae-Agropyretum junceiformis). 

 Código UE 91E0: Amieiras cántabro-atlánticas (Carici lusitanicae-Alnetum glutinosae). 

 Código UE 4030: Breixeira-toxeira meso-xerófilo termo-mesomorno (Ulici europaei-Ericetum 

cinereae). 

 Código UE 1320: Pradarías de lamas inundadas por augas mareais de borrazas (NOM_HABITA 

Spartinetum maritimae). 
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Elaboración propia. Fonte: Ministerio de Medio Mariño e Rural. 

1.1.8. Fauna 

Tendo en conta a vexetación existente no municipio, o seu estado de conservación e o grao de intervención 

antrópica, os habitas faunísticos presentes en Nigrán se corresponden na súa maior parte con bosques 

perennifolios de eucalipto e piñeiro resineiro, nos que se establecen especies de medios forestais coma o azor 

(Accipiter gentillis), o falcón (Falco subbuteo), o gabián (Accipiter nisus), o lagarteiro vulgar (Falco 

tinnunculus) o pico picapiñeiros (Dendrocopos major) e pequenos paseriformes como a curruca capirotada 

(Sylvia atricapilla), ou carboeiro común (Parus major), o agateador común (Certhia brachydactyla), ou 

ferreiriño capuchino (Parus cristatus), o ferreiriño común (Parus caeruleus) e o carboeiro garrapiñeiros 

(Parus atener), entre outros. 

Das especies de mamíferos existentes no termo municipal destacan asociadas ao medio acuático como a 

londra (Lutra lutra), e aos medios forestais como o xabaril (Sus scrofa) e o visón americano (Mustela vison), 

que por tratarse dunha especie introducida debe ser controlada a súa poboación. De forma máis abundante 

dáse tamén a presenza de pequenos mamíferos como toupas (Microtus sp.) e ratos de campo (Apodemus 

sylvaticus), entre outros. 

As zonas baixas dos vales constitúen, así mesmo, un lugar ao que se asocian especies de medios máis 

abertos. Debido á humidade que presentan os prados que tapizan os vales é posible a presenza neste biótopo 

de especies de anfibios. Algunhas das especies de anfibios que se poden encontrar son o sapiño pintoxo 

ibérico (Discoglossus galganoi) e o tritón ibérico (Triturus boscai), a ra ibérica (Ra iberica), a ra común (Ra 

perezi). 

O grupo faunístico máis significativo do medio acuático son as especies piscícolas. A presenza de ictiofauna 

circunscríbese a canles de significación, como o Miñor, onde hai un couto de pesca. O termo engloba dentro 

da área de distribución dous grupos principais de peixes: salmónidos e ciprínidos. Destacan especies como a 

troita (Salmo trutta) e a anguía (Anguilla anguilla) por ser autóctonas da Península Ibérica. 

No LIC Illas Estelas destaca a presenza da gaivota patiamarela (Larus michahellis) e, nos cantís de 

Monteferro o birrio real (Apus melba). Destaca a presenza frecuente de aves mariñas durante os pasos 

migratorios e a invernada, como corvos mariños (Phalacrocorax aristotelis e Phalacrocorax carbo), 

melanitas (Melanitta nigra), alcas (Alca torda) e carráns (Sterna spp). Poden observarse bandadas 

estacionadas de pardelas baleares (Puffinus mauretanicus), agora mesmo en perigo crítico de extinción. 
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O LIC A Ramallosa acolle numerosas especies de aves acuáticas no inverno e, sobre todo, durante os pasos 

migratorios de primavera e outono, destacando sobre todo as garzas reais e garzas brancas, as limícolas 

(como o ostero (Haematopus ostralegus) e o vuelvepiedras (Arenaria interpres), as gaivotas e os carráns. 

Outras aves acuáticas ou ribeirás de grande interese citadas na zona en calidade de emigrantes son a espátula 

(Platalea leucorodia) e os carricerines, como o carricerín celludo (Acrocephalus paludicola), paseriforme 

considerado globalmente ameazado. 

1.1.9. Paisaxe 

A paisaxe considérase como un recurso natural integrado polas características bióticas e abióticas do medio. 

Xa que logo, o seu estudo debe abordarse dende esta perspectiva integradora e para iso, é necesario coñecer e 

estudar as unidades fisiográficas máis relevantes, aínda que en ocasións a existencia de elementos singulares 

pode definir unha unidade de paisaxe polo seu valor intrínseco. 

A disposición da maioría dos núcleos urbanos sobre estes fondos de val e a diseminación de vivendas por 

eles é un trazo moi característico e definitorio da paisaxe de Nigrán. Así mesmo, a antropización tamén 

alcanza ás abas e pé de monte, pola substitución dos bosques potenciais con plantacións forestais de eucalipto 

e piñeiro, así como, de vivendas 

A paisaxe de Nigrán está condicionada pola presenza do mar e dos montes. A presenza de dúas praias 

principais: praia América e praia de Patos condicionan a estrutura do municipio. Ao longo do mar 

distribuíuse a maioría das construcións, moi dispersas, mesturándose cos cultivos. Na parte norte e este, onde 

se teñen as maiores altitudes consérvanse as superficies arboradas e se ben están antropizadas por ser 

plantacións forestais teñen menos edificacións. A uniformidade á paisaxe que ofrecen as edificacións rompe 

con Monteferro e con outras manchas boscosas que rompen a uniformidade e ofrecen certo grao de 

naturalidade ao municipio. 

1.1.10. Patrimonio cultural 

O patrimonio cultural do termo municipal estudouse previamente, de modo que existe un Catálogo onde se 

encontra recollido detalladamente tanto o patrimonio arquitectónico coma o arqueolóxico, inventariados pola 

Dirección Xeral do Patrimonio Cultural da Consellaría de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia. 

Cítase como elementos patrimoniais arquitectónicos de especial relevancia: 

 Arco Visigótico. 

 Castro de Chandebrito. 

 Monumento á Mariña Universal. 

 Pazo Cadaval de Urzáiz. 

 Pazo de Touza. 

 Pazo de Pías. 

 Pazo de Cea. 

 Ponte Románica de A Ramallosa. 

 Templo Votivo do Mar. 

 Torre de Méndez. 

En canto ao patrimonio arqueolóxico existente, o Catálogo recolle máis de 104 elementos catalogados, entre 

os que se citan depósitos recoñecidos, achados illados de interese arqueolóxico, referencias á posible 

existencia de elementos de interese arqueolóxico, etc. 

Así mesmo e co mesmo motivo reflíctese neste Catálogo unha relación enumerativa daqueles depósitos 

arqueolóxicos situados en termos municipais lindantes, e que os seus ámbitos de protección afectan ao termo 

municipal de Nigrán. 
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1.1.11. Riscos ambientais naturais e/ou antrópicos  

Os riscos máis importantes detectados que poden ter certa incidencia sobre o territorio sobre o cal se asenta o 

municipio de Nigrán, son os seguintes:  

Risco de inundación 

As inundacións asociadas a cursos fluviais son procesos naturais que acontecen con certa frecuencia en 

Galicia. No termo municipio de Nigrán, as enchentes orixínanse a consecuencia de intensas chuvias 

producidas nun curto espazo de tempo. O río Miñor é unha canle de importante entidade polo que as 

inundacións afectarán de xeito considerable ás zonas adxacentes. O Plan Hidrolóxico de Galicia-Costa 

(aprobado polo RD 103/2003, do 24 de xaneiro) define como zona de inundación de prioridade media a 

"zona da ría de Vigo e río Miñor" 

Tamén se debe ter en conta o risco de inundación nas áreas do municipio próximas á liña de costa. Dentro 

destas áreas, as zonas de maior risco de inundación serán as comprendidas dentro do dominio público 

marítimo terrestre, xa que este inclúe as zonas ata onde alcanzan as ondas nos maiores temporais coñecidos 

ou a liña de preamar máxima viva equinoccial, polo tanto estes terreos poden ser anegados. 

Riscos de incendios 

O termo municipal de Nigrán posúe unha importante cobertura vexetal, que se localiza nos montes da zona 

oriental e en forma de manchas de tamaño variable distribuídas entre unha matriz agrícola. Debido á presenza 

próxima da poboación, así como á presenza de vías de comunicación que as pon en contacto coas actividades 

humanas, o risco de incendio considérase alto e así establécese na Orde do 18 de abril do 2007 pola que se 

zonifica o territorio con base no risco espacial de incendio forestal. 

Riscos de contaminación 

En Nigrán existe un risco de contaminación do medio a consecuencia das actividades humanas 

desenvolvidas, xa que no municipio existe unha importante actividade turística que se concentra nunha 

determinada época do ano. 

Polo tanto, as actividades antrópicas provocan emisións de diversas substancias, residuos e verteduras de 

efluentes industriais ás canles que, en moitos casos, presentan unha depuración deficiente ou inexistente.  

1.2. Tipoloxía de edificacións e construcións tradicionais  

Pódese establecer unha clasificación tipolóxica en función dos tipos de asentamentos en función ao medio 

xeográfico no que se encravan estes dentro do termo municipal: 

 Asentamentos no litoral. Na zona litoral o condicionante de alto atractivo turístico imponse e ten como 

consecuencia directa a colmatación do espazo urbano por asentamentos de edificacións de tipo 

unifamiliar como plurifamiliar en bloques de dúas a tres alturas. Este continuo urbano paralelo á franxa 

do litoral dáse en maior ou menor medida en toda a fronte dende as faldras de Monteferro na parroquia 

de Panxón ata o núcleo de A Ramallosa. 

 Asentamentos no Val do río Muíños o Ponte Muíña. Nesta zona dáse unha maior compactación pero 

conservando o carácter de unidade independente de cada propiedade, prevalecendo a edificación 

unifamiliar illada, a cal se sitúa nas proximidades da vía de comunicación e o terreo cultivable nas zonas 

posteriores. É habitual a convivencia entre edificación principal e auxiliares destinadas a usos agrícolas. 

 Asentamentos en ladeira. Os núcleos de poboación cun carácter eminentemente rural, emprázanse na 

ladeira dos montes que marcan a fronteira entre os municipios de Nigrán e Vigo e desemboca no Val do 

río Muíños o de Ponte Muíña. Esta localización en pendente cunha orientación predominantemente sur, é 

consecuencia da busca dun soleamento para os desenvolvementos agrícolas. 
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A tipoloxía das áreas urbanas, na súa maioría incluídas na área litoral, é variada e engloba dous tipos 

principais, a edificación aberta de uso unifamiliar de 2 ou 3 plantas, e a edificación aberta en bloque 

plurifamiliar, ou ben pegada a medianeira de entre 2 e 5 plantas. 

    

É común encontrar nun mesmo tramo urbano varias tipoloxías mesturadas, o que xera unha imaxe da cidade 

irregular e desordenada. 

 

Nos asentamentos rurais pola contra a tipoloxía predominante é a vivenda unifamiliar illada. É habitual a 

convivencia entre edificación principal e auxiliares destinadas a usos agrícolas. 

A edificación tradicional tipo está composta por unha planta baixa ou en semisoto destinada a usos de 

almacén e adega, xeralmente sen acabados nin instalacións (salvo as básicas de electricidade e fontanaría). 

Os usos residenciais desenvólvense en plantas baixas ou altas. En ocasións existe un fallado ou 

aproveitamento do espazo en baixo cuberta para rocho. A estrutura componse de muros de carga 

conformados por perpiaños de pedra granítica, forxados de madeira, e cuberta a dúas ou catro augas rematada 

con tella. 
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1.3. Infraestruturas 

1.3.1. Infraestrutura viaria  e  principais rutas de transporte público 

As infraestruturas viarias do ámbito territorial soportan o movemento, tanto de persoas, coma de mercadorías 

no ámbito urbano e interurbano, dado que non existe ningún trazado ferroviario que preste servizo de 

proximidades ou interurbano no termo municipal e o porto está dedicado principalmente á actividade 

pesqueira sendo formulado o seu futuro como porto deportivo. 

A Autoestrada do Val Miñor (AG-57) serve de conexión ás dúas arterias principais que son a PO-552 

(Fisterra-Tui) e PO-325 (Vigo-Baiona) por medio dos accesos destas na zona limítrofe entre as parroquias de 

Nigrán e San Pedro, e a conexión na estrada PO-340 no límite sueste do termo municipal que tamén presta 

servizo de acceso á autovía a tráfico procedente do veciño municipio de Gondomar. Esta permite unha 

conexión rápida e segura, con municipios limítrofes como Vigo por medio da conexión desta coa VG-20, así 

como a conexión coa AP-9 Ferrol-Tui á-55 Vigo-Tui enlazando esta no municipio do Porriño con á-52 

Autovía das Rías Baixas. 

A rede viaria de segunda e terceira orde de Nigrán, está formada por numerosas vías, das que destacamos 

PO-2104, PO-2105, PO-2101, PO-2106, etc.  

As infraestruturas marítimas do municipio consisten nun pequeno porto deportivo/pesqueiro na Parroquia de 

Panxón, xa que o porto máis importante e próximo a Nigrán é o porto de Vigo. 

En canto ao transporte público, a empresa ATSA cobre rutas dende e cara Nigrán con Baiona, Gondomar, 

Vigo e A Guarda. 



 

 

 

Plan Xeral de Ordenación Municipal de Nigrán 
Nigrán (Pontevedra) 

 

Documento II. Estudo do Medio Rural e Análise do Modelo de Asentamento Poboacional 

Marzo de 2013 páxina 20 

En moitos casos estes viarios convértense en travesías, esta circunstancia obriga a tratar estas vías de 

comunicación como un chan tramo urbano, co que isto leva consigo respecto a limitacións de velocidade, 

pasos e accesos ao mesmo nivel, para facilitar a comunicación transversal á vía xerada pola actividade diaria 

da poboación asentada ao longo desta; en especial na parte do percorrido que transcorre nas zonas máis 

próximas á costa onde a presenza de edificacións a ambas as dúas marxes dos viarios é máis densa. 

Respecto aos camiños rurais, teñen a función de comunicar os núcleos afastados das vías principais e destes 

entre si, así como, o acceso á zona de montaña. 

1.3.2. Infraestrutura portuaria (Porto de Panxón) 

O Porto de Panxón encóntrase integrado na rede de Portos de Galicia, e xestionado polo ente público Portos 

de Galicia. A delimitación da zona portuaria deriva do deslinde definido na "Acta de entrega a Comunidade 

Autónoma de Galicia dás Obras e Instalacións Portuarias e Concesións Administrativas dos Portos de Galicia 

adscritos á Comisión Administrativa do Grupo de Portos, transferidos á Xunta de Galicia polo Real Decreto 

3214/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da administración do Estado á Comunidade 

Autónoma de Galicia en materia de Portos. 

Segundo se indicou anteriormente, o Porto de Panxón ten a súa orixe na actividade pesqueira, sendo este o 

principal uso do Porto. Non obstante, o porto ten unha función minoritaria deportiva, que é xestionado polo 

Club Náutico de Panxón. 

Actualmente, o Porto presta os seguintes servizos: 

 Servizos para embarcacións: grúa y reparacións do casco. 

 Servizos para tripulacións: duchas, vestiarios, restaurante, bar, taxis, supermercado e servizo médico 

1.3.3. Infraestrutura de abastecemento e saneamento 

Abastecemento de auga 

O subministro de auga potable no termo municipal de Nigrán realízase desde a estación potabilizadora de 

Condomínguez na parroquia de Priegue cunha capacidade de 70 l/s, e un depósito de 1800 m³. O que 

permite atender as necesidades da poboación na súa franxa costeira na que residen uns 12.000 habitantes. 

Esta instalación compleméntase cun depósito no barrio de A Lama ao que se bombea a auga potabilizada 

para prestar o servizo nas parroquias de Priegue e Parada, ambas con cotas superiores á E.T.A.P. de 

Condomínguez. Outra parte importante da poboación residente se abastece de captacións individuais e de 

redes de abastecemento comunais executadas, mantidas e reguladas por asociacións de carácter veciñal 

creadas para este fin. 

A rede de abastecemento ten a súa condución principal ao longo da estrada C-550 chegando ata a ponte de A 

Ramallosa. Esta liña está sobredimensionada respecto ás necesidades de Nigrán co fin de poder prestar este 

servizo no veciño municipio de Baiona. 

Existe un proxecto, que conta xa cunha dotación orzamentaria próxima ao millón de euros, por parte do 

organismo autónomo Aguas de Galicia dependente da Consellería de Medio Ambiente, para a execución 

dunha nova planta potabilizadora cunha capacidade de douscentos litros por segundo que substituirá á actual. 

Estas actuacións están encamiñadas a abastecer ao consumo doméstico do municipio. As necesidades de 

abastecemento para o polígono Porto do Molle e as previsións de crecemento poboacional do municipio 

implican unha reforma da capacidade das instalacións para a produción de auga potable. 

Saneamento 

A rede de saneamento do municipio de Nigrán conflúe nunha única estación depuradora de augas residuais 

(E.D.A.R.) que se atopa no barrio de Camesella da parroquia de San Pedro próxima á confluencia desta 

parroquia coas de Nigrán e Parada, na beira sur de río Miñor e a uns 1.700 metros da súa desembocadura. 

A existencia dunha sola depuradora e a gran dispersión da poboación obriga ao bombeo das augas residuais 

contando o sistema con numerosas estacións destinadas a este fin. 
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A Estación Depuradora ten unha capacidade de 20.000 m³ diarios, o que permite atender as necesidades 

dunha poboación equivalente de 70.000 habitantes. 

Esta rede de saneamento ten unha boa cobertura dos núcleos urbanos situados na franxa litoral e a súa 

implantación nos barrios rurais está bastante xeneralizada, e ademais, seguen promovéndose proxectos para 

que a rede de saneamento cubra a totalidade do municipio, co que a curto prazo estaría cuberto todo o 

municipio. Só quedarían algúns puntos formados por vivendas illadas situadas en cotas que obrigan á súa 

conexión por medio de estacións de bombeo individuais. 

O correcto funcionamento desta fase final do sistema de saneamento pasa pola correcta aplicación dun 

sistema separativo de augas pluviais, de xeito que estas sexan vertidas directamente ao mar. Este sistema 

separativo xa se está implantando nos novos proxectos de urbanización, debendo xeneralizarse na rede de 

saneamento de todo o termo municipal. 

1.3.4. Subministro eléctrico 

A principal instalación de enerxía situada no ámbito do municipio de Nigrán é a subestación de Unión 

Fenosa situada no termo municipal de Baiona, xunto á desembocadura do río Miñor, e polo tanto moi 

próxima a Nigrán. 

Á devandita subestación se acomete un tendido aéreo de moi alta tensión que comunica a devandita 

subestación de Baiona coa situada no termo municipal de Vigo, xunto á N-120. Este tendido atravesa o termo 

municipal de Nigrán desde o seu extremo nordeste, por Chandebrito, discorrendo aproximadamente ao longo 

do seu límite leste, por Monte Castelo, para quebrar en sentido leste-oeste xunto ao río Miñor á altura de As 

Xunqueiras. 

Desde a subestación de Baiona outro tendido en media alta tensión discorre en aéreo sobre o río Miñor ata 

alcanzar a parroquia de San Pedro. 

1.3.5. Residuos 

O Plan Autonómico de Xestión de Residuos Sólidos Urbanos actualmente vixente en Galicia é a Estratexia 

Galega de Xestión de Residuos, aprobada pola Resolución do 10 de novembro de 2000, na que non se 

especifican unidades de xestión por parte da Comunidade Autónoma, xa que son as distintas 

mancomunidades e empresas as encargadas de xestionar os distintos tipos de residuos xerados en cada 

municipio. 

Os residuos orgánicos e de envases xerados en Nigrán xestiónanse a través da Sociedade Galega de Medio 

(SOGAMA), unha empresa pública autonómica, creada no ano 1992 e adscrita á Consellaría de Medio e 

Desenvolvemento Sostible de Galicia. SOGAMA xestiona a maior parte (o 83%) dos municipios desta 

Comunidade Autónoma. A participación de SOGAMA, como ente integrante do Plan de Xestión, esténdese a 

dous niveis: por un lado, coa participación activa no Programa de Valorización dos RSU e por outra parte 

como integrante do Programa de Recollida Selectiva e Reciclaxe. 

A xestión dos residuos sólidos urbanos e os asimilables a urbanos é por recollida selectiva, o que supón a 

instalación de colectores para cada tipo de residuo procedente da separación por tipos nos puntos de 

produción. Os municipios de Vigo e O Porriño contan con ecoplantas que recibe os residuos de recollida 

selectiva. 

Na instalación de SOGAMA procédese á separación previa dos residuos reciclables, para proceder 

posteriormente á valorización enerxética dos non aproveitables. Así pois, o primeiro paso é a recepción dos 

residuos, para que, posteriormente, os residuos cheguen ao Complexo Ambiental de Cerceda (CMC). O CMC 

consta dunha serie de instalacións adaptadas cada unha delas a labores específicos que encadean todas as 

actividades do proceso global. Estas instalacións son a Planta de Reciclaxe, a Planta de Elaboración de 

Combustible Derivado de Residuos (PRTE), a Planta de Coxeración (PCOX) e a Planta Termoeléctrica 

(PTE). 



 

 

 

Plan Xeral de Ordenación Municipal de Nigrán 
Nigrán (Pontevedra) 

 

Documento II. Estudo do Medio Rural e Análise do Modelo de Asentamento Poboacional 

Marzo de 2013 páxina 22 

No Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2004-2010 realízase unha clasificación dos municipios 

atendendo a unha serie de parámetros de poboación, xeográficos e socioeconómicos que permiten calcular un 

indicador de referencia que ofreza unha completa información e unha catalogación inequívoca destes. Este 

indicador de clasificación, toma valores entre 0 e 10. A función desta nova catalogación é a de facer 

corresponder a cada municipio o custo real da recollida en función das súas características definitorias e 

particulares. Na devandita clasificación o termo municipal de Nigrán, está clasificado como semiurbán, cun 

índice de 0,34. 

Existen outras infraestruturas de apoio á recollida, como son os puntos limpos para ao depósito de residuos 

que polas súas características non poden ser depositados nos colectores habituais. Nigrán non ten instalacións 

deste tipo no seu territorio tendo que facer uso das instalacións dos municipios limítrofes. 

Ademais Galicia dispón dun Plan de Xestión de Residuos Industriais e chans contaminados de Galicia e un 

Programa de Xestión de Residuos de Construción e Demolición (2005-2007) e Plan de Xestión de Residuos 

Agrarios de Galicia. 

1.4. Rede de camiños 

A rede de camiños e unha estrutura mallada, constitúe un elemento básico para a articulación do territorio 

municipal permitindo a comunicación das distintas parcelas e paraxes do municipio entre si, así como, coa 

rede viaria que atravesa o municipio.  

Os camiños que se encontran nas zonas rurais son infraestruturas que permiten as comunicacións entre 

explotacións agropecuarias e forestais, así como entre terreos rurais. Non obstante, as características das 

asentamentos urbanos: pequenas agrupacións entorno a unha vía de comunicación deu lugar a que os 

camiños rurais, nalgúns casos, se convertan en rúas estando asfaltados e soportando as infraestruturas 

necesarias para estes asentamentos (saneamento, abastecemento, postes de enerxía eléctrica e 

telecomunicacións). A dispersión das edificacións pola zona rural leva a que estes camiños sexan as vías de 

comunicación para zonas residenciais e completan a rede viaria compatibilizando os usos de zona residencial 

coa función de camiño rural por onde transitan os vehículos agrícolas.  

 
Na imaxe móstrase un camiño que comparte uso agrícola co uso de acceso a zona residencial 

No Anexo das fichas de análise do modelo de asentamento poboacional móstrase como os pequenos 

asentamentos rurais se distribúen en torno a estes camiños, xeralmente asfaltados. A partir destes camiños, 

distribúense outros, nalgúns casos asfaltados ou formigonados nos seus primeiros tramos e outros cun firme 

máis brando. 
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Na imaxe móstrase a tipoloxía de camiños presentes no medio rural de Nigrán. 

Na zona norte e este onde se encontran menos núcleos rurais a rede de camiños teñen un carácter agrícola 

máis definido. As características destes camiños é moi diversa en canto a anchura e en canto firmes.  

Os camiños rurais, hoxe en día, ademais das funcións descritas, son unha infraestrutura que permite conectar 

as zonas máis urbanas co medio rural, sendo utilizados para a realización de actividades de recreo, como 

sendeirismo, circuítos de bicicleta e cabalgada, principalmente. Esta función de esparexemento únese ao 

valor sociocultural que representan nalgunhas ocasións. Ante a demanda de espazos para a realización das 

actividades de recreo antes citadas o Concello estableceu algunhas rutas que discorren por camiños: o PRG-

60 circular de Priegue, o PRG-61 Camos-Parada-Chandebrito, así como á beira do Arroio de Ponte Muíña. 

1.5. Plan urbanístico de municipios lindantes  

1.5.1. Vigo 

Plan xeral vixente: Plan xeral de ordenación municipal 
 

Aprobación 

definitiva 

Aprobación 

definitiva no BOP 

Aprobación 

definitiva no 

DOG 

Publicación da 

normativa 
Texto refundido 

16/05/2008 10/07/2008 03/06/2008 06/08/2008  

Aprobación definitiva pendente de modificacións de oito ámbitos que aparecen no actual documento como 

chan urbano consolidado e que pasarán a ser chan urbano non consolidado, así como unhas delimitacións de 

varios núcleos rurais que no documento non obedecen a criterios legais. Desta forma, Vigo é o primeiro 

concello da provincia de Pontevedra que conta cun Plan Xeral adaptado á Lei de ordenación urbanística e 

protección do medio rural de Galicia, coñecida como Lei do Solo. 

Prevé a construción de 121.000 vivendas novas, das que 57.000 deberán estar sometidas a algún réxime de 

protección. 

1.5.2. Baiona 

Plan xeral vixente: Plan xeral de ordenación urbanística 
 

Aprobación 

definitiva 

Aprobación 

definitiva no BOP 

Aprobación 

definitiva no DOG 

Publicación da 

normativa 

Texto refundido 

30/05/1994 02/08/1994  02/08/1994  
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Modificacións puntuais: 
 

Figura 
Aprobación 

definitiva 

Aprobación 

definitiva no 

BOP 

Aprobación 

definitiva no 

DOG 

Publicación 

da 

normativa 

Texto 

refundido 

M.P. PXOM Nº 1 29/09/1997 07/10/1997 08/10/1997 16/10/1997  

M.P. PXOM Nº 2 11/11/1997 21/11/1997 05/12/1997 05/12/1997  

M.P. PXOM Nº 5 12/03/2009     

O día 2 de febreiro de 2.009, finalizou o prazo de exposición pública do Plan Xeral e polo tanto para 

presentar alegacións. O proceso, que concluirá coa aprobación definitiva por parte da Consellaría de Política 

Territorial, segue agora o seu curso cos prazos que marca a Lei. Os técnicos dispoñen de tres meses para 

estudar as alegacións presentadas e incluír as propostas no documento inicial. A estas hai que engadir os 

informes emitidos por distintos organismos e administracións con competencias na ordenación do territorio. 

Se a incorporación de todo iso produce unha variación substancial no proxecto procederase a unha nova 

exposición pública antes da aprobación provisional por parte do Pleno, e de ser enviado á Xunta para a súa 

aprobación definitiva. 

O Plan xeral de ordenación municipal de Baiona prevé a construción de 5.185 vivendas. Na actualidade no 

catastro hai rexistradas 6.527 vivendas. 

1.5.3. Gondomar 

Ten anulado por sentenza firme o PXOM aprobado o 09 de agosto de 1997. A anulación do PXOM de 

Gondomar produciuse en febreiro de 2005 tras un longo proceso xudicial. O documento fora aprobado en 

pleno en 1997, pero o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia deixouno sen efecto nunha sentenza de 2001. 

O Tribunal Supremo anulouno de forma definitiva catro anos despois por ter defectos de forma. 

Ten como plan vixente as Normas complementarias e subsidiarias de plan provincial aprobadas o 3 de Abril 

de 1.991. A concesión de licenzas encóntrase paralizada en todos os núcleos, agás na zona urbana, dende hai 

dous anos. 

O plan actualmente en redacción prevé a construción de 3.500 vivendas nos próximos 15 anos. 

1.6. Áreas aptas para o desenvolvemento urbano 

Un dos obxectivos do Plan Xeral é a oferta de novos solos urbanizables para permitir o crecemento 

urbanístico e controlado do municipio, á vez que mellorar as zonas actualmente consolidadas. Neste caso 

propóñense a protección daquelas zonas que polos seus valores naturais deben ser conservadas e define as 

áreas nas que o posible crecemento urbanístico producirá menos impacto. 

Estas zonas se situarán sobre as zonas de menor valor ambiental, e por iso resultan as máis aptas para situar 

os futuros crecementos urbanísticos do municipio. 

Á hora de estudar e propoñer as áreas máis favorables para a expansión urbanística en Nigrán dende o punto 

de vista ambiental, tivéronse en conta as seguintes limitacións e condicionantes: 

 Os crecementos deberán propoñerse nas zonas de menor pendente e sempre tendo en conta a estrutura 

urbana xa existente e o espazo circundante. Ademais, deberán situarse en zonas con baixo valor natural. 

Neste caso propóñense zonas con poucas pendentes, ocupadas por cultivos e prados. 

 Afección a canles. Deberá evitarse a afección a estes polo desenvolvemento urbanístico, debéndose 

respectar o dominio público hidráulico e limitándose os usos naquelas zonas con risco de inundación. 

 Situación dos usos. Terá que terse en conta o uso do chan máis apto para adecualo á sensibilidade do 

territorio tanto dende o punto de vista natural como acústico e de desenvolvemento das infraestruturas. 
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Segundo o estudo do medio físico e biótico realizado as áreas de maior valor ambiental dentro do municipio 

de Nigrán, se corresponden con: 

 Os LIC Illas Estelas, LIC A Ramallosa, incluídos tamén dentro das Zonas de Especial Protección de 

Valores Naturais (ZEPVN), os espazos naturais segundo o Plan Hidrolóxico de Galicia Costa, as brañas  

Protección de canles e ribeiras (Dominio Público Hidráulico), o Dominio Público Marítimo Terrestre, así 

como proteccións arqueolóxicas. 

 Aquelas zonas de maior pendente e exposición visual situadas no entorno máis oriental do municipio cun 

uso predominantemente forestal. Estes usos correspóndense cos montes veciñais ou mancomunados 

existentes no municipio.  

É necesario asegurar que o desenvolvemento do Plan Xeral do municipio non vai a xerar unha presión 

adicional que supoña un maior deterioro das zonas designadas que presentan un elevado valor natural, polo 

que sería desexable que se establezan os mecanismos necesarios para garantir e mellorar a súa conservación. 

Considerando estes condicionantes, as zonas de posibles crecementos corresponden ás zonas de mosaico de 

cultivos e núcleos rurais e as zonas de uso agropecuario, actualmente en diminución, máis próximas ás zonas 

urbanas actuais.  
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2. Análise do modelo de asentamento poboacional  

A análise do modelo de asentamento poboacional complementa ao estudo do medio rural por medio da 

análise dos elementos que constitúen o marco comarcal e parroquial do medio rural, o sistema de núcleos 

rurais e a súa relación co medio natural produtivo.  

De acordo co especificado no artigo 61.3 da Lei 2/2010 do 25 de marzo “Medidas urxentes de modificación 

da lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia”, en 

diante LOUGA: 

 “A análise do modelo de asentamento poboacional terá por obxecto determinar as medidas a adoptar para 

a súa ordenación e mellora, e a preservación dos asentamentos histórico-tradicionais, definindo os 

elementos que o constitúan e a súa inserción no marco comarcal e destacando a división parroquial, o 

sistema de núcleos de poboación, a súa capacidade de acollida da demanda previsible de uso residencial no 

medio rural e a súa relación co medio natural ou produtivo.”   

O estudo de cada unidade parroquial analízase a partir das características morfolóxicas e tipolóxicas das 

diferentes entidades que o configuran, para así discernir as principais características dos núcleos de 

asentamento poboacional. Porase de manifesto ao longo da presente memoria aqueles terreos que, vinculados 

á explotación racional dos recursos naturais, consolidados por diferentes agrupacións edificatorias, establecen 

diferentes núcleos de asentamento, nos que se establecen con maior ou menor claridade diferentes xerarquías, 

dentro do continúo medio rural. 

As fichas da análise do asentamento poboacional incluídas no Anexo II conteñen un inventario dos 

asentamentos existentes no municipio, ordenados por parroquias.  Cada unha das cales contén o nome, 

situación, número de habitantes, número de edificacións e a súa tipoloxía, estrutura viaria, equipamentos, 

elementos protexidos, e imaxe aérea da área de estudo. 

2.1. División do territorio 

O municipio de Nigrán ten unha extensión de 3.490 hectáreas, encravado na comarca de Vigo, limita polo 

oeste co Océano Atlántico, polo norte co municipio de Vigo ao sur, o de Baiona, e polo leste, o de 

Gondomar. 

A actual estruturación do municipio de Nigrán en sete parroquias  ven dada desde o ano 1836. Esta unidade 

territorial é a empregada por parte da poboación para establecer unha primeira división facilmente 

identificable do termo municipal. As sete parroquias son: 

 Santa Baia de CAMOS. 

 San Xosé de CHANDEBRITO. 

 San Fiz de NIGRÁN. 

 San Xoán de PANXÓN. 

 Santiago de PARADA. 

 San Mamede de PRIEGUE. 

 San Pedro da RAMALLOSA. 
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2.2. Segmentación do estudo por parroquias. Identificación e análise dos 

núcleos de poboación 

O estudo dos asentamentos no municipio realizarase comezando coa análise individualizada de cada 

parroquia. Así, a estrutura parte da identificación xeográfica da parroquia, a tipificación dos topónimos dos 

diferentes lugares da parroquia, segundo o ditame da Comisión de Toponimia e coas normas ditadas pola 

Xunta de Galicia, que na provincia de Pontevedra se establecen no  Decreto 219/1998, do 2 de xullo (DOG 

do 28.07.1998). 

Pártese por formar unha descrición da estrutura dos asentamentos a nivel parroquial, delimitándoos 

xeograficamente, establecendo pautas e características comúns cas súas inmediacións, así como co medio 

físico que lle rodea. Establécense eixos e sectores de características análogas para posuír unha mellor 

comprensión do territorio dunha maneira global. 

Esta análise dos núcleos de poboación no medio rural é a base para a determinación do solo de núcleo rural 

que se realizará de acordo co especificado na LOUGA, artigo 13 de Solo de Núcleo Rural, na fase 

propositiva, e que terá o seu reflexo na clasificación do solo.  

Faise unha descrición dos tipos dos asentamentos, na que a clasificación se efectúa acorde co medio 

xeográfico no que se encravan:  

 Asentamentos no litoral. 

 Asentamentos no Val do Arroio de Ponte Muíña. 

 Asentamentos en ladeira. 

Atendendo ás características morfolóxicas estableceuse un método de clasificación dos núcleos rurais, en 

función de: 

 Número de Barrios e a súa disposición: 

 Mononuclear: Formando un único asentamento de forma máis ou menos agrupada. 

 Polinuclear: Existe máis dun núcleo unidos entre si por unha estrutura de camiños. 

 Estrutura: 

 Lineal: Desenvolvemento en torno a un camiño ben sexa nunha das súas marxes ou en ambas.  

 Alveolar: Produto dunha estrutura  viaria lobulada, ben para adaptarse ás condicións do terreo ou por 

necesidades funcionais derivadas das actividades agropecuarias, ou para abrirse a prazas ou espazos 

públicos, dando lugar a unha estrutura irregular. 

 Radial: Desenvolvemento no entorno dos camiños que xorden dunha área central, onde xeralmente 

están os espazos públicos de relevancia. 

 Espiña: A disposición das vivendas se desenvolve nos camiños perpendiculares a un eixo  lineal 

principal. 

 Mixto:  Desenvolvemento das vivendas que agrupan a dúas ou mais estruturas das anteriores. 
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 Densidade de ocupación: 

 Aberto: Na súa maioría formado por parcelas con vivenda illada en parcela independente de gran 

tamaño, distribuídas de forma dispersa.   

 Compacto: Conformado por vivendas, nunha gran parte agrupadas ou en fileira, formando estruturas 

irregulares e de maior densidade. 

Por último identifícase a tipoloxía característica das edificacións que conforman os asentamentos. Neste 

punto faise especial mención a: 

 Características principais das edificacións e elementos que conforman a unidade residencial, volume e 

xeometría. 

 Materiais dominantes. 

2.2.1. Santa Baia de CAMOS.  

Parroquia coñecida co nome de Camues no século XIII, hoxe en día conta cunha superficie de 6,580  

quilómetros cadrados, linda: 

 Norte: Parroquia de Coruxo no municipio de Vigo polos montes de Outeiro Grande. 

 Este: Parroquia de Chandebrito e cos montes Pico Castelo que os separan da parroquia de Vincios do 

municipio de Gondomar. 

 Sur: Parroquia de Parada. 

 Oeste: Coas parroquias de Nigrán e Priegue. 

 

No cadro seguinte se relacionan os topónimos dos diferentes lugares da parroquia de Camos: 

 

Arrotea, A Balinfra Carballal, O Carballeira, A Castelo, O 

Chouso, O Cruz, A Escampado, O Fontenla Lama, A 

Levada, A Lourintín Marín Pedras, As Piñeiros 

Reboreda, A Rial, O San Roque Seixo, O Sobral, O 

Suncido Touza, A Urxeira, A 
Vilar 
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Estrutura dos asentamentos 

Entorno a tres vías principais de comunicación se implantan os diferentes núcleos de poboación: A estrada 

PO-3324 que comunica as parroquias de Nigrán e Chandebrito, en segundo lugar a PO-3320 (Rúa dos Pazos) 

que transcorre desde a parroquia de Nigrán, pasando por Camos ata Parada, e en terceiro lugar a rúa de San 

Roque que comunica as anteriormente mencionadas.  

 Na estrada PO-3324 no seu tramo situado máis ao norte de (sentido leste-oeste) sitúanse os núcleos 

rurais de Cruz, Vilar, Arrotea ou Piñeiros, dispostos sobre as vertentes norte e sur, sempre cunha 

orientación sur para ver favorecido o seu desenvolvemento agrario.  

 Os asentamentos sobre a rúa de San Roqu e (sent ido norte-sur), posúen un carácter lineal e máis urbano 

(Touza), onde as zonas máis rurais se desenvolven en parte norte (Marín e Vilar) na súa marxe oeste, 

núcleos de Rial e Lama. 

 Ao longo da PO-332 sucédense diversas edificacións dispersas a pé de estrada, mentres que os núcleos 

con carácter tradicional se dispoñen en vías perpendiculares, desenvolvéndose en tramas de antigos 

camiños que discorren paralelos coa pendente natural do terreo, con orientacións predominantes ao 

suroeste.    
  

  

Número Toponimia Núcleo 

01.01 0101 A Arrotea 

01.02 0102 O Carballal 

01.03 0105 A Cruz 

01.04 0106 Fontenla 

01.05 0107 A Lama 

01.06 0108 A Levada 

01.07 0109 Marín 

01.08 0110 As Pedras 

01.09 0111 Piñeiros 

01.10 0112 A Reboreda 

01.11 0113 O Rial 

01.12 0116 Vilar 

01.13 0114 O Sobral 

01.14 0115 Touza 
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Morfoloxía dos asentamentos 

Os núcleos de poboación cun carácter eminentemente rural, emprázanse na ladeira dos montes que marcan a 

fronteira entre os municipios de Nigrán e Vigo e desemboca no Val do Arroio de Ponte Muíña. Esta 

localización en pendente cunha orientación predominantemente sur, é consecuencia da busca dun soleamento 

para os desenvolvemento agrícolas. Os diversos núcleos de Camos que se dispoñen entorno á estrada PO-

3324, posúen un carácter eminentemente lineal, xa que desde o núcleo de A Cruz ata o de Piñeiros, a ambos 

lados da estrada se aprecian disposicións similares que dan resposta aos mesmos requisitos. 
 

 
 

 

Os asentamentos de Vilar / San Roque parten da confluencia da Rúa San Roque, onde se sitúa a Capela da cal 

recibe o nome, coa estrada PO-3324 e se desenvolve en sentido sur pasando polo núcleo de Marín ata o Pazo 

da Touza. Os cursos fluviais que o delimitan por leste e oeste, fai que o marcado desenvolvemento lineal 

quede determinado polo cavorco natural do terreo. As edificacións tradicionais se apoian a ámbolos lados do 

viario, quedando as terras destinadas ao cultivo cara as zonas en máis contacto cos regatos. 

Os núcleos situados aos pés da ladeira máis en contacto coa estrada PO- 332 como os de As Pedras ou o de 

Fontenla no cavorco do Arroio de Ponte Muíña, ademais de favorecer a produción agrícola, fai que se 

compacten os asentamentos, dando lugar a agrupacións con maior densidade de edificacións. 

A estrutura do rueiro parte da necesidade de adaptarse á orografía do terreo e á vinculación directa coas 

principais vías de comunicación. Así, os núcleos posúen unha armazón de camiños perpendiculares á liña de 

pendente, en contacto directo coa edificación de carácter residencial e os terreos cultivables. O formato deste 

viario (dimensión, sección e pavimentación) é xeralmente insuficiente,e non se adapta ás necesidades medias 

do entorno. Coas infraestruturas existentes dáse unha circunstancia similar, xa que en determinados núcleos 

están executadas parcialmente ou coexisten os servizos urbanísticos municipais cos de carácter veciñal. 
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Características das edificacións. 

A disposición das edificacións nos núcleos do entorno da estrada PO-3324, está directamente condicionada á 

topografía existente, xa que a forte pendente fai que a disposición sexa en bancais ou terrazas. Existe unha 

porción de terreo cultivable pegada á edificación que posúe diferentes situacións segundo a particularidade da 

orografía. 

 
Núcleo de Piñeiros 

 

 
Núcleo de A Lama. 

Nas zonas máis tendidas (asentamentos entorno á estrada PO-332) dáse unha maior compactación pero 

conservando o carácter de unidade independente de cada propiedade, prevalecendo a edificación unifamiliar 

illada, a cal se sitúa nas proximidades da vía de comunicación e o terreo cultivable nas zonas posteriores. É 

habitual a convivencia entre edificación principal e auxiliares destinadas a usos agrícolas. 

A edificación tradicional tipo está composta por unha planta baixa ou en semisoto destinada a usos de 

almacén e adega, xeralmente sen acabados nin instalacións (salvo as básicas de electricidade e fontanería). 

Os usos residenciais se desenvolven en plantas baixas ou altas. En ocasións existe un faiado ou 

aproveitamento do espazo en baixo cuberta para rocho. A estrutura componse de muros de carga 

conformados por perpiaños de pedra granítica, forxados de madeira, e cuberta a dous ou catro augas rematada 

con tella. 
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2.2.2. San Xosé de CHANDEBRITO. 

A parroquia de Chandebrito era un lugar da parroquia de Santa Baia de Camos, que pola súa distancia en 

1786 pasou a ser considerada como un anexo interno, e non foi ata 1807 que se funda como parroquia 

independente. Hoxe en día conta cunha superficie de 4,630  quilómetros cadrados, , linda: 

 Norte: Coas parroquias de Coruxo e de Valadares, ambas pertencentes ao municipio de Vigo. 

 Este: Parroquia de Vincios, municipio de Gondomar. 

 Sur: Parroquia de Camos. 

 Oeste: Ao igual que polo sur, linda coa parroquia de Camos. 

 

No cadro seguinte se relacionan os topónimos dos diferentes lugares da parroquia de Chandebrito. 
 

 

Igrexa, A Laxes, As Pereiras, As Pracíns 

Rabete, O Rozadas, As Tomadas, As  
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Estrutura dos asentamentos 

A parroquia de Chandebrito, é das sete que conforman o municipio de Nigrán, a máis desvinculada 

xeograficamente, tanto pola súa distancia coa costa como por situarse a maior altitude. Dáse a circunstancia 

de que é a parroquia menos poboada e os seus asentamentos se reducen a catro: Os de Igrexa e Tomadas, 

unidos polo camiño de Laxes situados na planicie, e os núcleos de Pracíns e Rozadas, enmarcados dentro da 

ladeira dos montes Outeiro Grande. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disposición dos asentamentos na parroquia de Chandebrito. 

Morfoloxía dos asentamentos. 

O asentamento primixenio na parroquia de Chandebrito atópase no antigo Castro que domina a planicie, este 

asentamento poboacional respondía a unhas necesidades defensivas e de cultivo. Pouco a pouco os 

poboadores se foron establecendo en diferentes casais (conxunto de casas) no entorno do Castro, daquela 

época se conservan parcialmente os “Muíños do Regueiro”, que se integran na estrutura do núcleo de “A 

Igrexa”.  O condicionante topográfico ao que se enfrontan os asentamentos fai que se parta dunha disposición 

en fileira das edificacións en sentido perpendicular á pendente do terreo para unha liberación e mellor 

accesibilidade aos terreos cultivables, favorecendo o seu soleamento.  
 

 
Castro de Chandebrito. 

Número Toponimia Nome Núcleo 

02.01 0201 A Igrexa 

02.02 0202 Pracíns 

02.03 0203 As Rozadas 

02.04 0204 As Tomadas 
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Os núcleos de Pracíns e de As Rozadas posúen unha localización máis dispersa e compacta, sempre situados 

sobre unha pendente, cunha orientación sur. As edificacións son predominantemente illadas e con zonas 

cultivables en  bancais ou terrazas. Tanto no caso de Pracíns onde o núcleo queda delimitado a través de dous 

viarios de segundo orde, como no de As Rozadas no que o núcleo tradicional queda definido por masas 

forestais e posúe unha estrutura lineal apoiada sobre o viario que o atravesa, a delimitación e consolidación 

provocou que os terreos de cultivo se situaran na periferia, o cal orixinou que a partir do desenvolvemento de  

anteriores planeamentos e iniciativas individuais, se crearan  novos asentamentos.  

 

 

Hoxe en día existe unha colmatación de edificacións derivada de actuacións individuais, en ocasiones 

dispostas entorno ás vías principais que dan acceso aos núcleos tradicionais, noutras ocasións son actuacións 

illadas accesibles a través de camiños particulares ou antigos sendeiros. Este crecemento afecta por un lado, á 

expansión natural dos núcleos nos que o espazo cultivable se ocupa por novas edificacións, e é noutros casos, 

sobre todo nas proximidades dos núcleos de Pracíns e de As Rozadas, xorden novos asentamentos ben, froito 

de antigos planeamentos ou ben de iniciativas individuais, que traen como consecuencia un cambio da 

explotación racional dos recursos e a conseguinte dispersión. 
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Características das edificacións 

A edificación tradicional está composta por unha planta baixa ou en semisoto destinada a usos de almacén e 

adega, xeralmente sen acabados nin instalacións (salvo as básicas de electricidade e fontanería). Os usos 

residenciais desenvólvense en plantas baixas ou altas. En ocasións existe un faiado ou aproveitamento do 

espazo en baixo cuberta para rocho. A estrutura componse de muros de carga conformados por perpiaños de 

pedra granítica, forxados de madeira, e cuberta a dúas ou a máis augas rematada con tella. 

A edificación tradicional é ocasionalmente ampliada en altura, conservándose os cerramentos exteriores da 

planta baixa como muro de carga. Estas actuacións responden á necesidade dun maior espazo para 

desenvolver os usos residenciais, debido a que a implantación dos sistemas de calefacción permite un maior 

desenvolvemento en superficie das vivendas. 

Existe un gran número de actuacións individuais, que dan como consecuencia a edificacións fóra de 

ordenación, en ocasións apoiadas en antigos planeamentos ou froito da iniciativa propia, que se separan do 

establecido na Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de 

Galicia. 

 

 

As edificacións existentes en situación de fóra de ordenación, responden a unha tipoloxía media do tipo 

unifamiliar illado cunha parcela de terreo pechada media entre 1.000m² e 1.500m². Os peches están 

executados en bloque de pedra granítica e oscilan sobre os 2,00 metros de altura, en ocasións incorporan 

peches de tipo vexetal ou mixtos. Os retranqueos medios están no entorno dos tres metros. Interiormente se 

dividen en: Planta en soto ou semisoto destinada a garaxe/rocho, esta  adoita elevarse entorno a un metro 

sobre a rasante natural do terreo. Planta baixa destinada a usos residenciais ao igual que o baixo cuberta que 

en ocasións se eleva por encima do forxado un metro para conseguir un maior aproveitamento. A cuberta cun 

ángulo medio entre 30º e 40º desenvólvese a dúas ou catro augas, na que eventualmente aparecen mansardas 

ou casetóns, para aumentar o aproveitamento deste espazo. 
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2.2.3. San Fiz de NIGRÁN. 

As primeiras noticias que se atopan sobre a parroquia, son sobre a doazón do Couto de Nigrán por 
parte da Condesa Dª. María Fernández ao  Bispo de Tui, datada entorno ao ano 1243. Hoxe a 
parroquia desenvólvese nunha superficie de 5,260 quilómetros cadrados, linda: 

 Norte: Coas parroquias de Panxón e Priegue. 

 Leste: Parroquias de Priegue, Camos e coa parroquia de Parada tendo fronteira común o Arroio de Ponte 

Muíña. 

 Sur: Continuidade da fronteira coa parroquia de Parada e parroquia de San Pedro da Ramallosa. 

 Oeste: Posúe fronteira co Océano Atlántico (Ría de Vigo) e parroquia de Panxón.  
 

 

 

No cadro seguinte relaciónanse os topónimos dos diferentes lugares da parroquia de Nigrán. 

 

Angustia, A Barxa, A Canido Ceán, O Devesa, A Grolos 

Igrexa, A Lagoíña, A 
Lugar do 

Monte, O 
Nigrán Nogueira, A Outeiro, O 

Paradellas Pateira, A 
Río do Cabalo, 

O 
Tarela, A Telleiras, As Vilameán 
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Estrutura dos asentamentos. 

A estrutura dos asentamentos estúdase entorno a tres eixos que conforman as zonas de expansión urbana da 

parroquia, no que a proximidade ao litoral costeiro é determinante para a análise, así:  

 O primeiro eixo establécese no continuo urbano da costa, que se inicia nos núcleos de Patos e Xermaña 

da parroquia de Panxón y se estende por toda a fronte litoral ata o núcleo urbano de A Ramallosa. Os 

asentamentos son fundamentalmente edificacións unifamiliares, xunto con pequenos bloques residenciais 

de dúas a tres alturas de media.  Este desenvolvemento en toda a fronte da baía de Praia América ven 

como resposta ao atractivo turístico da zona e a demanda de segundas residencias. 

 No eixo norte-sur entre as estradas PO-325 e PO-552 establécense asentamentos de carácter urbano, no 

que existe unha convivencia de armazón continua de edificacións de carácter unifamiliar e colectivo. 

Sobre a marxe leste da estrada PO-552 (leste da Avenida do Val Miñor) destaca o asentamento de 

Vilameán. 

 No entorno das estradas PO-3323 e PO-332, coexisten diversos núcleos de poboación, tales como 

Telleiras ou Ceán de carácter máis urbano, con outros eminentemente rurais como o de Barxa. Sobre a 

estrada PO-332 na súa parte norte á altura do Pazo de Urzaiz, se atopan os asentamentos de Grolos e 

Nogueira, que establecen unha comunicación coa parroquia de Priegue. Así mesmo na continuidade da 

estrada PO-332, nas proximidades da súa confluencia coa PO-3324, áchanse os núcleos de Tarela 

(lindeiro norte PO-332) e Outeiro (lindeiro sur PO-332).  

 

 

 

 

 

 

 

Disposición dos asentamentos na parroquia de Nigrán. 

 

Morfoloxía dos asentamentos. 

Na parroquia de Nigrán danse fundamentalmente tres tipos de asentamentos, en función do seu 

emprazamento. 

A parroquia de Nigrán no entorno da estrada PO-552 (Avenida do Val Miñor e Avenida Rosalía de Castro), 

entre os cruces da PO-332 e PO-3323 é eminentemente urbana. Neste centro urbano desenvólvense en gran 

medida as actividades do sector terciario; aquí é onde se sitúa o concello, entidades financeiras e locais 

comerciais nas plantas baixas dos edificios. O grao de ocupación dos locais é maior canto máis próximos se 

atopen  ao concello. Existen varias promocións de vivenda, fundamentalmente compostas de baixo a locais 

Número Toponimia Nome Núcleo 

03.01 0302 A Barxa 

03.02 0306 Grolos 

03.03 0311 A Nogueira 

03.04 0312 O Outeiro 

03.05 0313 A Tarela 

03.06 0301 As Angustias 

03.07 0309 Lugar do Monte 

03.08 0314 As Telleiras 

03.09 0308 A Lagoíña 

03.10 0304 O Ceán 

03.11 0305 A Dehesa 

03.12 0315 Vilameán 
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comerciais e de dúas a catro alturas destinadas a usos residenciais. Sobre este entorno destaca o asentamento 

rural de Vilameán, que posúe un marcado carácter lineal fronteirizo coa trama urbana.  

Na zona litoral da parroquia, no entorno da confluencia das praias coa desembocadura do Arroio de Ponte 

Muíña, o condicionante do alto atractivo turístico imponse e ten como consecuencia directa a colmatación do 

espazo urbano por asentamentos de edificacións do tipo unifamiliar como plurifamiliar en bloques de dúas a 

tres alturas. Este continuo urbano paralelo á franxa litoral dáse en maior ou menor medida en toda a fronte 

desde as faldras de Monteferro na parroquia de Panxón ata a parroquia de A Ramallosa. 

Na parroquia de Nigrán os asentamentos de carácter máis rural se distribúen en dúas zonas claramente 

diferenciadas á marxe do de Vilameán. Os asentamentos de Grolos- A Nogueira e de A Tarela – O Outeiro se 

sitúan no entorno da Estrada  PO-332, na ladeira dos montes de Priegue, e o asentamento de A Barxa, nas 

proximidades do Arroio de Ponte Muíña.  

Os núcleos de Grolos e A Nogueira, nacen como consecuencia da necesidade de  encargarse das terras de 

cultivo dos Pazos de Urzaiz e de Cea,   estas edificacións se implantan na marxe norte da estrada, na vía de 

comunicación co núcleo de San Román, xa na parroquia de Priegue. Dun modo análogo pódense estudar os 

asentamentos de A Tarela e de O Outeiro, nas proximidades da casa de A Tarela, Casa Yáñez ou mesmo do 

núcleo de Ceán, onde se atopa a Igrexa de San Fiz, patrón da parroquia. 
 

 

A proximidade do núcleo rural de A Barxa ao Arroio de Ponte Muíña é a clave para a subsistencia das poucas 

zonas cultivables da parroquia de Nigrán, se ben a proximidade á conca fluvial é un factor determinante, non 

é exclusivo desta parroquia, xa que a maioría dos asentamentos poboacionais danse na ribeira sur do Río ao 

seu paso pola parroquia de Parada. 
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Características dás edificacións 

Nas zonas máis próximas á costa a tipoloxía edificatoria característica corresponde a vivendas unifamiliares 

de segunda residencia, directamente influenciada polo atractivo turístico da zona. Existe unha gran demanda 

deste tipo de edificacións, que unido á escaseza de oferta e á práctica consolidación do ámbito que se 

produciu nos últimos 20 anos, fai que sexan produtos accesibles a un sector da poboación con alto poder 

adquisitivo. A tipoloxía corresponde a antigas edificacións consolidadas, que tras sucesivas rehabilitacións e 

ampliacións perderon o seu carácter tradicional ou actuacións realizadas para satisfacer a demanda actual de 

necesidades de vivendas de luxo. A outra tipoloxía característica desta zona costeira é a de bloques 

residenciais colectivos de tres alturas de media, que alberga apartamentos que na súa maioría son explotados 

en réxime de aluguer en tempadas estivais. 

A edificación tradicional está composta por unha planta baixa ou en semisoto destinada a usos de almacén e 

adega, xeralmente sen acabados nin instalacións (salvo as básicas de electricidade e fontanería). Os usos 

residenciais desenvólvense en plantas baixas ou altas. En ocasións existe un fallado ou aproveitamento do 

espazo en baixo cuberta para rocho. A estrutura componse de muros de carga conformados por perpiaños de 

pedra granítica, forxados de madeira, e cuberta a dous augas rematada con tella. 
 

 
Núcleo de A Tarela. 

 

 
Núcleo de A Barxa. 

A edificación tradicional é ampliada ocasionalmente en altura, conservándose os cerramentos exteriores da 

planta baixa como muro de carga. Estas actuacións responden á necesidade dun maior espazo para 

desenvolver os usos residenciais, debido a que a implantación dos sistemas de calefacción permite un maior 

desenvolvemento en superficie das vivendas. 
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2.2.4. San Xoán de PANXÓN. 

Antigamente coñecida como "Pandion", debido a que o patrón venerado era S. Pantaleón Mártir, e por 

corrupción do nome foi derivado en "Pandion", hoxe "Panxón". Parroquia cunha superficie de 4,240 

quilómetros cadrados, linda: 

 Norte: Coa parroquia de Priegue e co Océano Atlántico (Ría de Vigo). 

 Este: Posúe continuidade na fronteira coa parroquia de Priegue e coa parroquia de Nigrán.  

 Sur: Coa parroquia de Nigrán e co Océano Atlántico (Ría de Vigo). 

 Oeste: Océano Atlántico (Ría de Vigo).  
 

 

No cadro seguinte relaciónanse os topónimos dos diferentes lugares da parroquia de Panxón. 

 

Area Alta, A Barcalleira, A Bouza Vella, A Calzada, A Carballesa, A 
Carballo da 

Palma, O 

Carregal, O Dunas, As Formigón, O Gaifar Madorra, A Mallón, O 

Monteferro, O Paraviñaval Patos Porqueira, A Portocelo Praia, A 

Quinteiro, O Rabadeira, A Rial, O 
Río do Forno, 

O 
San Xoán Sancho 

Seixo, O Touza, A Tripeiro, O 
Veiga da Arca, 

A 
Xermaña  
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Estrutura dos asentamentos. 

A parroquia costeira de Panxón posúe tres localizacións de asentamentos diferenciados: 

 A península de Monteferro queda articulada coa parroquia pola estrada PO-2105, que está flanqueada 

polo norte pola Praia de Patos e a de La Madorra polo sur. Os asentamentos rurais fundamentalmente son 

de carácter unifamiliar de segunda residencia dispostos nas vertentes da súa aba, que xunto co recente 

desenvolvemento do SAU -1 completan a trama urbana da zona. 

 Un segundo eixo cun desenvolvemento norte-sur, establece un continuo urbano sobre a liña da costa. 

Iníciase nos núcleos da faldra de Monteferro e continúan polo litoral ata o núcleo urbano de A 

Ramallosa. Este ámbito caracterízase fundamentalmente por unha gran densidade na ocupación destes 

espazos, que son destinados a edificacións de carácter unifamiliar xunto con pequenos bloques 

residenciais de dous a tres alturas de media. 

 É na parte norte da estrada PO-3330 (Rúa Otero Pedraio) nas proximidades da súa confluencia coa PO-

552, é onde encontramos núcleos que creceron como desenvolvemento das tramas de antigos camiños, 

que favorecidos pola topografía do terreo foron formando un tecido de edificacións diseminadas. 

 

 

Disposición dos asentamentos na parroquia de Nigrán. 

 

Morfoloxía dos asentamentos. 

A península formada por Monteferro, xunto coa proximidade ao litoral urbano, son as principais 

características da parroquia de Panxón. Os asentamentos de carácter máis urbano corresponden coa zona da 

praia de Patos, na confluencia da ladeira norte de Monteferro coa franxa costeira, e os núcleos de Madorra, 

Gaifar e Area Alta (núcleo de Panxón), que co tempo pasaron de ser asentamentos de marcado carácter 

pesqueiro, a núcleos residenciais con grande afluencia turística en tempadas estivais. 

O desenvolvemento do SAU-1 de Monteferro, completa a trama residencial iniciada na aba sur, como 

resposta dunha busca dunhas vistas e orientación favorables. As edificacións de carácter residencial 

unifamiliar forman un tecido continuo de unión entre ambas as dúas abas do monte, delimitadas polas masas 

arbóreas da vertente norte e das zonas máis elevadas. 

O continuo urbano, sexa de vivendas de carácter unifamiliar ou plurimafiliar en pequenos bloques, da zona 

litoral é unha realidade a nivel municipal, iniciado nas ladeiras de Monteferro na parroquia de Panxón ata o 

núcleo de A Ramallosa. É no ámbito do núcleo de Area Alta e de Gaifar, onde a armazón de vivendas 

 

Número Toponimia Nome Núcleo 

04.01 0410 O Quinteiro  

04.02 0414 Sancho 

04.03 0415 A Touza 

04.04 0409 A Porqueira 

04.05 0412 O Rial 

04.06 0402 A Barcalleira 

04.07 0411 A Rabadeira 

04.08 0408 Patos 

04.09 0407 O Paraviñal 

04.10 0417 A Xermaña 
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coexiste con diversas dotacións, tanto de carácter deportivo como sanitario, que serven a un núcleo de 

poboación cada vez menos estacionario. 

Os núcleos poboacionais situados no ámbito da estrada PO-325, nacen sobre a pendente natural do terreo en 

busca dunha orientación sur - sueste, estando os terreos destinados aos cultivos agrupados nas zonas 

próximas, onde a orografía é máis tendida e ofrece un maior aproveitamento do sol. Estes núcleos foron 

transformándose e crecendo ata practicamente perder a entidade de núcleo tradicional, xa que a ocupación 

por parte da edificación dos camiños que os unían fai que se cree un continúo. 
 
 

Os asentamentos de O Quinteiro, Sancho, A Touza, O Carregal e O Rial, aínda conservan en maior ou menor 

medida unha zona de núcleo rural, se ben existe unha colmatación de edificacións derivada de actuacións 

individuais, en ocasións dispostas entorno ás vías principais que dan acceso aos núcleos tradicionais, polo 

estes fóronse expandindo en detrimento das zonas de destinadas ao cultivo. 

 

 
Asentamentos de carácter rural. 
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Características das edificacións 

Nas zonas máis urbanas da costa, tanto nos núcleos de Patos coma da Madorra, Gaifar e Area Alta (núcleo de 

Panxón) a tipoloxía edificatoria característica corresponde a bloques residenciais colectivos de dúas e tres 

alturas de media, que alberga apartamentos que na súa maioría son explotados en réxime de aluguer en 

tempadas estivais ou como vivendas de segunda residencia. Así mesmo dáse unha tipoloxía de vivenda 

unifamiliar consolidada tanto illada como pegada nas proximidades da praia, correspondendo con tipoloxías 

de antigas edificacións rehabilitadas e ampliacións, que en ocasións perderon o seu carácter tradicional. 

A edificación tradicional está composta por planta baixa de muros de carga conformados por perpiaños de 

pedra granítica, forxados de madeira, e cuberta a dúas  augas rematada con tella, redúcese a localizacións 

concretas no ámbito dos núcleos de Barcalleira, Sancho, ou Quinteiro ou A Touza. 
 

 
Edificación en O Quinteiro 

Na área comprendida entre as estradas PO-325 e PO-552, localízanse diversos núcleos poboacionais que se 

ben posuían unha estrutura tradicional, as actuacións froito de plans precedentes ou ben froito da iniciativa 

individual, dan como consecuencia a edificacións fóra de ordenación, en ocasións apoiadas en rúas e camiños 

existentes ou en rueiros e servidumes de carácter particular. 

Estas actuacións dispersas entre os diferentes núcleos están en situación de fóra de ordenación, á marxe do 

establecido na Lei 9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de 

Galicia. A tipoloxía unifamiliar illada media, conta cunha parcela de terreo pechada entre 800 m² e 1.200 m². 

Os peches están executados en bloque de pedra granítica e oscilan sobre os 2,00 metros de altura, en ocasións 

incorporan peches de tipo vexetal ou mixtos. Os retranqueos medios están no ámbito dos tres metros. 

Interiormente están divididas en: 

 Planta en soto ou semisoto destinada a garaxe/rocho. Esta planta elévase sobre un metro sobre a rasante 

natural do terreo. 

 Planta baixa destinada a usos residencias. 

 Planta en baixo cuberta destinada a uso residencial, en ocasións elévase por enriba do forxado un metro 

para conseguir un maior aproveitamento. A cuberta cun ángulo medio entre 30º e 40º desenvólvese a 

dúas ou catro augas, na que eventualmente aparecen mansardas ou casetóns, para aumentar o 

aproveitamento deste espazo. 
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2.2.5. Santiago de PARADA. 

Chamada Parada de Miñor para distinguila doutra parroquia de idéntico nome situada no Arciprestado de San 

Martiño. Coñecida antigamente como Parata, foi no ano 915 doada á Igrexa de Lugo por parte do Rei Don. 

Ordoño II e a súa esposa Dª. Elvira, dende entón foi derivando ata a actualidade. Parroquia cunha superficie 

de 3,59 quilómetros cadrados, linda: 

 Norte: Coas parroquias de Nigrán e de Camos. 

 Este: Parroquia de Villaza, municipio de Gondomar. 

 Sur: Continuidade da fronteira coa parroquia de Villaza do municipio de Gondomar e coa parroquia de A 

Ramallosa. 

 Oeste: Linda coa parroquia de A Ramallosa, e mediante a fronteira natural do Arroio de Ponte Muíña coa 

parroquia de Nigrán 

 

 

No cadro seguinte relaciónanse os topónimos dos diferentes lugares da parroquia de Parada. 

 

Areíña, A Carrasca, A Cartas Casanova,A Con Igrexa, A 

Laxe, A Nandín Palleiro, O Rúa, A Sobreiro, O Tinde, O 
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 Estrutura dos asentamentos 

A estrutura dos asentamentos realízanse fundamentalmente en dúas zonas: A vertente norte da estrada PO-

2106, cara ao val que forma o Arroio de Ponte Muíña, onde se localizan a gran parte dos núcleos 

poboacionais como: Tinde, Laxe, Sobreiro, Igrexa e Con/Lodeiros. A segunda zona é a ocupada polo núcleo 

de Nandín, na marxe este da Estrada PO-332, actualmente dividido en dúas partes pola autovía do Val Miñor. 
 

 

 
Disposición dos asentamentos na parroquia de Nigrán. 

 

 Morfoloxía dos asentamentos 

Parada é xunto con Camos e Chandebrito, unha das parroquias que debido ao seu retiro respecto ao mar, 

aínda conserva características típicas do medio rural tradicional. A parroquia organízase en torno a dous eixes 

fundamentais, a estrada PO-2106 e a PO-332, sempre co referente do Arroio de Ponte Muíña, ao que se 

orientan os núcleos de poboación. 

Os núcleos do Tinde, A Laxe e A Igrexa, están situados aos pés da aba en contacto coa estrada PO-2106 pola 

súa vertente norte cara ao cavorco do Arroio de Ponte Muíña. A topografía abrupta fai que se compacte os 

asentamentos xeralmente en disposición de fileira, para poder destinar ao cultivo aqueles terreos nos que a 

orografía é máis horizontal. Os núcleos de Con/Lodeiros ou o do Sobreiro posúen unha maior extensión de 

terreos de cultivo, grazas a que se encontran máis próximos ao río. 
 

 

Número Toponimia Nome Núcleo 

05.01 0503 Con  

05.02 0504-0507 A Igrexa-A Rúa 

05.03 0505 Laxe, A 

05.04 0506 Nandín 

05.05 0502-0508 As Cartas-O 

Sobreiro 

05.06 0509 Tinde, O 
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A estrutura dos rueiros, parte das necesidade de adaptarse á orografía do terreo e á vinculación directa coas 

principais vías de comunicación, así, os núcleos posúen unha armazón de camiños perpendiculares á liña de 

pendente, en contacto directo coa edificación de carácter residencial e os terreos cultivables. O formato deste 

viario: Dimensión, sección e pavimentación, son xeralmente insuficientes, non adaptándose ás necesidades 

medias do ámbito. Coas infraestruturas existentes dáse unha circunstancia similar, xa que en determinados 

núcleos están rematadas parcialmente ou coexisten os servizos urbanísticos municipais cos de carácter 

veciñal. 

Características das edificacións. 

A disposición das edificacións nos núcleos está condicionada pola topografía existente, xa que debido ao 

accidentado do terreo, as edificacións se dispoñen ao pé das vías de comunicación. 

 
Núcleo de Nandín. 
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Núcleo de A Igrexa. 

A edificación tradicional tipo componse xeralmente por unha planta baixa ou en semisoto destinada a usos de 

almacén e adega, xeralmente sen acabados nin instalacións (salvo as básicas de electricidade e fontanaría). 

Os usos residenciais desenvólvense en plantas baixas ou altas. En ocasións existe un fallado ou 

aproveitamento do espazo en baixo cuberta para rocho. A estrutura componse de muros de carga 

conformados por perpiaños de pedra granítica, forxados de madeira, e cuberta a dúas ou catro augas rematada 

con tella. 

A edificación tradicional é ampliada ocasionalmente en altura, conservándose os cerramentos exteriores da 

planta baixa como muro de carga. Estas actuacións responden á necesidade dun maior espazo para 

desenvolver os usos residenciais, debido a que a implantación de novas instalacións permiten un maior 

desenvolvemento en superficie das vivendas. En ocasións as ampliacións non responden a criterios 

normativos e desvirtúase o concepto de edificación tradicional. 
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2.2.6. San Mamede de PRIEGUE. 

Foi en 1643 cando foi considerada como cabeza de condado, título que concedeu o Rei a Don. Baltasar de 

Sequeyros Silva e Sotomayor, na actualidade con 3,81 quilómetros cadrados é a parroquia con menor 

superficie das que conforman o termo municipal, linda: 

 Norte: Parroquia de Saiáns do municipio de Vigo. 

 Este: Parroquia de Camos. 

 Sur: Parroquia de Nigrán e Panxón. 

 Oeste: Océano Atlántico (Ría de Vigo). 
 
 

 

No cadro seguinte relaciónanse os topónimos dos diferentes lugares da parroquia de Priegue. 

 

Abetos, Os Alborés Grande 
Alborés 

Pequeno 
Aldeana, A Antonesas, As 

Canizo do 

Mallado, O 

Cavadiñas, As Chans, As Cova, A Cruceiros, Os Eidos, Os Estripeiral, O 

Forcas, As Mámoa, A Medoñas, As Navás 
Outeiro de 

Abaixo, O 

Outeiro de 

Arriba, O 

Pedriña, A Pedrosas, As Prado Raña, A Regueira, A Regueiriños 

Revolta, A Rexas, As Rouxo San Román   
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Estrutura dos asentamentos 

A parroquia de Priegue é a que menos extensión posúe das sete que conforman o municipio de Nigrán. O 

carácter fronteirizo coa parroquia de Saiáns (municipio de Vigo), característica común coas parroquias 

estremeiras de Camos ou Chandebrito, é determinante para a análise dos seus asentamentos 

   

Entre as parroquias de Saiáns e Priegue, existe un continuo edificatorio no ámbito das dúas vías principais de 

comunicación ( PO-325 e PO-552), que se vai desenvolvendo en bancadas conforme ao desnivel existente 

cara á liña da costa. As edificacións de tipoloxía unifamiliar na súa gran maioría, apoiándose en antigas 

senllas  e camiños, foron colonizando os diferentes espazos situados entre as principais vías de 

comunicación, formando un tecido continuo. 

Na aba que se orixina no núcleo de As Medoñas cara á parroquia de Nigrán e o val formado polo Arroio de 

Ponte Muíña, localízanse os asentamentos que conservan as características máis tradicionais. A Mámoa e As 

Pedrosas emprázanse nun altiplano cunha boa orientación e soleamento, mentres que o núcleo de San 

Román, practicamente en contacto coa parroquia de Nigrán, se desenvolve sobre unha topografía 

accidentada, cunha orientación sur e vistas sobre a baía de Baiona. 

Número Toponimia Nome Núcleo 

06.01 0606 Mámoa, A  

06.02 0609 As Pedrosas 

06.03 0615 San Román 

06.04 0611 A Raña 

06.05 0602 Alborés Grande 

06.06 0607 As Medoñas 

06.07 0610 Prado 

06.08 0604 A Cova 

06.09 0613 As Rexas 

06.10 0608 Navás 

06.11 0612 A Regueira 

06.12 0614 Rouxo 

06.13 0605 As Chans 

06.14 0603 Alborés Pequeno 
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Morfoloxía dos asentamentos. 

Os núcleos poboacionais situados no ámbito das dúas vías principais de comunicación (PO-325 e PO-552), 

foron transformándose e crecendo ata practicamente perder a entidade de núcleo tradicional, xa que a 

ocupación por parte da edificación dos camiños que os unían fai que se cree un continúo urbano. A estrutura 

do rueiro, é diseminada existindo múltiples viarios, camiños, senllas e servidumes que parten da necesidade 

de adaptarse primeiro á orografía do terreo e en segundo lugar a necesidade de crear un contacto directo coas 

edificacións de carácter residencial. Este continuo urbano edificado é uniforme e trasládase dende a veciña 

parroquia de Saiáns (municipio de Vigo), ata ao núcleo de A Ramallosa. 

Os asentamentos de Navás, As Pedrosas, A Mámoa e de San Román, aínda conservan en maior ou menor 

medida unha zona de núcleo rural, se ben existe unha colmatación de edificacións derivada do 

desenvolvemento de plans precedentes ou de actuacións individuais. 

 

 
Núcleo de A Mámoa. 

A estrutura do rueiro, parte da necesidade de adaptarse á orografía e á vinculación coas principais vías de 

comunicación, así, os núcleos posúen unha armazón de camiños perpendiculares á liña de pendente, en 

contacto directo coa edificación de carácter residencial e os terreos cultivables. 

A dimensión, sección e pavimentación, son xeralmente insuficientes, non adaptándose ás necesidades medias 

do ámbito. Coas infraestruturas existentes dáse unha circunstancia similar, xa que están parcialmente 

rematadas ou coexisten os servizos urbanísticos municipais cos de carácter veciñal. 

Características das edificacións. 

A edificación tradicional tipo está composta por unha planta baixa ou en semisoto destinada a usos de 

almacén e adega, xeralmente sen acabados nin instalacións (salvo as básicas de electricidade e fontanaría). 

Os usos residenciais desenvólvense en plantas baixas ou altas. En ocasións existe un faiado ou 

aproveitamento do espazo en baixo cuberta para rocho. A estrutura componse de muros de carga 

conformados por perpiaños de pedra granítica, forxados de madeira, e cuberta a dúas ou catro augas rematada 

con tella. 
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2.2.7. San Pedro da RAMALLOSA. 

A mediados do s.XII coñecíase esta parroquia polo nome de San Pedro de "Filguyra" que despois derivou en 

"Filguyras", nome conservado ata polo menos o ano 1671; pero debido á proximidade coa parroquia de Sta. 

Cristina da Ramallosa (municipio de Baiona), pouco a pouco transformouse en San Pedro de A Ramallosa. A 

Parroquia posúe unha superficie de 6,45 quilómetros cadrados, linda: 

 Norte: Parroquias de Nigrán e Parada. 

 Este: Municipio de Gondomar coa parroquia de Mañufe. 

 Sur: Desembocadura Arroio de Ponte Muíña. 

 Oeste: Océano Atlántico (Ría de Vigo). 

 

 

No cadro seguinte relaciónanse os topónimos dos diferentes lugares da parroquia de  Ramallosa. 

 

Area, A Barreiras, As Barrio de Pías, O Cabreira, A Camesella Carballal, O 

Carrasca, A Cotros, Os Cruceiro, O Foz, A Golada, A Igrexa, A 

Mallón 
Monte Lourido, 

O 
Pereira, A 

Praia 

América, A 
Ramallosa, A Rans 

Romana, A San Pedro Souto, O Tomadas, As 
Vilariño de 

Abaixo 

Vilariño de 

Arriba 

Viso, O Xesteira, A Xunqueira, A    
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Estrutura dos asentamentos. 

A parroquia de San Pedro de la Ramallosa está situada o sur do termo municipal de Nigrán, e é lindante polo 

sur co municipio de Baiona a través da PO-552 e polo leste co de Gondomar pola estrada PO-340. 

 

 

 
Disposición dos asentamentos na parroquia da Ramallosa. 

 

A parroquia costeira de San Pedro de A Ramallosa posúe catro eixes ou zonas de asentamentos poboacionais, 

que se diferencian pola diversidade existente: 

 Un eixe cun desenvolvemento norte-sur establece un continuo urbano paralelo a liña da costa. Iníciase 

nos núcleos da faldra de Monteferro e continúan polo litoral ata o núcleo urbano de A Ramallosa. Este 

ámbito caracterízase fundamentalmente por unha gran densidade na ocupación destes espazos, que son 

destinados a edificacións de carácter unifamiliar xunto con pequenos bloques residenciais de dúas a tres 

alturas de media. 

 É no ámbito da estrada PO-552 entre a saída da Autoestrada do Val Miñor e a estrada PO-2106, onde 

encontramos núcleos que creceron como desenvolvemento das tramas de antigos camiños, que 

favorecidos pola topografía do terreo foron formando un tecido de edificacións diseminadas. 

 Unha terceira zona é a formada sobre os eixes das estradas PO-2106 e PO-340, e as vías que as unen, 

trátase dun lugar con escasa presenza de núcleos de asentamento, salvo pequenos núcleos de poboación 

pegados ás vías de comunicación, nas que se distinguen os núcleos de Tomadas, Vilariño de Abaixo e 

Vilariño de Arriba, que conservan en maior ou menor medida as calidades principais de núcleos rurais. 

 O núcleo urbano da Ramallosa é nodo de conexión fundamental na desembocadura do Val Miñor. A súa 

situación estratéxica de punto de encontro e saída cara aos núcleos principais do municipio de Baiona e 

Gondomar, coa súa correspondente conexión coa zona urbana de Nigrán e a zona costeira, fai que este 

asentamento vaia co paso do tempo cobrando unha maior importancia non só a nivel municipal. O 

carácter urbano acentúase progresivamente debido á implantación progresiva de negocios do sector 

servizos, reforzados pola presenza no núcleo de dotacións de carácter deportivo, sanitario e 

especialmente de dous centros comerciais e de ocio, que posúe unha zona destinada en exclusiva para 

albergar oficinas. 

Número Toponimia Nome Núcleo 

07.01 0702 Camesella 

07.02 0703 O Carballal 

07.03 0705 O Cruceiro 

07.04 0715 O Souto 

07.05 0716 Tomadas 

07.06 0717 
Vilariño de 

Abaixo 

07.07 0718 Vilariño de Arriba 

07.08 0721 A Xunqueira 

07.09 - A Carrasca 

07.10 0701 A Cabreira 

07.11 0707 A Golada 

07.12 0720 A Xesteira 
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Morfoloxía dos asentamentos. 

O continuo urbano da zona litoral é unha realidade a nivel municipal, iniciado nas faldras de Monteferro na 

parroquia de Panxón ata o núcleo de A Ramallosa. No ámbito de Praia América e Monte Lourido, o 

condicionante do alto atractivo turístico imponse e ten como consecuencia directa a colmatación do espazo 

urbano por asentamentos de edificacións do tipo unifamiliar como plurifamiliar en bloques de dúas a tres 

alturas. 

No centro urbano de A Ramallosa desenvólvense múltiples actividades do sector terciario, existe un alto grao 

de ocupación dos locais situados ben nun dos Centro Comerciais da zona ou nas plantas baixas dos edificios. 

Existen varias promocións de vivenda, realizadas nos últimos anos que conforman unha área de expansión do 

núcleo da Ramallosa en dúas direccións: Unha cara á parroquia de Gondomar pola estrada PO-340, e outra 

zona pegada ao propio núcleo na zona Norte cara ao "Alto da Pintora". 
 

 

Os núcleos poboacionais situados no ámbito da estrada PO-552 entre a saída da Autoestrada do Val Miñor e 

a estrada PO-2106, emprázanse sobre a pendente natural do terreo en busca dunha orientación sur - sueste. 

Estes asentamentos primitivos de carácter tradicional fóronse transformando e crecendo ata practicamente 

formar un único núcleo, xa que a edificación, apoiándose en antigas senllas e camiños foi ocupando pouco a 

pouco os terreos destinados aos cultivos creando unha malla de edificacións diseminadas.  

A transformación non ordenada, da estrutura do rueiro interno, ten como consecuencia directa a insuficiencia 

no dimensionado dos viarios para a súa adaptación ás necesidades actuais. 
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Os núcleos de Tomadas, Vilariño de Abaixo e Vilariño de Arriba emprázanse no ámbito da Autoestrada do 

Val Miñor, que os enmarca dende o norte ata o sur, xerando un importante bordo. A tendida pendente no que 

se sitúa os asentamentos favoreceu a expansión dos núcleos polos antigos camiños e senllas. 

Características das edificacións. 

Nas zonas máis próximas á costa a tipoloxía edificatoria é común dende as zonas de Area Alta e Gaifar, 

dentro da parroquia de Panxón ata a zona da Foz na parroquia de San Pedro de A Ramallosa. O tipo de 

edificación característica corresponde a vivendas unifamiliares de segunda residencia, directamente 

influenciada polo atractivo turístico da zona. Existe unha gran demanda deste tipo de edificacións, que unido 

á escaseza de oferta e á práctica consolidación do ámbito que se produciu nos últimos 20 anos, fai que sexan 

produtos accesibles a un sector da poboación con alto poder adquisitivo. A tipoloxía pódese subdividir en 

dous grandes grupos: Antigas edificacións consolidadas, que tras sucesivas rehabilitacións e ampliacións 

perderon o seu carácter tradicional ou actuacións realizadas para satisfacer a demanda actual de necesidades 

de vivendas de luxo. Bloques residenciais colectivos de tres alturas de media, que alberga apartamentos que 

na súa maioría son explotados en réxime de aluguer en tempadas estivais. 

A edificación tradicional que encontramos en núcleos como os O Carballal, Souto, A Igrexa ou o de Vilariño 

de Arriba, está composta por unha planta baixa ou en semisoto destinada a usos de almacén e adega, 

xeralmente sen acabados nin instalacións (salvo as básicas de electricidade e fontanaría). Os usos residenciais 

desenvólvense en plantas baixas ou altas. En ocasións existe un faiado ou aproveitamento do espazo en baixo 

cuberta para rocho. A estrutura componse de muros de carga conformados por perpiaños de pedra granítica, 

forxados de madeira, e cuberta a dúas augas rematada con tella. 
 

  
                                     Núcleo de O Carballal.                               Núcleo de A Igrexa. 

A edificación tradicional é ampliada ocasionalmente en altura, conservándose os cerramentos exteriores da 

planta baixa como muro de carga. Estas actuacións responden á necesidade dun maior espazo para 

desenvolver os usos residenciais, debido a que a implantación de novas instalacións permiten un maior 

desenvolvemento en superficie das vivendas. En ocasións as ampliacións non responden a criterios 

normativos e desvirtúase o concepto de edificación tradicional. 

 

En Nigrán, marzo de 2013. 


