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1. INTRODUCIÓN
O territorio de Vigo e a súa comarca estiveron poboados desde a an-
tigüidade, destacando os restos asociados á cultura castrexa, que se 
desenvolveu en Galicia desde o século VIII a. C ata o fin do I d. C e 
deixou en Vigo numerosos vestixios, como a trintena de castros in-
ventariados. Xa de época romana, consta que no litoral vigués produ-
ciuse unha intensa actividade portuaria e comercial, destacando as 
vilas de Alcabre e Toralla.

Máis recentemente, no século XIX desenvolveuse no porto de Vigo a 
industria da salgadura de peixe, cun impulso á industria pesqueira, e 
prodúcese unha importante emigración de galegos a América. A finais 
doXIX créanse e instalan na cidade importantes empresas asociadas á 
actividade portuaria, quedando este dinamismo paralizado coa Gue-
rra Civil. A mediados do século XX a cidade sofre un gran crecemento 
demográfico, coa chegada de novas industrias e a creación de barrios 
residenciais. As infraestruturas multiplícanse e planifícanse ensan-
ches na cidade, configurándose o Porto de Vigo no máis importante 
de España e a cidade no motor económico de Galicia.

Esta ocupación histórica no territorio vigués comportou unha radical 
transformación paisaxística, sendo o río Lagares, o río que percorre a 
cidade polo seu bordo meridional, un dos elementos que máis se vi-
ron transformados. A pesar de que segue sendo un elemento de gran 
naturalidade, o río sufriu unha drástica alteración, véndose acurrala-
do e presionado polos múltiples usos circundantes.

O Lagares sufriu en gran medida os efectos asociados ao desenvol-
vismo e a industrialización de toda gran cidade, sufrindo unha gran 
afeción á calidade das súas augas (hai anos moito máis acentuada), a 
morfoloxía do seu leito e a vexetación das súas ribeiras. Aínda que a 
súa situación na actualidade non é deplorable, se ten marxe de mello-
ra nas súas condicións ambientais, debendo mellorarse o seu poten-
cial paisaxístico, como enclave de biodiversidade e como elemento 
para o goce social.

Nas últimas décadas, unha boa parte das cidades devolveron a aten-
ción aos seus ríos, recuperando en parte o seu papel principal dentro 
do espazo urbano. Agora como un elemento ambiental e paisaxísti-
co, onde poden desenvolverse actividades de lecer e esparexemento. 
Ecoloxistas en Acción considera que é urxente e prioritario renatu-
ralizar o río Lagares ao seu paso pola cidade de Vigo, afectando esta 
proposta ao tramo urbano que discorre desde o cruzamento coa ave-
nida de Madrid (A-55/N-120) ata a contorna da Xunqueira, xa na súa 
desembocadura, tratándose dun treito de 8 km.

Vigo é unha cidade moi relevante no contexto do noroeste penin-
sular e a costa atlántica, de gran dinamismo social e económico, e 
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con importantes valores históricos e monumentais. A recuperación 
ambiental e paisaxística dun dos seus ríos, o Lagares, é unha mostra 
de cultura e sensibilidade da sociedade do século XXI da que todas 
e todos formamos parte, unha mostra de respecto cara á contorna. 
Desta maneira, acadaríase incrementar substancialmente o seu valor 
natural como ecosistema fluvial, así como potencialo como corredor 
verde e ambiental no seu percorrido entre os restso de prados e es-
pazos urbanizados e o litoral da praia de Samil.

Por iso, Ecoloxistas en Acción elaborou o presente “PLAN DE NATU-
RALIZACIÓN E RESTAURACIÓN AMBIENTAL DO RÍO LAGARES AO SEU 
PASO POLA CIDADE DE VIGO (PONTEVEDRA)”, co que se pretende 
devolver ao noso río o aspecto dun curso fluvial máis natural, que 
incrementaría substancialmente os seus valores ambientais e paisa-
xísticos, creándose unha área natural que seguirían gozando a diario 
moitos veciños como espazo de lecer e paseo.

Por último, sinalar que Ecoloxistas en Acción presenta este Plan ao 
Concello de Vigo e a Augas de Galicia (Xunta de Galicia), para a súa 
realización, ao ser as administracións públicas con competencias di-
rectas na xestión e na planificación do río Lagares neste ámbito xeo-
gráfico. Agardamos que ditas administracións teñan a sensibilidade 
ambiental e social necesaria para levar a cabo este plan, que estamos 
convencidos contribuiría a mellorar a calidade de vida de poboación 
local e visitantes.
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2. A RENATURALIZACIÓN DOS TRAMOS FLUVIAIS 
URBANOS. O RÍO MANZANARES, EN MADRID, 
COMO EXEMPLO

Nos últimos anos, a restauración de tramos fluviais cobrou auxe en 
toda Europa. As experiencias de renaturalización puxéronse en mar-
cha mesmo en tramos urbanos, os cales perderon os seus valores eco-
lóxicos orixinais e tras décadas dun estado de deterioración froito da 
súa urbanización, volven presentar algunhas características próximas 
ás naturais.

Gráfico 1. Río Manzanares en Madrid no ano 2015

Cada actuación de renaturalización ten as súas especificidades, os 
seus condicionantes e os seus puntos favorables. Un exemplo extraor-
dinario do potencial que presenta a renaturalización dos tramos flu-
viais mesmo en pleno contexto urbano é o que se refire ao río Manza-
nares, en Madrid, cuxa renaturalización foi promovida por Ecoloxistas 
en Acción e foi levada a cabo polo Concello de Madrid.

A proposta foi formulada a principios do ano 2016 por Ecoloxistas en 
Acción a través dun proxecto similar ao que aquí se presenta para o 
río Lagares e no ano 2017 comezaron os traballos desde a administra-
ción municipal.

As actuacións no Manzanares partiron coa apertura das distintas 
comportas das presas que aparecen sucesivamente ao longo do río, a 
fin de permitir un fluxo de auga máis acorde a unha situación natural, 
actuación que por si soa deu lugar á formación de illas e zonas de 



14

PROXECTOPROXECTO
RENATURA-RENATURA-

LIZACIÓNLIZACIÓN
DO RÍODO RÍO

LAGARESLAGARES

praia. Demoléronse antigas diques de formigón, substituíndoos por 
aballones de terra vexetal para favorecer o establecemento de co-
munidades vexetais. Limpáronse residuos acumulados e elimináronse 
especies vexetais exóticas. Tamén se plantaron decenas de miles de 
árbores e arbustos autóctonos. De forma espontánea, xurdiu vexeta-
ción autóctona de xunqueira. Todas as actuacións dimensionáronse 
para non xerar alteracións hidrolóxicas, non supoñendo un incremen-
to do risco asociado a inundacións.

Os efectos da renaturalización foron sorprendentemente rápidos e 
intensos. O río tomou rapidamente un aspecto máis natural e a bio-
diversidade multiplicouse, coa presenza de novas especies de aves e 
peces.

O impulso do corredor verde do río Manzanares favorece a conexión 
de distintos espazos protexidos madrileños, como son o Parque Re-
xional do Sueste e o Parque Rexional da Conca Alta do Manzanares.

Gráfico 2. Noticia sobre a renaturalización do río Manzanares

Fonte: https://elpais.com/

A mellora do río relaciónase tamén coa adaptación ao cambio climáti-
co e o desenvolvemento de medidas baseadas na natureza que redu-
cen a chamada “illa de calor” que se produce nas cidades.

O Concello dispón da colaboración de científicos do Museo de Cien-
cias Naturais para os labores de seguimento e mesmo de cría en ca-
tividade de tres especies autóctonas de peces que posteriormente 
se reintroducirán no Manzanares. Desta forma, poténciase a fauna 
autóctona fronte a especies invasoras. Tamén colabora no proxecto o 
Ministerio de Agricultura e Medio Ambiente e o Grupo de Rehabilita-
ción da Fauna Autóctona e o seu Hábitat (GREFA).
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Gráfico 3. Río Manzanares en Madrid na actualidade

Gráfico 4. Río Manzanares en Madrid na actualidade

Ademais da renaturalización do río Manzanares en Madrid, cuxa pro-
posta xa se fixo realidade co desenvolvemento, por parte do Concello 
de Madrid, das actuacións propostas, Ecoloxistas en Acción elaborou, 
entre outros, os correspondentes proxectos de renaturalización no río 
suela ao seu paso por Huesca, o Castiñeiros en Barakaldo, o Genil en 
Granada e o Besós na contorna da cidade de Barcelona, que foron 
propostos ás administracións competentes para a súa execución.
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No ano 2021 a Federación Española de Municipios e Provincias 
(FEMP), a través da súa sección Rede de Gobernos Locais + Biodiver-
sidade, galardoou a Madrid pola súa candidatura “ Renaturalización 
do río Manzanares no tramo urbano de Madrid” co primeiro posto 
na categoría ‘Medio Hídrico’ dos premios “Boas prácticas locais pola 
biodiversidade”, o cal avala o interese do proxecto que se está des-
envolvendo. 
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3. PROBLEMÁTICA ACTUAL DO RÍO LAGARES

3.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DO RÍO LAGARES

No último século, o territorio da cidade de Vigo foise colmatando de 
novas zonas residenciais, espazos industriais e múltiples infraestru-
turas, o cal pode apreciarse comparando as fotografías aéreas dos 
anos 50 do pasado século e as actuais.

As seguintes imaxes mostran a evolución do territorio da contorna 
do río Lagares para 3 momentos da Historia recente, corresponden-
tes ás ortoimágenes do “voo americano” (1956-1957), do voo de 
1980-1986 e da actualidade.

A imaxe de partida (1956-1957) mostra xa un territorio moi transfor-
mado respecto da situación natural orixinaria, transformación que 
tamén afecta xa o río.

Analizando estas imaxes, pódense realizar as seguintes valoracións:

• A contorna do río Lagares pasou de ser un espazo de carácter 
rural, non urbano, a un espazo claramente absorbido polo cre-
cemento da cidade de Vigo.

• Desta forma, a veiga do río, caracterizada hai décadas por pra-
dos e cultivos, sen edificacións, pasou a atoparse densamente 
ocupada polos elementos urbanos propios da cidade.

• Neste proceso de ocupación territorial o río foi progresiva-
mente constrinxido e sufriu distintas desviacións no seu trazado 
natural, apreciándose sobre todo como moitos tramos caracte-
rizados polo seu discorrer meandriforme pasaron a rectificarse.

• O estadio de Balaidos, construído no ano 1928, aparece xa na 
imaxe máis antiga, e durante boa parte do século XX foi unha 
das poucas construcións existentes na zona onde se atopa. Máis 
tarde a cidade iría crecendo na súa contorna e implantaríase o 
gran espazo industrial situado ao suroeste.

• O corredor adxacente ao río foi utilizado tamén para o trazado 
de grandes infraestruturas viarias, como a avenida de Citroën. 
No ámbito desenvolvéronse numerosas grandes infraestruturas 
viarias cuxo trazado discorre próximo ou intercepta ao Lagares, 
contribuíndo á alteración e fragmentación ecolóxica do río.
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Gráfico 5. Evolución en zona occidental do ámbito

Voo americano (1956-1957)

Voo 1980-1986

Actualidade
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Gráfico 6. Evolución en zona central do ámbito

Voo americano (1956-1957)

Voo 1980-1986

Actualidade
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Gráfico 7. Evolución en zona oriental do ámbito

Voo americano (1956-1957)

Voo 1980-1986

Actualidade
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• O espazo de desembocadura, correspondente á zona da Xun-
queira foi relativamente preservado, dada a súa natureza de 
zona húmida costeira, sometida ao réxime mareal. Augas arri-
ba do ámbito afectado polo presente proxecto, o río presenta 
tamén zonas menos afectadas pola presión dos usos urbanos 
adxacentes.

Xunto coa alteración morfolóxica do seu leito e o constrinximento da 
súa chaira aluvial, durante décadas o Lagares sufriu unha desmesura-
da degradación por mor das verteduras de augas residuais. O río reci-
bía as augas sen tratar de miles de vivendas e de decenas de fábricas, 
e ao seu leito ían tamén a parar todo tipo de residuos. A depuradora 
non era capaz de tratar adecuadamente todo o caudal de augas re-
siduais, que se desbordaban ao río. A situación derivou no ano 2005 
na imposición dunha elevada sanción económica ao Reino de España, 
por parte da Unión Europea, polo incumprimento da Directiva79/923/
CEE relativa á calidade esixida ás augas para cría de moluscos.

Coa instalación da nova EDAR da Xunqueira a situación mellorou subs-
tancialmente, atopándose o río na actualidade normalmente limpo, 
aínda que periodicamente prodúcense episodios de verteduras, ou 
exceden os tanques de tormentas arrastrando múltiples substancias 
e materiais contaminantes.
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3.2 O RÍO LAGARES FRONTE AO SÉCULO XXI

O río Lagares sufriu unha histórica transformación das súas caracte-
rísticas que lle levou ao estado que atopamos na actualidade: un río 
cunha importante alteración morfolóxica, que perdeu en gran medida 
o seu potencial como ecosistema valioso para a biodiversidade, e que 
ofrece unha alta vulnerabilidade fronte ás crecidas.

Este estado de deterioración débese ás seculares alteracións sufri-
das polo río coa expansión urbana de Vigo e a transformación da súa 
contorna, a ocupación da súa chaira aluvial e as sucesivas obras de 
encanamento levadas a cabo desde fai máis dun século.

O Lagares non volverá ser o leito de contorna costeira que discorría 
sinuosamente entre prados e lagoas, pero debe mellorar nas súas co-
tas de naturalidade para a súa potenciación e mellora como corredor 
paisaxístico e soporte para a biodiversidade.

Na actualidade no Lagares identifícanse os seguintes problemas am-
bientais:

• Ocupación da súa chaira aluvial polos innumerables usos urbanos 
adxacentes. Destrución dos hábitats acuáticos e fluviais e incremento 
do perigo por inundación nestas zonas.

• Encanamentos entre muros en varios tramos, restando naturalidade 
e empeorando o funcionamento do río fronte aos episodios de inun-
dación.

• Fragmentación ecolóxica do seu curso debido á presenza de múl-
tiples infraestruturas e usos urbanos que seccionan a súa estrutura.

• Colonización por distintas especies exóticas invasoras, en detrimen-
to de a vexetación autóctona.

• Episodios periódicos de contaminación asociados a verteduras de 
zonas non conectadas e a fallos na rede de saneamento.

O río Lagares atópase, con todo, nun bo estado como infraestrutura 
para o uso público, dispoñendo de camiños e sendas nas súas marxes 
que son cotidianamente percorridos por numerosas viguesas e vigue-
ses que gozan dun corredor fluvial cunhas boas condicións. Polas súas 
beiras atópase habilitada un roteiro de 8,4 km. entre a avenida de 
Madrid e o aparcamento próximo á ponte da rúa Muiños.

Non se ten constancia de plans específicos referidos ao río Lagares, 
salvo o “Plan para a xestión do risco de inundacións do río Lagares” 
que impulsa a Xunta de Galicia .
Este Plan ten como obxectivo reducir o perigo da inundabilidad aso-
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ciada ao río Lagares, dado que o río en Vigo correspóndese cunha 
das Áreas de Risco Potencial Significativo de Inundacións (RPSIs) de-
finidas no municipio (ES014-PO-01-02-07 Río Lagares-Vigo). O Plan, 
conforme á información preliminar que se publicou, contempla me-
didas non estruturais (sistemas de alerta hidrolóxica, ordenación ur-
banística, mantemento e conservación de leitos, sensibilización da 
poboación, entre outras) e “medidas estruturais verdes”, sinalándose 
as seguintes:

• Mellora do espazo fluvial e da drenaxe do río Lagares no cruzamen-
to coa avenida Severino Cobas (actuación prioritaria).

• Mellora do espazo fluvial e da drenaxe da Rega do Folón no cruza-
mento coa estrada de Camposancos (actuación prioritaria).

• Implantación dunha área de inundación controlada en Sárdoma (ac-
tuación prioritaria).

• Mellora do espazo fluvial do río Lagares ao seu paso polo polígono 
de Caramuxo (actuación prioritaria).

• Mellora do espazo fluvial e da drenaxe do río Lagares na avenida de 
Madrid (actuación prioritaria).

• Implantación dunha área de inundación controlada en Lavadores 
(actuación complementaria, dependente da avaliación do funciona-
mento da área de inundación de Sárdoma).

O orzamento das obras previstas neste plan da Xunta de Galicia as-
cende a 6,8 millóns de euros.

Gráfico 8. Actuacións estruturais prioritarias

Fonte: Presentación do PLAN PARA A XESTIÓN DO RISCO DE INUNDACIÓNS DO RÍO 
LAGARES. Novembro 2020. Xunta de Galicia.

As melloras do espazo fluvial baséanse nun ensanche do leito dispo-
ñendo uns noiros máis tendidos e armados con xeotextil.
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Respecto a a implantación de áreas de inundación, a información con-
sultada alude, no caso da zona de Sárdoma, ao seguinte: “Creación 
dunha zona de inundación controlada na marxe dereita do río Lagares 
cunha superficie aproximada de 73.346 m2 e unha profundidade neta 
acumulada de auga de aproximadamente 1,5 m. Os caudais deriva-
ranse do leito principal, mediante unha mota con relevo, producíndo-
se un peche temporal de augas mediante un sistema de canles e retor-
no controlado dos mesmos ao leito mediante elementos de drenaxe”.

Os responsables do proxecto, conforme a informacións publicadas en 
prensa, sinalan que as intervencións buscan garantir o normal fun-
cionamento do río, eliminar estreitamentos derivados de obras de 
fábrica e constrinximento da canle; e recuperar a función natural dos 
meandros, xerando zonas de inundación controladas para dispoñer 
dun espazo que acumule a auga durante a crecida sen causar danos. 
Preténdese tamén estar mellor preparados para o escenario do cam-
bio climático e poder contar coas medidas para reducir o risco de 
inundacións do río Lagares e as súas consecuencias para a saúde, o 
medio ambiente ou a economía.
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3.3 A PROPOSTA DO MOVEMENTO ECOLOXISTA

O río Lagares vén sufrindo desde hai un século unha progresiva dete-
rioración, asociado ao desenvolvemento urbano da cidade de Vigo.

O “Plan para a xestión do risco de inundacións do río Lagares”, ao que 
se aludiu no epígrafe anterior, pretende corrixir algúns dos efectos 
nocivos do desenvolvismo urbanístico levado a cabo desde hai déca-
das.

A priori, o obxecto do proxecto, ao que por agora só se tivo acceso a 
un esbozo do mesmo, é correcto, aínda que non se coñecen os deta-
lles das obras para desenvolver, que poderían ter impactos ambien-
tais importantes en función de como se proxecten.

O proxecto contempla a “mellora do espazo fluvial e da drenaxe do 
río Lagares” en varios puntos, descoñecéndose por agora as caracte-
rísticas destas obras.

O proxecto que se impulsa pola Xunta de Galicia baséase nuns cálcu-
los hidrolóxicos que este proxecto non aborda. Con todo, considera-
mos que a intervención no río Lagares debe articularse ao redor dos 
seguintes criterios e actuacións:

• As obras deberían reducir a invasión do espazo fluvial que se 
produciu en moitos puntos, a fin de gañar espazo para o río, o 
seu ecosistema e a súa zona inundable.

• Débese realizar unha intervención moi medida, identificando 
pequenos enclaves nos que actuar e evitando as accións de ca-
rácter extenso ou masivo.

• Débese minimizar a afección ao arboledo autóctono preexis-
tente.

• Débese priorizar a atención á problemática das especies exó-
ticas presentes no Lagares, articulando accións de erradicación.

• Débese mellorar a continuidade dalgúns tramos de camiño 
fluvial, actualmente interrompidos pola invasión de espazos ur-
banizados na contorna do leito. Tamén se debe mellorar a segu-
ridade nalgúns tramos.

Nesta conxuntura na que desde a Xunta de Galicia elabórase o proxecto 
de intervención asociado ao “Plan para a xestión do risco de inundacións 
do río Lagares”, elaborouse por parte de Ecoloxistas en Acción o presente 
“PLAN DE NATURALIZACIÓN E RESTAURACIÓN AMBIENTAL DO RÍO LAGA-
RES Ao seu PASO POLA CIDADE DE VIGO (PONTEVEDRA)”, ao obxecto de 
que sexa valorado pola Xunta e polo Concello de Vigo para a súa conside-
ración na intervención que finalmente leve a cabo.
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4. OBXECTO DESTE PLAN. XUSTIFICACIÓN 
AMBIENTAL E SOCIAL DA PROPOSTA.

Adoita ser comunmente aceptado que co desenvolvemento moderno 
das cidades, dáse as costas aos ríos, o cal levou a converter a estes 
ecosistemas en espazos marxinais e descoidados. Os ríos nas cidades 
convertéronse, en moitas ocasións, en barreiras divisorias, colectores 
de augas fecais e lugares de vertedura de todo tipo de residuos.

Nos últimos anos, produciuse un cambio nas formas de afrontar a 
integración dos ríos nas cidades, desenvolvéronse plans que preten-
den recuperar a súa calidade ambiental e devolver aos tramos fluviais 
urbanos un papel vertebrador da cidade que atravesan.

O río Lagares ao seu paso pola cidade de Vigo sufriu os avatares histó-
ricos propios de moitos ríos de zonas litorais do norte peninsular e do 
conxunto dos ríos españois. Este tramo atópase na actualidade moi 
constrinxido polos usos adxacentes, con algúns tramos canalizados, 
o cal degradou as súas calidades naturais, resultando conveniente 
abordar un tratamento paisaxístico, ecolóxico e visual.

No artigo 8 da Directiva de Augas (Directiva Europea 2000/60/CE do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de outubro de 2000, pola 
que se establece un marco comunitario de actuación no ámbito da 
política de augas), sinálase que, entre outras, as medidas previstas no 
plan de xestión do distrito hidrográfico serán: previr a deterioración, 
mellorar e restaurar o estado das masas de auga superficiais e lograr 
que estean nun bo estado químico e ecolóxico. Estes obxectivos deben 
alcanzarse 15 anos despois da entrada en vigor da Directiva (2015).

Tamén convén destacar algúns contidos recolleitos no documento de 
Bases da Estratexia Nacional de Restauración de Ríos1:

“En relación aos tramos urbanos, a Estratexia Nacional propiciará non 
só a realización de proxectos de rehabilitación propiamente devandi-
tos, mellorando o funcionamento hidrolóxico e ecolóxico dos leitos e 
dotando ás ribeiras de maior espazo e cobertura vexetal, conseguindo 
con iso diminuír o risco hidrolóxico e aumentar o valor recreativo e 
escénico do río ao seu paso pola cidade, senón tamén a coordinación 
das seguintes actuacións:

– Colaboración con equipos multidisciplinares para a redacción 
dos plans urbanísticos, a ordenación de usos nas áreas inunda-
bles urbanas e a creación de normas urbanísticas nas devandi-
tas áreas.

– Educación ambiental no ámbito urbano e incorporación de 
1 Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Marino. Secretaría Xeneral 
Técnica. Centro de Publicacións. Abril 2010.
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centros escolares na conservación dos espazos fluviais urbanos.
- Contribución de voluntarios, asociacións veciñais e outros gru-
pos na vixilancia dos devanditos espazos.

- Organización de actividades recreativas ou culturais dentro 
dos espazos fluviais urbanos, recuperación de patrimonios cul-
turais, etc.”

Tamén sinala devandito documento o seguinte:

“A Urbanización e os seus efectos nos ríos.

1. Nos últimos anos, a desmesurada expansión urbanística re-
presentou unha forte presión nos ríos españois orixinando unha 
gran deterioración nos mesmos, restrinxindo o seu espazo de 
mobilidade, a súa dinámica e o potencial de rexeneración natu-
ral da súa estrutura biolóxica.

2. As medidas dispoñibles polas administracións non foron sufi-
cientes para controlar as invasións do dominio público hidráuli-
co, os cambios morfolóxicos dos ríos e a alteración da topografía 
das chairas de inundación, e a cidadanía percibiu estas actua-
cións como inevitables, perdéndose gran parte do patrimonio 
natural de moitas rexións e agravado o risco hidrolóxico das 
inundacións.

3. Moitas intervencións realizadas nos ríos que representaron 
a degradación do seu estado ecolóxico realizáronse para paliar 
as deficiencias da planificación urbanística, existindo descoor-
dinación entre os diferentes organismos da administración do 
dominio público hidráulico e os responsables da planificación 
urbanística e territorial.

4. Existe un desequilibrio entre a capacidade que teñen os con-
cellos para modificar o territorio a través do desenvolvemento 
urbanístico, o funcionamento dos ríos e o seu protagonismo ou 
capacidade de decisión dos primeiros no plan de infraestruturas 
territoriais.

Tamén existe desequilibrio na coordinación hidrolóxica ou nas 
estratexias de conservación dos espazos naturais. Na práctica 
non existen mecanismos de avaliación estratéxica que valoren 
de forma adecuada o impacto acumulado da actuación de cada 
concello a escala rexional ou nacional.

5. Os plans xerais municipais de ordenación urbanística deben 
establecer tipoloxías edificatorias compatibles coa dinámica na-
tural dos ríos existentes, e deben respectar os espazos fluviais 
como elementos ambientais e paisaxísticos das cidades de máxi-
mo valor e interese de conservación, atopando neles unha estru-
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tura que mellora o microclima da cidade, un espazo privilexiado 
para as actividades de lecer e recreo, e un corredor natural que 
conecta os centros urbanos coas zonas verdes periurbanas, e es-
tas últimas con zonas de cabeceira de maior naturalidade”.

A Estratexia Nacional de Restauración de Ríos pretende, por tanto, 
promover fórmulas de intervención nos tramos fluviais urbanos que 
fagan compatible a presenza dun certo grao de naturalidade e valor 
ecolóxico e paisaxístico co contexto eminentemente urbano da con-
torna atravesada polo río.

Co presente proxecto preténdese mellorar a función natural de gran 
estrutura paisaxística do ecosistema asociado ao río Lagares, cons-
cientes en todo momento do ámbito marcadamente urbano no que 
se atopa o tramo obxecto de actuación.
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5. SÍNTESE DO MEDIO FÍSICO E NATURAL

Os seguintes apartados foron elaborados a partir da consulta de dis-
tinta documentación, especialmente da incluída no Borrador do Plan 
Xeral de Ordenación de Vigo.

Situación xeográfica

A cidade de Vigo localízase na marxe meridional da ría homónima. A 
configuración morfolóxica ha condicionado de maneira moi signifi-
cativa o modelo de ocupación do territorio municipal, xa que impón 
importantes restricións e condicións ao desenvolvemento urbanístico 
e ao trazado das infraestruturas que constitúen a columna vertebral 
da zona urbano. A estreita franxa costeira da Ría de Vigo traduciuse 
nun asentamento que ocupa fortemente a fronte costeira na cidade 
de Vigo e a súa contorna, seguindo preferentemente os intervalos 
da profusa rede tributaria do Lagares, determinando así os principais 
eixos de desenvolvemento urbano no Val de Fragoso.

O río Lagares é a principal corrente fluvial neste ámbito, presentado 
15,3 km de lonxitude e un caudal medio de 3,20 m³/s. Nace na lagoa 
de Mol, preto do aeroporto de Vigo, e desemboca na praia de Samil.

Hidroloxía

O territorio municipal de Vigo está incluído na Demarcación Hidrográ-
fica de Galicia-Costa, e está integrado, segundo a clasificación hidro-
lóxica establecida en Galicia-Costa (PHGC) 1, no Sistema de Explota-
ción 1 Río Verdugo, Ría de Vigo e Ría de Baiona, sendo os principais 
ríos o Verdugo, o Lagares e o Miñor.

A rede fluvial no ámbito é curta e densa, e presentan un réxime de 
choivas clásico cun máximo no outono e inverno. Estes ríos, a pesar 
de recibir de cheo as tormentas atlánticas, están suxeitos a notables 
influencias mediterráneas e acusan secas marcadas, factores que 
condicionan os fluxos e a súa evolución temporal.

O sistema fluvial do río Lagares drena a maior superficie do municipio 
de Vigo. O río Lagares presenta unha notable asimetría, e ten as súas 
fontes augas arriba da Lagoa de Mol, moi preto do límite co municipio 
de Redondela.

Os principais afluentes son o Eifonso á altura de Sárdoma, e o Bar-
xa pola zona de Castrelos. Presenta unha pendente media de 3,3% e 
unha pendente máxima de 22,6%. A elevación perdida desde o nace-
mento ata a desembocadura é de 243 metros totais.

A medida que o río se introduce no espazo urbano de Vigo, acentúan-
se as distintas alteracións hidromorfolóxicas, perdendo a súa natura-
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lidade e a vexetación das súas ribeiras

Gráfico 9. Alteracións hidromorfolóxicas no sistema fluvial do río 
Lagares

Fonte: PHGC, 2016.

Segundo o PHGC, o sistema fluvial do río Lagares é unha masa de auga 
fluvial moi modificada que presenta un estado ecolóxico deficiente e 
que non alcanza o bo estado químico pola presenza de varios conta-
minantes (entre outros diurón), e que, por tanto, valórase cun estado 
global peor que bo e unha evolución do estado químico que empeora.

Gráfico 10. Ámbito do proxecto
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Hidroloxía e inundabilidade

As inundacións en Vigo están asociadas a episodios de intensas choi-
vas extraordinarias combinadas cos efectos dos temporais mariños. A 
intensa ocupación do territorio, incluíndo as chairas aluviales que de 
forma natural sofren estas inundacións, atópase na orixe dos proble-
mas asociados. A retardación na drenaxe debida á presenza de múl-
tiples obstáculos nos leitos (infraestruturas viarias, pontes, tubaxes, 
etc.) acentúa tamén o problema.

Como recolle o Borrador de Plan Xeral de Ordenación de Vigo, o Plan 
Municipal de Emerxencias do Concello de Vigo identifica 50 zonas en 
risco de inundacións. A zona máis exposta é a correspondente á con-
torna do río Lagares, e a maioría das inundacións acaecidas no último 
século producíronse no tramo situado a partir de Sárdoma.

No municipio de Vigo identifícanse as seguintes Áreas de Risco Poten-
cial Significativo de Inundacións (ARPSIs):

• ES014-PO-01-02-06 Río Barxa-Vigo
• ES014-PO-01-02-07 Río Lagares-Vigo
• ES014-PO-01-02-28- C Vigo (litoral)

Conforme aos mapas de perigo e risco de inundacións do Sistema Na-
cional de Cartografía de Zonas de Inundables SNCZI- IPE (MITERD), 
aparecen chairas aluviales de orixe fluvial asociadas ao curso do río 
Lagares (practicamente no seu 16 km. de percorrido) e ao río dá Bar-
xa ao seu paso por Sárdoma (tramo de 1,34 km), nas que figura alta, 
media e baixa probabilidade de inundación.

As seguintes figuras recollen a cartografía das zonas inundables en 
Vigo, mostrando o risco existente para un importante tamaño de po-
boación local.

Gráfico 11. Zonas inundables de orixe fluvial. Alta probabilidade (T= 
10 anos)

Fonte: sig.mapama.es/snczi/
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Gráfico 12. Zonas inundables de orixe fluvial. Probabilidade media 
ou ocasional (T= 100 anos)

Fonte: sig.mapama.es/snczi/

Gráfico 13. Zonas inundables de orixe fluvial. Probabilidade baixa ou 
excepcional (T= 500 anos)

Fonte: sig.mapama.es/snczi/
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Gráfico 14. Inundabilidade en Sárdoma. Alta probabilidade (T= 10 
anos)

Fonte: sig.mapama.es/snczi/

Gráfico 15. Inundabilidade en Balaídos e Castrelos. Alta probabilida-
de (T= 10 anos)

Fonte: sig.mapama.es/snczi/
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Calidade de augas e saneamento

En Vigo articúlanse tres concas hidrográficas: a conca da ría de Vigo, 
que achega a 60% da auga residual e que recolle o colector de marxe 
de ría, a do río Lagares (ocupa o 75% do territorio), que ten como 
conduto principal o colector da marxe do río, e a conca de Oia-Saiáns 
que é a zona costeira sur limítrofe con Nigrán.

Anos atrás, o río Lagares sufría unha importante contaminación nas 
súas augas, asociada á falta de depuración dunha poboación de va-
rios centos de miles de habitantes e dunha puxante e contaminante 
industria.

As verteduras no Lagares realizábanse de forma indiscriminada, xe-
rando unha degradación altísima das súas augas e as súas ribeiras, o 
cal conlevaba unha importante degradación na súa desembocadura, 
e na propia praia de Samil, onde aparecían uns niveis hixiénico-sani-
tarios moi pobres que fixeron que moitos anos a praia non fose apta 
para o baño.

Na actualidade, a situación é moi diferente, tras a entrada en funcio-
namento da nova Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de 
Lagares, integrada dentro da actuación “Saneamento de Vigo”, sendo 
a gran depuradora de Vigo.

Esta EDAR está deseñada para tratar unha carga contaminante de ata 
800.000 habitantes-equivalentes, alcanzando unha calidade de verte-
dura acorde aos niveis máis esixentes da normativa europea. Trátase 
dunha instalación de referencia na materia, ao ser a EDAR por biofil-
tración máis grande.

O caudal de dimensionamiento do desbaste, pretratamiento e tra-
tamento primario de todo o caudal achegado polos colectores é de 
28.800 m3/ h, na actualidade, e 43.200 m3/h no ano horizonte.

Con todo, a falta de capacidade da rede de saneamento da cidade e 
dos tanques de tormenta provoca periodicamente problemas de ver-
teduras de residuos ao leito.

Vexetación

A vexetación potencial do contorna da área de actuación pertence 
ao dominio da vexetación atlántica dentro da rexión eurosiberiana. 
Corolóxicamente, pertence ao sector Galaico-Portugués, subsector 
Miñense, propia do clima suboceánico de litoral meridional.
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Gráfico 16. Series de vexetación no ámbito

Fonte: Rivas Martínez (1987). Elaboración propia.

A vexetación potencial da contorna ao que se refire este Plan, con-
forme ao recolleito no Mapa de Series de Vexetación de España a 
escala 1:400.000 de Salvador Rivas Martínez, atópase representada 
por Sériea outeiro galaico portugués acidófila do carballo (Quercus 
robur). Rusco-Quercetoro-borissigmetum (serie 8c), que domina 
maioritariamente o occidente galego e esténdese polo concello de 
Vigo. Esta vexetación potencial corresponde no seu óptimo estable a 
un robledal denso de carballos (Quercus robur), que pode levar unha 
certa cantidade de meloxos (Quercus pyrenaica), acivros (llex aquifo-
lium), castiñeiros (Castanea sativa), loureiros (Laurus nobilis) e sob-
reiras (Quercus suber). No sotobosque da carballeira, ademais dun bo 
número de herbas nemorales esciófilas (Teucriumsco- rodonia, Hype-
ricum pulchrum, Holcus mollis, Asplenium onopteris, Luzula forsteri, 
etc.) existe un sotobosque arbustivo máis ou menos denso no que 
adoitan acharse elementos mediterráneos da clase Quercetea ilicis 
(Ruscus aculeatus, Daphne gnidium, Arbutus unedo, etc.).

No ámbito do río Lagares, o bosque potencial característico é o do 
robledal de carballos, asociado con freixos (Fraxinus excelsior), sal-
gueiros (Salix sp.), bidueiros (Betula celtiberica) e amieiros (Alnus 
glutinosa) entre outras especies. Trátase de bosques riparios colinos 
galaíco-portugueses, conformados pola asociación tipicamente gale-
ga de: amieiros-bidueiros-salgueiros (Alnus glutinosa- Betula celtibe-
rica- Salix atrocinerea).

Entre as especies autóctonas arbóreas e arbustivas presentes na ac-
tualidade nas ribeiras do río Lagares cabe sinalar a seguintes:

• Amieiro (Alnus glutinosa)
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• Carballo (Quercus robur)
• Bidueiro (Betula celtiberica)
• Salgueiros (Salix atrocinerea, S. alba, S. angustifolia)
• Álamo (Populus alba)
• Acivro (Ilex aquifolium)
• Fresno común (Fraxinus excelsior)
• Castaño (Castanea sativa)
•  Tilo (Tilia platyphilos)
•  Saúco (Sambucus nigra)

Entre as especies exóticas e naturalizadas de porte arbóreo ou arbus-
tivo cabe sinalar as seguintes:

•  Carpe (Carpinus betulus)
•  Robinia (Robinia pseudocacia)
•  Budleia sp.
• Arce negundo (Acer negundo)
• Plátano (Platanus hispanica)
•  Liquidámbar (Liquidambar styraciflua)
• Acacia negra (Acacia melanoxylon)
• Salgueiro llorón (Salix babylonica)

Sinalar tamén a presenza de freixos que poderían corresponderse con 
freixo branco (Fraxinus americana).

A problemática das especies vexetais invasoras

As invasións biolóxicas son causantes de importantes consecuencias a 
nivel ecolóxico, económico e social. As especies invasoras poden oca-
sionar a extinción de especies nativas vulnerables como consecuen-
cia de fenómenos de predación, herbivoría, competencia e alteración 
do hábitat, introducindo con iso cambios na estrutura, composición e 
funcionamento dos ecosistemas.

No ano 2018 a Xunta de Galicia iniciou os traballos da proposta técni-
ca do Plan Estratéxico de Xestión das Especies Exóticas Invasoras en 
Galicia, como instrumento de apoio á xestión da biodiversidade. No 
marco destes traballos, consideráronse o seguinte número de espe-
cies: algas, fungos, protozoos, ascidias e dinoflaxelados (11 especies); 
plantas (112); invertebrados (23) e vertebrados (11 peixes, 5 réptiles 
e anfibios; 25 aves e 4 mamíferos). O plan consta dunha proposta de 
20 liñas estratéxicas xerais de traballo e un total de 59 liñas priorita-
rias xerais de actuación, temporizadas en función da súa prioridade 
(moi alta, alta e media) e da súa execución (a curto, medio e/ou longo 
prazo). Á parte, elaboráronse liñas estratéxicas específicas para zonas 
de alto valor ecolóxico (principalmente para os parques naturais e o 
parque nacional).

Moitas destas especies invasoras atopan no litoral atlántico-cantábri-
co, e tamén nos leitos e bordos das correntes fluviais, un espazo ade-
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cuado para propagarse, dadas as condicións climatolóxicas favorables 
desta zona, atopándose xa moi estendidas por amplos sectores do 
norte peninsular.

No ámbito do río Lagares e da cidade de Vigo rexístrase a presenza de 
distintas especies invasoras, instaladas en maior ou menor medida. 
Nalgúns casos, unha presenza reducida pode supoñer a curto prazo 
un problema relevante pola súa propagación, polo que convén elimi-
nar estas plantas aínda cando a súa presenza sexa só testemuñal.

Entre as especies presentes na contorna do río Lagares, ademais das 
árbores e arbustos exóticos sinalados no apartado anterior, cabe si-
nalar as seguintes especies: plumero da Pampa (Cortaderia selloana), 
cana xigante (Arundo donax), budleia (Buddleja davidii), margarida 
africana (Arctotheca calendula), amor de home (Tradescantia flumi-
nensis), elodea (Egeria densa), capuchina (Tropaeolum majus) e cala 
(Zantedeschia aethiopica), entre outras. De todas elas, cabe destacar 
no Lagares a profusa presenza de cana xigante (Arundo donax) e de 
amor de home (Tradescantia fluminensis).

Fauna

A comunidade de especies presente no ámbito de Vigo combina as 
especies propias de campiñas atlánticas da franxa litoral e prelitoral 
coas propiamente costeiras e mariñas, estando moi influenciada en 
todo caso polo alto grao de antropización que presenta esta zona, 
que provocou unha radical alteración dos hábitats faunísticos natu-
rais, xeralizando unha paisaxe en mosaico, moi alterado, no que os 
usos urbanos protagonizan en gran medida a paisaxe.

As compoñentes faunísticas presentes na contorna da cidade nútren-
se dos propios biótopos urbanos, incluíndo as zonas verdes e elemen-
tos axardinados, da proximidade da costa, dalgúns elementos fluviais 
e ambientes acuáticos salobres, da maior biodiversidade dos tramos 
fluviais menos urbanizados, ou da proximidade dalgúns restos de bos-
ques e de campiñas de prados, arboredo e sebes.

A fauna predominante, por tanto, é a propia dos ambientes urbaniza-
dos, nos cales se foi modelando unha comunidade característica que 
aproveita os recursos que ofrece este medio antropizado.

O río Lagares permite, con todo, a presenza de elementos faunísticos 
valiosos, dado o grao de seminaturalidade que ofrece, cunha corrente 
con auga, un corredor fluvial arboledo e numerosos pequenos hábi-
tats asociados. O Lagares alberga especies propiamente fluviais, así 
como especies de estuario, na desembocadura, xunto coas propias do 
medio urbano e as zonas verdes.

Algúns espazos situados adxacentes ao eixo fluvial presentan un valor 
faunístico singular caso dos pasteiros encharcadizos de Sárdoma, ou 
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das pequenas lagoas, case imperceptibles ao estar ocultas pola profu-
sa vexetación, que aparecen nalgúns puntos do trazado do río.

Destaca o conxunto de pequenas aves forestais e propias das ribeiras 
fluviais, como a curruca capirotada (Sylvia atricapilla), o zorzal co-
mún (Turdus philomelos) ou o chochín (Troglodytes troglodytes), en-
tre moitas outras. No espazo da desembocadura aparecen numerosas 
especies acuáticas (anátidas, limícolas, gaivotas…), especialmente en 
época migratoria e durante o inverno, así como pequenas aves pro-
pias de herbais abertos, como o voitirón (Cisticola juncidis).

Tamén no río é posible observar especies máis singulares como o pi-
capeixe (Alcedo atthis).

Respecto a os anfibios, distintas especies atópanse presentes na con-
ca do Lagares, como o tritón xaspeado (Triturus marmoratus), o tritón 
ibérico (Lissotriton boscai), o tritón palmeado (Triturus helveticus), ou 
a ra común (Pelophylax perezi).

Cabe destacar que no río Lagares atópase presente a londra (Lutra lu-
tra), que aínda que foi observada en distintas ocasións polos pasean-
tes, habita discretamente o río, oculta nas beiras e a súa vexetación.
No tramo de estudo deste plan de renaturalización é abundante na 
contorna da desembocadura o muxo (Mugil cephalus), especie de 
orixe americana, pero máis augas arriba aparecen tamén outras espe-
cies máis valiosas, como a troita (Salmo trutta).

Áreas de interese natural

O territorio municipal insérese na Demarcación Hidrográfica de Ga-
licia-Costa. A rede hidrográfica no municipio de Vigo está formada 
polos ríos Verdugo, Lagares e Miñor, que desembocan na Ría de Vigo, 
sendo o sistema do río Lagares o que drena a área máis grande do 
municipio, desembocando na praia de Samil.

Aínda que o do Lagares é un sistema fluvial cunhas condicións hidro-
morfolóxicas moi degradadas por múltiples accións antropogénicas, 
articula unha serie de humidais e espazos naturais de gran valor como 
a Xunqueira do Lagares, Goberna, Muíños, A Bouza, confluencia da 
acequia da Barxa con Lagares, etc.

Como espazos protexidos e enclaves de especial interese natural des-
tácanse no municipio o Parque Nacional marítimo terrestre das Illas 
Atlánticas de Galicia, coas Illas Cíes no municipio de Vigo, considera-
das Zona de Especial Conservación e Zona de Especial Protección para 
as Aves da rede Natura 2000.

A Xunqueira do Lagares, o encoro de Zamán, o Lago dous Nenos nas 
Illas Cíes e Gándara atópanse incluídos no Inventario de Humidais de 
Galicia (IHG).
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E a Complexo Duna e Arenal do Vao-Baluarte atópase declarado Espa-
zo Natural de Interese Local (ENIL).

No territorio de Vigo tamén existen outros humidais de alto interese 
ecolóxico e paisaxístico e culturais: Fontes-Pertegueiras, Humidal dá 
Bouza, Goberna, Muíños, Barreiro, Lagoa Mol, Lagoa dous Seixos, Po-
zas do Galleiro e O Pouso, etc., así como varios humidais nas serras 
de Galiñeiro, Maúxo e Vixiador, con presenza de hábitats de interese 
comunitario prioritarios.

Entre os ecosistemas fluviais que aparecen en territorio municipal 
destacan diferentes tramos dos sistemas fluviais dos ríos Lagares e 
Eifonso, o curso inferior do río dá Barxa, o sistema fluvial do Rego dá 
Rega ou Granxeo, o Rego dá Charca e o Río de Saiáns, así como outros 
tramos de interese para a conservación como o curso superior do río 
Lagares.

O río presenta o hábitat de interese comunitario “91E0. Bosques alu-
viais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior”, de carácter prioritario. 
E o sistema de humidais asociado á desembocadura do río Lagares 
presenta tamén distintos hábitats de interese comunitario mariños 
e costeiros: 1310. Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras 
especies de zonas fangosas ou arenosas; 1320. Pasteiros de Spartina 
(Spartinion maritimi); 1330. Pasteiros salinos atlánticos (Glauco- Puc-
cinellietalia maritimae); 1420 Matogueiras halófilos mediterráneos 
e termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi); e 3150. Lagos eutróficos 
naturais con vexetación Magnopotamiono Hydrocharition.

Os humidais de Goberna e Muíños manteñen os seus bosques aluvia-
les e higrófilos, asociados co antigo leito dos Lagares.

Respecto a os instrumentos asociados ás especies ameazadas presen-
tes na zona, cabe sinalar os seguintes:

• Plan de Recuperación da subespecie lusitánica de escribano 
palustre (Emberiza schoeniclus L. Subsp. Lusitanica Steinbacher) 
en Galicia (Decreto 75/2013, do 10 de maio).

• Plan de conservación do chorlitejo patinegro (Charadrius 
alexandrinus L.) en Galicia (Decreto 9/2014, do 23 de xaneiro).

Finalmente, distintas árbores e formacións singulares atópanse incluí-
dos no Catálogo Galego de árbores singulares, localizándose no cen-
tro urbano da consolidada cidade de Vigo, en varias das súas zonas 
verdes.

Paisaxe e conectividade ecolóxica

O Borrador do Plan Xeral de Ordenación identifica como factores ne-
gativos para a conservación do patrimonio cultural e paisaxístico de 
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Vigo, entre outros, a urbanización difusa do territorio periurbano, ou 
os fortes impactos paisaxísticos asociados ás obras e urbanización po-
bremente integradas no territorio.

Identifícanse como Áreas de Especial Atención Paisaxística (AEAP) en 
Vigo numerosos enclaves nos que a calidade paisaxística non foi coi-
dada. Entre elas sinálase o río Lagares e a súa contorna, ao citarse 
como área degradada por distintos impactos ambientais que afectan 
negativamente os ecosistemas fluviais e a calidade das súas augas, e 
condicionan o seu uso como núcleo da infraestrutura verde da cidade 
e corredor ecolóxico básico do Val do Fragoso.

O sistema fluvial do río Lagares xoga un papel de conexión particular-
mente relevante nas parroquias urbanas, estando insiro na primeira 
coroa metropolitana, na que se produciu unha alta fragmentación dos 
hábitats orixinada polas infraestruturas e os múltiples usos urbanos.

Por iso, as accións de restauración e mellora ambiental e paisaxísti-
ca, con restauración ecolóxica de ribeiras e da contorna marítima, e 
a preservación de áreas ecolóxicas funcionais dos bordos das áreas 
urbanas, adquiren unha importancia singular para facilitar a conexión 
ecolóxica no territorio urbano e periurbano.

Plan urbanístico

O Borrador do Plan Xeral de Ordenación da cidade de Vigo estipula 
para o corredor do río Lagares a correspondente protección urbanís-
tica, como Chan Rústico de Protección de Augas

Gráfico 17. Clasificación do adoito

Fonte: Plan Xeral de Ordenación Municipal. Borrador. 2019.
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Ao longo do río defínese unha banda de espazos libres, formando así 
parte da rede de espazos verdes da cidade, con distintos parques ur-
banos entre os que destaca o Parque de Castrelos, que é atravesado 
polo Lagares.

Gráfico 18. Sistema de espazos libres e zonas verdes existentes

Fonte: Plan Xeral de Ordenación Municipal. Borrador. 2019.

Ruído

O río Lagares atópase inmerso na trama urbana de Vigo, que o cons-
trinxiu paulatinamente. Numerosas infraestruturas viarias discorren 
polas súas inmediacións, xerando un elevado ruído que degrada a ca-
lidade ambiental da contorna fluvial como espazo para a biodiversida-
de e como espazo para o uso público.

As seguintes imaxes, tomadas dos “Mapas estratéxicos de ruído dá 
aglomeración de Vigo”1 mostran os niveis acústicos na zona central 
do ámbito do proxecto, considerando as grandes infraestruturas pre-
sentes.

O primeiro deles, refírese ao nivel sonoro día-serán (Lden), mentres 
que o segundo, refírese ao nivel sonoro noite (Lnoche).

1 Mapas estratéxicos de ruido de aglomeración de Vigo. Ano 2017 (3ª Fase). Con-
cello de Vigo.
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Gráfico 19. Mapa de niveis sonoros de grandes infraestruturas. Lden

Fonte: Concello de Vigo, 2017.

Gráfico 20. Mapa de niveis sonoros de grandes infraestruturas. 
Lnoche

Fonte: Concello de Vigo, 2017.

As imaxes mostran os elevados niveis nas principais vías de comunica-
ción, como a avenida de Citroën, que discorre próxima ao río.

Comprobouse que o intenso tráfico nestas vías constitúe unha fon-
te de importantes molestias para os usuarios da contorna fluvial, así 
como para as comunidades faunísticas presentes.
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Por iso, resulta idóneo expor neste proxecto medidas para atenuar 
este impacto.
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6. PROPOSTA DE ACTUACIÓN

6.1. DELIMITACIÓN DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

O presente proxecto ten como ámbito de actuación o río Lagares ao 
seu paso pola contorna da cidade de Vigo, e en particular, o tramo 
comprendido entre o cruzamento do río Lagares coa avenida de Ma-
drid (A-55/N-120) e a desembocadura (ponte da estrada PO-324), tra-
tándose dun tramo de, aproximadamente, 8,4 km.

Gráfico 21. Tramo obxecto da proposta de actuación

Por tanto, o ámbito cínguese á metade do percorrido total do río, no 
seu tramo de desembocadura, tratándose dun tramo que discorre por 
unha contorna moi urbanizada no que as situacións particulares de 
cada enclave son moi diferentes, sucedéndose subtramos canalizados 
en pedra, outros canalizados en paredes de formigón, outros con bei-
ras de características naturais etc.

O río discorre bastante encaixado, entre 2 e 5 metros por baixo das 
marxes adxacentes, e cunha anchura de lámina de auga que varía en-
tre os 3 e os 8 metros, aproximadamente.

Polas súas marxes discorren camiños de uso peonil e ciclista, moi uti-
lizados pola poboación local, que aparecen continuos no seu perco-
rrido salvo nalgúns tramos en que se presentan descontinuidades ou 
tramos peor acondicionados.

Todo o tramo atópase, en xeral, arboledo nas súas beiras, aínda que 
pequenos tramos non presentan vexetación arbórea, aparecendo un 
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herbal, e nalgúns casos especies tapizantes de carácter exótico inva-
sor.

Os usos adxacentes de tipo urbano constrinxen o espazo fluvial, salvo 
nalgúns enclaves como Sárdoma ou na Xunqueira. De menores dimen-
sións, ao longo do tramo aparecen lugares nos que o espazo fluvial 
tamén se alarga asociados a pequenas lagoas (Muíños, A Bouza) ou á 
confluencia con ríos que verten ao Lagares pola súa marxe esquerda 
(Dá Presa, Barxa, Eifonso).

O Lagares preséntase, así, como unha sucesión de enclaves en xeral 
ben conservados, considerando o estado xeral de ocupación das súas 
marxes e zonas inundables e de alteración do seu leito por numero-
sas obras de encanamento. É dicir, un río que sufriu unha importante 
transformación histórica na súa morfoloxía e que na actualidade pre-
senta unha certa estabilidade e grao de naturalidade.

Con todo, identifícanse numerosos lugares nos que resulta idóneo ex-
por actuacións de mellora ambiental.

Debido ás características do Lagares, o presente proxecto non presen-
ta, en xeral, actuacións que afecten a superficies ou lonxitudes de ri-
beira amplas, senón que expón un conxunto de pequenas actuacións 
que conxuntamente supoñerían unha mellora da situación do río.
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6.2. OBXECTIVOS DA PROPOSTA

Co presente proxecto preténdese mellorar a función natural de gran 
estrutura paisaxística do ecosistema asociado ao río Lagares, cons-
cientes en todo momento do ámbito marcadamente urbano no que se 
atopa o tramo obxecto de actuación.

No presente proxecto preséntase unha proposta realista e viable que 
non produce alteracción negativa algunha desde o punto de vista hi-
dráulico no leito actual, e que pretende dotar a este tramo dunha 
maior calidade ecolóxica e paisaxística.

Preténdese que o actual leito do río véxase enriquecido nas súas bei-
ras mediante a mellora da vexetación de ribeira existente que, como 
é ben sabido, son un compoñente ambiental esencial, desempeñando 
unha serie de funcións moi relevantes no ecosistema fluvial, desta-
cando na paisaxe urbana algunhas tales como:

• A vexetación de ribeira mellora o comportamento hidrolóxico 
e hidráulico da conca, favorecendo que na chaira de inundación 
prodúzase almacenamento de auga, atraso das avenidas, redu-
ción dos danos producidos pola erosión nas marxes, redución da 
sedimentación augas abaixo e mellora de recárgaa acuífera.

• A vexetación exerce unha regulación xeral da conca e efecto de 
“zona tampón”, protectora da corrente fluvial, retendo a esco-
rrentía, os sedimentos e os nutrientes.

• A vexetación de ribeira exerce unha importante influencia so-
bre o funcionamento do ecosistema fluvial, favorecendo a for-
mación de refuxios, a sombreado da auga e a achega de materia 
orgánica.

• As ribeiras arborizadas melloran a paisaxe urbana e incremen-
tan o interese e o potencial socio-cultural do tramo.

Tamén co presente proxecto preténdese mellorar a función de co-
rredor fluvial do río, de forma que tanto a lámina de auga como as 
beiras permitan a conexión dos hábitats situados augas arriba e augas 
abaixo do tramo que atravesa a cidade, e, por tanto, as comunidades 
de flora e fauna tanto acuática como terrestre. Efectivamente, o río 
é un corredor para a fauna migratoria e para a que se despraza entre 
o espazo costeiro e os tramos altos, que se internan en zonas bosco-
sas a maior cota do río Lagares, aínda que esta capacidade funcional 
como corredor pode ser obxecto de mellora. Coas actuacións propos-
tas, preténdese incrementar a función de corredor para a mobilidade 
das comunidades de flora e fauna.

Por outra banda, desde o punto de vista hidráulico, o proxecto supón 
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unha mellora respecto a a situación actual, pois o río sería dotado 
dun réxime máis próximo ao natural, a través das actuacións de re-
vegetación previstas, sen comprometer a situación de reducido risco 
de desbordamento de que dispón na actualidade. As revegetaciones 
previstas, de alcance moderado e moi mesurado no seu desenvolve-
mento potencial, contribuirían á laminación das crecidas do río. As 
actuacións propostas pretenden favorecer algunhas características 
de sinuosidade e irregularidade, fronte a algunhas estruturas de obra 
existentes actualmente.

Considérase que os efectos das actuacións que se propoñen supo-
ñen tamén unha mellora desde o punto de vista social, dado que 
o río recuperará unha imaxe máis natural e adecuada para o goce 
cidadán, que atopará no río un espazo para o lecer baseado nunhas 
recuperadas condicións naturais que amortecen as duras condicións 
que puntualmente aparecen actualmente nesta paisaxe fluvial. Coa 
naturalización das beiras do río, os cidadáns que gozan dos espazos 
contiguos ao río, poderán tamén atopar no propio río, na súa lámina 
de auga e as súas beiras inmediatas, un espazo de interese para a con-
templación e para o verdadeiro achegamento ao río como tal. Desta 
forma, poténciase unha valiosa función cultural do río ao seu paso 
pola cidade, ao mostrar a dinámica da natureza cambiante en formas 
e cores segundo as estacións do ano, que contribúe notablemente á 
educación e a sensibilización ambiental.
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6.3. DESCRICIÓN DAS ACTUACIÓNS PARA 
DESENVOLVER

No presente proxecto proponse o desenvolvemento de 11 tipos de 
actuacións, que son as seguintes:

• Limpeza das beiras e do leito do río. Recollida, transporte e 
entrega a xestor de residuos autorizado.

• Demolición e baleirado de beiras.

• Demolición de asfalto en leito.

• Colocación de varanda.

• Control de especies invasoras.

•  Revegetaciones con especies arbóreas e arbustivas autócto-
nas de ribeira.

• Mellora da calidade acústica.

• Colocación de caixas niño.

• Acondicionamento de muíño

• Actuación para a interpretación ambiental.

• Actuacións de mantemento.

a) LIMPEZA DAS BEIRAS E DO LEITO DO RÍO. RECOLLIDA, TRANS-
PORTE E ENTREGA A XESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO

Como primeira tarefa a levar a cabo, débese realizar unha limpeza 
das beiras e do leito do río, con medios manuais e mecánicos pouco 
agresivos, para retirar todo elemento contaminante presente na ac-
tualidade.

Actualmente, no leito do río, nos tramos que teñen pouca profundi-
dade, resultan visibles algúns restos de entullos e outros obxectos 
lanzados.

Todos estes elementos deben ser retirados e entregados ao corres-
pondente xestor de residuos.

b) DEMOLICIÓN E BALEIRADO DE BEIRAS

O Lagares atópase configurado por numerosas estruturas de encana-
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mento que foron paulatinamente implantadas dando ao río a morfo-
loxía que actualmente presenta.

O constrinximento do río, que foi ocupado nas súas marxes por múl-
tiples instalacións, xeraba a inseguridade dunha eventual crecida de 
caudal, o cal se tratou de paliar mediante a disposición destas estru-
turas de encanamento.

Parte destas estruturas de encanamento son relativamente recentes, 
presentan unha insuficiente integración ambiental e reducen de for-
ma relevante a capacidade de desaugadoiro da canle fluvial. Doutra 
banda, outras se configuraron a base dun muro de pedra (granito) 
cunha mellor integración paisaxística.

As actuacións que se propoñen pretenden “desencauzar” o río Laga-
res nalgúns puntos, gañando espazo fluvial, mellorando a súa capa-
cidade de desaugadoiro, moi limitado polo constrinximento ao que 
foi sometido, e ampliando os terreos nos que se poida desenvolver o 
ecosistema fluvial e de ribeira.

Proponse a demolición dalgúns lugares moi concretos do actual en-
canamento do río.

Ao longo do río Lagares aparecen algúns enclaves nos que se dá al-
gunha destas situacións:

• Aparece un muro de encanamento relativamente recente, nor-
malmente de formigón, de 1-2 m. de altura, ao pé da beira. A 
partir deste muro aparece o noiro de terra, de pendente eleva-
da, con vexetación.

• Aparecen as marxes urbanizadas, invadindo o propio leito, res-
trinxindo a anchura do noiro de terra con vexetación, noiro que 
dispón dunha pendente elevada.

En ambos os casos proponse a demolición das estruturas de obra pre-
sentes e o baleirado da terra existente, dando unha pendente máis 
tendida ao noiro de terra.

Por tanto, no primeiro caso (por exemplo, nun tramo da marxe dereita 
inmediatamente augas arriba do Parque de Castrelos, xunto á avenida 
de Antonio Palacios; ou na marxe esquerda, á altura da avenida de 
Citroën; ou na zona verde da Travesía dá Ponche Romana -neste caso, 
trátase dun muro de encanamento feito en pedra-), trátase de demo-
ler e retirar o muro de encanamento, deixando nalgúns casos unica-
mente un tramo duns 30 cm. de altura correspondente á base deste 
muro, o cal permitirá baleirar parte da terra que este muro contiña, e 
dar unha pendente máis tendida ao noiro.

No segundo (á altura da zona de naves industriais de Camiño Carrei-
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ros, ou do polígono industrial de Miraflores), trátase de demoler un-
has franxas do terreo urbanizadas, que se corresponden con vial asfal-
tado ou con construcións en ruínas abandonadas situadas sobre leito, 
de forma que se gañe maior anchura de contorna fluvial, e baléirese 
parte da terra existente, dándose ao noiro resultante unha pendente 
máis tendida.

Gráfico 22. Demolición de muro de encanamento en Castrelos/Avda. 
Antonio Palacios

Gráfico 23. Demolición de muro de encanamento en Avenida de 
Citroën
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Gráfico 24. Demolición de muro de encanamento en zona verde da 
Travesía dá Ponche Romana

Gráfico 25. Demolición de franxa de vial en zona industrial de 
Camiño
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Gráfico 26. Demolición de espazo urbanizado en Polígono Miraflores

Tras a demolición das estruturas de obra (muro de encanamento, as-
falto-construcións en ruínas), efectuarase o baleirado de terras desde 
o espazo inmediato á lámina de auga. Este baleirado permitirá dispo-
ñer de maior espazo ocupado polo ecosistema fluvial e incrementar a 
sección de desaugadoiro do río, contribuíndo con iso a reducir o risco 
de inundabilidade.

Tras o tendido dos noiros e a súa remodelación (reperfilado e suaviza-
do das formas) procederase á revexetación destas superficies.

Gráfico 27. Ámbitos referidos á actuación de demolición e baleirado
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Gráfico 28. Demolición de espazos urbanizados en Polígono 
Miraflores

Gráfico 29. Demolición de espazos urbanizados en Camiño Carreiros
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Gráfico 30. Demolición de espazos urbanizados en avenida de 
Antonio Palacios

Gráfico 31. Demolición de muro en Travesía da Ponche Romana



60

PROXECTOPROXECTO
RENATURA-RENATURA-

LIZACIÓNLIZACIÓN
DO RÍODO RÍO

LAGARESLAGARES

Gráfico 32. Demolición de muro en avenida de Citroën

As dimensións desta actuación reflíctense na seguinte táboa:

Táboa 1. Actuacións de demolición e baleirado de beiras

Por tanto, conforme ao cálculo xenérico realizado, as actuacións que 
se propoñen propiciarían incrementar a capacidade de desaugadoiro 
do leito do río Lagares en preto de 10.000 m3.

Este volume tradúcese nunha maior capacidade de inundabilidade do 
río Lagares, que se suma á doutros espazos tradicionalmente inunda-
bles, como os pasteiros de Sárdoma.

Con este volume,ante episodios de inundacións, a inundabilidade 
provocada polo río reducirase noutros espazos máis sensibles.
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c) DEMOLICIÓN DE ASFALTO EN LEITO

No tramo adxacente á avenida de Antonio Palacios obsérvase que o 
leito do río Lagares atópase cuberto por unha capa de asfalto de cor 
escura. Descoñécese a orixe e a xustificación que no seu día tería a 
disposición desta capa de material, tratándose dun elemento alleo á 
natureza fluvial e carente dunha función concreta.

Por iso, proponse a demolición desta capa de asfalto e a entrega a 
xestor autorizado dos residuos resultantes.

Esta capa de asfalto disponse nun tramo duns 110 m. l. Estímase un 
volume de residuos de 60 m3.

Tras a retirada completa do asfalto, o leito deberá quedar cun aspecto 
totalmente natural, mediante a presenza das terras e pedras preexis-
tentes que foron tapadas. O leito deberá quedar totalmente limpo e 
libre de todo resto de asfalto.

d) COLOCACIÓN DE VARANDA

Na actualidade identifícanse algúns pequenos tramos de camiños 
adxacentes ao río Lagares nos que se percibe unha certa inseguridade 
por parte de peóns e ciclistas debido a que carecen dunha varanda, 
atopándose o noiro do leito do río moi próximo.

Por outra banda, na contorna da zona de naves industriais de Camiño 
Carreiros, ou do polígono industrial de Miraflores, o espazo de ribeira 
atópase contiguo ao espazo asfaltado polo que transitan vehículos, co 
cal peóns e ciclistas sofren tamén una certa inseguridade.

Co fin de liquidar estas situacións de inseguridade, proponse a dispo-
sición de varios tramos de varanda, de características similares á que 
xa existe na actualidade noutros puntos, fabricada en madeira e de 
características rústicas.

A lonxitude total destes tramos suma 880 m. l.

e) PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DA CANA COMÚN E OUTRAS 
ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Respecto a as especies vexetais invasoras, as metodoloxías aplicadas 
no seu control son diversas, podéndose empregar métodos físicos ou 
de control mecánico (baseados na eliminación física da planta invaso-
ra), entre os que se atopan a eliminación manual, a eliminación me-
cánica, o mulching e o lume controlado; métodos químicos (a través 
herbicidas); e o control biolóxico. Outras publicacións sinalan os pro-
cedementos para seguir para determinadas especies1. E nos últimos 
1 Ver por exemplo:
Ecoloxía Litoral, 2011. “Plan de control e eliminación de especies vexetais invasoras de sistemas dunares”. REF: 28/5101. Ministerio 
de Medio Ambiente, e Medio Rural e Marino. Dirección Xeneral de Sostenibilidade da Costa e do Mar. Decembro de 2011.



62

PROXECTOPROXECTO
RENATURA-RENATURA-

LIZACIÓNLIZACIÓN
DO RÍODO RÍO

LAGARESLAGARES

anos desenvolvéronse distintos proxectos con este obxectivo2 .

Como se sinalou, a problemática das especies vexetais invasoras no 
río Lagares é relevante. Nas beiras e marxes do río Lagares aparecen 
distintas especies de plantas exóticas invasoras, destacando a profusa 
presenza de cana xigante (Arundo donax) e de amor de home (Trades-
cantia fluminensis).

Aparecen tamén outras especies que a priori deberían ser eliminadas, 
como a acacia negra (Acacia melanoxylon), con presenza de exempla-
res de gran porte, aínda que se considera que a presenza localizada 
desta especie e a función de sombreado e creación de espazos para 
o uso público que exerce desaconsellan polo momento a súa elimina-
ción total. Con todo, si procede eliminar os exemplares novos, a fin de 
conseguir frear a expansión da especie.

As restantes especies exóticas de carácter invasor, tanto arbóreas 
como herbáceas, deben ser igualmente eliminadas.

As transformacións das condicións ambientais asociadas para os efec-
tos do cambio climático, que favorecen a propagación de moitas es-
pecies invasoras, obrigan a previr a súa expansión erradicando todo 
exemplar presente en ambientes naturais e seminaturales, pois o in-
cremento das súas poboacións en breve prazo temporal é un risco 
certo a evitar.

A actuación de erradicación proposta debe ser descrita cun detalle 
que excede o alcance do presente proxecto. Debe terse en conta que 
a presenza destas especies resulta aleatoria e moi desigual na contor-
na fluvial do Lagares.

Exponse aquí algunhas pautas e actuacións concretas prioritarias aso-
ciadas ao obxectivo de renaturalización que se pretende:

• Erradicación dos exemplares das especies citadas, e doutras 
especies alóctonas que puidesen detectarse.

• Aplicación de métodos mecánicos, estando prohibido o uso de 
glifosato ou outros herbicidas químicos, dada a elevada sensibi-
lidade do medio de actuación.

• En todos os casos o material arrincado débese trasladar a un 
xestor de residuos autorizado, de forma que se garanta a non 
propagación destas especies a partir dos restos eliminados.

• Protocolo de seguimento e repaso de actuacións se se chega a 
considerar necesario.

Todas estas actuacións deberían formar parte dun plan de ámbito 
2 Por exemplo, o “Proxecto piloto para o control de Cortaderia selloana na Reserva da Biosfera de 
Urdaibai”, desenrolo polo Goberno Vasco.
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municipal destinado á erradicación das especies vexetais invasoras, 
plan que sistematizase as actuacións de erradicación das poboacións 
destas especies presentes, e que desenvolvese, de forma paralela, in-
tensas campañas divulgativas e de sensibilización entre a poboación 
local, de forma que esta tome conciencia da problemática das espe-
cies exóticas e participe activamente na súa erradicación.

Para os efectos do presente poyecto considerarase que a superficie 
ocupada na actualidade por plantas exóticas invasoras é de 25.000 
m2.

f) REVEGETACIONES CON ESPECIES ARBÓREAS E ARBUSTIVAS 
AUTÓCTONAS DE RIBEIRA

A pesar de que o Lagares e a súa contorna presenta unha vexetación 
de ribeira aceptable, identifícanse lugares nos que resulta convenien-
te mellorar a situación actual coa introdución de elementos vexetais 
adicionais.

Os enclaves obxecto de revegetación son os seguintes:

• Espazos afectados pola actuación de demolición e baleirado de 
beiras (revexetación areal).

• Algúns tramos de ribeira que carecen de adecuada vexetación 
en beiras (revexetación lineal-ribeira).

• Bordos de camiño e lugares similares susceptibles de ser arbo-
rizados (revexetación lineal-camiños).

• Outros espazos carentes de vexetación arbórea e arbustiva (re-
vegetación areal).

•  Revegetaciones adicionais en espazos nos que leva a cabo a 
erradicación de especies exóticas invasoras (revegetación areal).
Estas revegetaciones teñen a función de mellorar o grao de na-
turalización do río, producindo unha mellora paisaxística, de 
forma que o río e as súas franxas arborizadas supoñerán un ele-
mento de enriquecemento nun contexto de paisaxe urbana, bor-
deado por numerosas infraestruturas e construcións.

En canto á elección das especies coas que levará a cabo a revegeta-
ción, hai que considerar unha serie de vantaxes que ofrecen as espe-
cies autóctonas locais, como son:

• Evolucionaron nas mesmas condicións locais de clima e chan 
que o medio no que se van a plantar.

• Están adaptadas ás fluctuaciones meteorolóxicas e do réxime 
de caudais.
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• Son as que, a miúdo, presentan menores problemas fitosanita-
rios (fungos, ataques de insectos, etc.).

• Unha vez establecidas, e pasados un ou dous anos, non nece-
sitan rega nin mantemento.

• Son as que utiliza a fauna silvestre da zona.

• Son as que mellor se integran na paisaxe fluvial do leito para 
tratar.

O deseño destas revexetacións exponse a través de 4 módulos xerais 
de plantación:

• Módulo de plantación nº 1: Plantación de árbores e arbustos 
de ribeira en bosquetes.

• Especies propostas:

• Fresno (Fraxinus excelsior)

• Bidueiro (Betula celtiberica)

• Amieiro (Alnus glutinosa)

• Salgueiros (Salix atrocinerea, S. alba, S. angustifo-
lia).

• Majuelo (Crataegus monogyna)

• Marco de plantación: golpe- bosquete de 3 exemplares 
agrupados, de 1 árbore (freixo/bidueiro/amieiro) e 2 ar-
bustos (salgueiros/ majuelo), alternando aleatoriamente 
as distintas especies.

• Densidade: 1 bosquete/25 m2.

• Disposición: golpe- bosquete.

• Lugares onde se empregará: zonas grafiadas en planos e 
zonas nas que leve a cabo a erradicación de exóticas inva-
soras.

• Número de bosquetes estimados: A superficie prevista 
afecta aproximadamente a 26.250 m2, máis unha super-
ficie adicional correspondente á superficie na o que leva 
a cabo a erradicación de exóticas invasoras, estimada en 
25.000 m2 máis, considerándose un total de 51.250 m2, o 
cal se corresponde con 2.050 bosquetes.
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• Módulo de plantación nº 2: Estaquillado en noiro
• Especies propostas: Salgueiros (Salix atrocinerea, S. alba, 
S. angustifolia).

• Marco de plantación: tresbolillo, marco irregular, alter-
nando aleatoriamente as especies en proporcións equili-
bradas, cunha densidade media de 1 estaquilla por cada 2 
metros cadrados.

• Disposición: tresbolillo/irregular.

• Lugares onde se empregará: noiros xerados pola actua-
ción de demolición e baleirado en determinados puntos.

• Dimensión de plantación: este tipo de plantación afecta 
a unha superficie de 7.000 m2.

• Módulo de plantación nº 3: Plantación lineal de ribeira

• Especies propostas:

• Bidueiro (Betula celtiberica)

• Amieiro (Alnus glutinosa)

• Salgueiros (Salix atrocinerea, S. alba, S. angustifo-
lia).

• Marco de plantación: fileira en tresbolillo, marco irre-
gular, alternando aleatoriamente as distintas especies en 
proporcións equilibradas, con densidade media de 1 plan-
ta por cada 2 metros lineais.

• Disposición: tresbolillo.

• Lugares onde se empregará: tramos de ribeira carentes 
de vexetación arborizada, conforme a planos.

• Dimensión de plantación: este tipo de plantación afecta 
a varios tramos que suman 1.275 m. l.

• Módulo de plantación nº 4: Plantación lineal de bordo de 
camiño

• Especies propostas: bidueiro (Betula celtiberica), amieiro 
(Alnus glutinosa), freixo (Fraxinus excelsior).

• Marco de plantación: fileira regular, alternando aleato-
riamente as distintas especies en proporcións equilibra-
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das, con densidade media de 1 planta por cada 4 metros 
lineais.
• Disposición: fileira regular.

• Lugares onde se empregará: bordos de tramos de camiño 
e outros lugares análogos.

• Dimensión de plantación: este tipo de plantación afecta 
a varios tramos que suman 2.780 m. l.

A seguinte táboa mostra as características das plantacións para des-
envolver:

Táboa 2. Características dos módulos de plantación

A planta para empregar deberá acreditar procedencia local (Galicia 
Litoral). Pola súa banda, o material vexetal a empregar no caso do 
módulo nº 2 procederá preferentemente de podas realizadas en ár-
bores das especies indicadas, ou outras especies autóctonas de Salix, 
existentes nos ríos do concello de Vigo, preferentemente, no propio 
río Lagares.

g) MELLORA DA CALIDADE ACÚSTICA

O río Lagares discorre por espazos nos que se dispuxeron infraestru-
turas viarias de gran capacidade, as cales xeran emisións acústicas 
de elevada entidade que supoñen unha afección relevante á calidade 
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ambiental da contorna fluvial, impactando nas comunidades biolóxi-
cas presentes e xerando molestias ás persoas que gozan, camiñando 
ou en bicicleta, dos camiños que acompañan ao río.

As pantallas acústicas son muros ou barreiras constituídas por ele-
mentos de parede relativamente delgada, verticais ou inclinados, que 
presentan distinto grao de absorción acústica e que ofrecen gran re-
sistencia á transmisión do son ao seu través. Ademais, por razóns de 
seguridade e durabilidade os materiais e elementos dunha pantalla 
antirruido deben ofrecer gran resistencia aos axentes climatolóxicos 
e a determinados axentes externos. Segundo o material utilizado, as 
pantallas acústicas poden clasificarse en pantallas de formigón, pan-
tallas metálicas, pantallas transparentes, pantallas de GRC (formigón 
con fibra de vidro), pantallas de madeira, pantallas mixtas, pantallas 
de escuma de arxila, pantallas de ladrillos absorbentes e pantallas 
“xardineira”. No caso que nos ocupa, proponse a disposición de pan-
tallas de madeira, as cales son usadas amplamente nos países nór-
dicos e centroeuropeos, debido principalmente ao valor estético do 
material. Estas pantallas son barreiras protectoras contra os ruídos 
fabricadas en madeira, tratándose moitas veces de piñeiro de alta ab-
sorción acústica.

Na contorna da avenida de Citroën prodúcense importantes niveis 
acústicos polo alto tráfico rodado.

A disposición dunha estrutura que amortecese este ruído resultaría 
beneficiosa para o goce deste tramo fluvial, e redundaría tamén nun-
ha mellora da calidade acústica do espazo situado, en xeral, a ese lado 
da vía. Tamén supón unha mellora desde o punto de vista visual, ao 
evitar a constante imaxe de vehículos pasando a gran velocidade pola 
autovía.

Proponse a disposición dunha pantalla deste tipo, nunha lonxitude de 
aproximadamente 1.000 m, ao longo da avenida de Citroën, desde a 
contorna do estadio de Balaidos cara ao suroeste. A altura da pantalla 
será de 4 metros ao longo de toda a súa lonxitude.

Tamén sería oportuno dispoñer unha pantalla destas características 
no bordo da avenida de Antonio Palacios, nunha lonxitude dun 650 m.
A disposición deste elemento correspóndelle á Administración titular 
da infraestrutura.

Á marxe da atenuación do impacto acústico, mellorando a calidade 
ambiental para as persoas que pasean pola contorna do Lagares ou 
dos residentes próximos, esta pantalla potenciará unhas condicións 
máis favorables para a biodiversidade na contorna fluvial.

Para favorecer os distintos efectos beneficiosos desta estrutura, re-
sulta adecuado facilitar a súa cubrición mediante plantas trepadoras 
autóctonas.
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h) COLOCACIÓN DE CAIXAS NIÑO

A disposición de postes con caixas niño resulta idónea para favorecer 
a nidificación de determinadas especies no ámbito do río Lagares, ta-
les como o peneireiro vulgar (Falco tinnunculus) ou a curuxa común 
(Tyto alba), entre outras.

A actuación consiste na disposición, por unha banda, de 6 caixas-niño 
sobre postes de 5 m de altura na contorna da desembocadura (A Xun-
queira). As dimensións do poste de madeira serán de 6 m de lonxitu-
de, debendo quedar cravado no terreo 1 m, e un diámetro de 0,15 m.
E por outro, na disposición de 14 caixas máis no arboredo de gran 
porte presente na ribeira do río Lagares. As caixas serán dispostas no 
tronco principal da árbore, a unha altura elevada, para o que se requi-
rirá o uso dunha plataforma elevadora.

Este tipo de actuación resulta de interese para incrementar a biodi-
versidade local e para favorecer a reprodución e o incremento poboa-
cional de predadores de especies que, en ocasións, resultan daniñas 
para os cultivos (pequenos roedores), favorecéndose así o control 
biolóxico destas especies.

O deseño de cada caixa-niño está pensado para favorecer o seu uso 
por determinadas especies, pero ás veces son ocupadas por outras. O 
importante é que a caixa-niño sirva de refuxio de especies de fauna e 
non debe ser un problema que a ocupe outra especie distinta á espe-
rada. A instalación de caixas-niño tamén ten unha función educativa e 
social, así como de demostración do interese de conservar e protexer 
a fauna.

En función do orificio de acceso, distínguense dous tipos:

• Tipo a) Redondo, de 7 cm de diámetro: idóneas para autillo 
(Otus scops), peneireiro vulgar (Falco tinnunculus) e peneireiro 
primilla (Falco naumanni).

• Tipo b) Cadrado, de 12 cm de lado: idóneas para curuxa (Tyto 
alba).

As dimensións en ambos os casos son:

• Base: 35 cm. x 35 cm.

• Altura frontal: 40 cm.

• Altura traseira: 50 cm.

Ambas as casetas, eventualmente, poderían ser ocupadas por outras 
especies de aves e como refuxio ocasional de morcegos. As seguintes 
imaxes mostran as características físicas destas caixas niño.
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Gráfico 33. Modelo de caixa niño para peneireiro (esquerda) e para 
curuxa (dereita)

b) ACONDICIONAMENTO DE MUÍÑO

Na contorna de Sárdoma, na marxe dereita do río Lagares, aparece un 
antigo muíño en ruínas e abandonado.

Esta pequena construción asociada á economía rural de hai practica-
mente un século presenta un elevado interese etnográfico e cultural, 
atopándose nun estado lamentable. A vexetación invadiu a constru-
ción, que carece dunha adecuada cuberta (mantendo unhas chapas 
de uralita) e presenta residuos no seu interior. Conserva algúns ele-
mentos dos mecanismos asociados á moenda (pedra).

Gráfico 34. Muíño no río Lagares
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Co seu acondicionamento preténdese asegurar a súa conservación. 
Nunha fase máis ambiciosa que posteriormente podería levar a cabo, 
poderíase recuperar a funcionalidade do muíño, permitindo que vol-
vese moer grazas ás augas do Lagares.

Os labores para desenvolver por agora consistirán en:

• Limpeza de residuos existentes no interior e na contorna da 
construción.

• Eliminación e roza de vexetación herbácea que invade a cons-
trución.

• Colocación de cuberta seguindo tipoloxía tradicional local.

• Colocación de porta.

• Colocación de pequeno cartel informativo.

j) ACTUACIÓN PARA A INTERPRETACIÓN AMBIENTAL

Para favorecer a aproximación do río aos habitantes e visitantes da 
cidade de Vigo, o gozar do medio fluvial e o incremento da concien-
ciación acerca dos valores naturais do río Lagares, proponse instalar 
diferentes paneis informativos ao longo do tramo, que se sumarían 
aos que xa existen referidos á “Senda do Lagares”.

Proponse a instalación de 2 paneis, ao comezo e ao final do tramo de 
actuación. Estes paneis estarán construídos en madeira tratada para 
exterior de dimensións 3 x 2 m, con dous postes de suxeición co seu 
correspondente zapata de cimentación fincados en terreo (40 x 40 x 
60 cm), nos que irá ancorado o panel informativo dunha altura total 
de 2,5 m desde o chan, quedando todo o conxunto protexido cunha 
estrutura en forma de tejadillo a dúas augas, que permitirá a protec-
ción do panel fronte á choiva e a luz solar.

O cartel será impreso en vinilo a 4 tintas sobre chapa de aluminio e 
protexido con metacrilato, ou cunhas características similares.

Nos planos recóllese a localización proposta para estes paneis, sen-
do os puntos seleccionados accesibles e moi transitados. Debe darse 
unha especial relevancia ao contido destes paneis, que de forma di-
vulgativa poderán recoller información referida a:

• O río Lagares. Descrición e características xerais.

• Transformacións históricas do río e da paisaxe de Vigo. Obxec-
tivos da actuación realizada.

• A paisaxe da conca do río Lagares. Enclaves de interese natural.
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• A flora e a fauna do río Lagares. O potencial do ecosistema flu-
vial no medio urbano. Os habitantes do río.

Coa presenza destes paneis preténdese promover a divulgación e a 
sensibilización ambiental respecto ao ecosistema fluvial do río Laga-
res, pretendendo que sexan de interese para os transeúntes das mar-
xes do río, así como para actividades educativas desenvolvidas por 
escolares e outros grupos.

k) ACTUACIÓNS DE MANTEMENTO

O presente proxecto propón realizar o seguimento da evolución dos 
traballos desenvolvidos, en particular dos de erradicación de cana co-
mún e outras especies exóticas realizados, e levar a cabo as accións 
de mantemento oportunas, co obxectivo de controlar o rebrote e a 
reinstalación de plantas invasoras.

Por tanto, deberanse dispoñer os recursos humanos necesarios para 
facer este seguimento inmediatamente á finalización das obras, rea-
lizando inspeccións periódicas ás distintas zonas de actuación a fin 
de detectar a posible reaparición de especies exóticas e definir as ac-
cións inmediatas a desenvolver.

A erradicación definitiva da cana común e outras invasoras requirirá 
probablemente de actuacións reiterativas de repaso para eliminar al-
gúns rebrotes, polo cal deben preverse actuacións anuais neste sen-
tido.

MODELO DE NATURALIZACIÓN

Modelo 1. Remodelación de beiras urbanizadas
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Modelo 2. Remodelación de beiras canalizadas

Modelo 3. Tratamento tipo
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Simulacións fotográficas coa imaxe obxectivo das 
actuacións propostas:
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Simulación nº 1. Revexetacións de ribeira con bosquetes. Caixa niño 
en árbore
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Simulación nº 2. Revexetacións de ribeira, erradicación de plantas 
exóticas e pantalla acústica en avenida de Citroën
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Simulación nº 3. Revexetacións de ribeira e erradicación de plantas 
exóticas
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Simulación nº 4. Revexetacións de ribeira no Parque Castrelos
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Simulación nº 5. Demolición de muro de encanamento, pantalla 
acústica de madeira en avenida de Antonio Palacios, erradicación de 

exóticas e revexetacións
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Simulación nº 6. Revexetacións en borde de camiño e caixa niño, en 
treito da Xunqueira
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Simulación nº 6. Revexetacións en borde de camiño e caixa niño, en 
treito da Xunqueira



81

PROXECTOPROXECTO
RENATURA-RENATURA-
LIZACIÓNLIZACIÓN
DO RÍODO RÍO
LAGARESLAGARES

Simulación nº 6. Revexetacións en borde de camiño e caixa niño, en 
treito da Xunqueira
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7. VALORACIÓN ECONÓMICA

O orzamento de execución material correspondente ao presente 
“PLAN DE NATURALIZACIÓN E RESTAURACIÓN AMBIENTAL DO RÍO LA-
GARES Ao seu PASO POLA CIDADE DE VIGO (PONTEVEDRA)” ascen-
de á cantidade dun MILLÓN CENTO OITO MIL CENTO SETENTA EUROS 
(1.108.170,00 €).

Pola súa banda, o orzamento de execución material das actuacións 
anuais de seguimento e mantemento ascende a CORENTA MIL EUROS 
(40.000,00 €).

Vigo (Pontevedra), agosto de 2021
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ANEXO FOTOGRÁFICO

INVENTARIO-DIAGNÓSTICO DO ESTADO ACTUAL DO 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN

As seguintes fotografías, tomadas en maio de 2021, 
mostran o estado actual do río Lagares no ámbito do 
presente proxecto.
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FOTOGRAFÍAS DO TRAMO Nº 1. DESDE O CRUZAMENTO DO RÍO LA-
GARES COA AVENIDA DE MADRID (A-55/ N-120) ATA O INICIO DA 
DESEMBOCADURA NO PUENTE DA RÚA MUÍÑOS.

Fotografía nº 1.1. Tramo nº 1. Inicio do tramo, no cruzamento do río Lagares coa 
avenida de Madrid (A-55/ N-120). Senda peonil e ciclista.

Fotografía nº 1.2. Tramo nº 1. Inicio do tramo. Muro de pedra no leito, beira esquer-
da (Lidl).
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Fotografía nº 1.3. Tramo nº 1. Marxe dereita do río Lagares ao seu paso por zona 
industrial. Polígono de Miraflores.

Fotografía nº 1.4. Tramo nº 1. Marxe esquerda do río Lagares ao seu paso por zona 
industrial. Polígono de Miraflores.
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Fotografía nº 1.5. Tramo nº 1. Marxe dereita do río Lagares ao seu paso por zona 
industrial. Polígono de Miraflores.

Fotografía nº 1.6. Tramo nº 1. Marxe esquerda do río Lagares ao seu paso por zona 
industrial. Polígono de Miraflores.
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Fotografía nº 1.7. Tramo nº 1. Marxe dereita do río Lagares ao seu paso por zona 
industrial. Polígono de Miraflores.

Fotografía nº 1.8. Tramo nº 1. Marxe dereita do río Lagares ao seu paso por zona 
industrial. Polígono de Miraflores.
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Fotografía nº 1.9. Tramo nº 1. Marxe dereita do río Lagares ao seu paso por zona 
industrial. Polígono de Miraflores.

Fotografía nº 1.10. Tramo nº 1. Campos de Sárdoma, na marxe dereita.
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Fotografía nº 1.11. Tramo nº 1. Desmoronamentos nas beiras do río Lagares.

 Fotografía nº 1.12. Tramo nº 1. Desmoronamentos e antigas empalizadas nas beiras 
do río Lagares.
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Fotografía nº 1.13. Tramo nº 1. Antigo muíño, en ruínas e abandonado, na marxe 
dereita do río Lagares, en Sárdoma.

Fotografía nº 1.14. Tramo nº 1. Vivenda na marxe dereita do río Lagares.
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Fotografía nº 1.15. Tramo nº 1. Algúns residuos no leito do río Lagares.

Fotografía nº 1.16. Tramo nº 1. Vial asfaltado na marxe dereita correspondente ao 
Camiño Carreiros, de anchura excesiva á conta dunha alta ocupación de terreos 
pertencentes ao espazo fluvial.
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Fotografía nº 1.17. Tramo nº 1. Vial asfaltado na marxe dereita correspondente ao 
Camiño Carreiros, de anchura excesiva á conta dunha alta ocupación de terreos 
pertencentes ao espazo fluvial.

Fotografía nº 1.18. Tramo nº 1. Pequena ponte medieval de Sárdoma, no río Lagares.
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Fotografía nº 1.19. Tramo nº 1. Rápidos no río Lagares.

Fotografía nº 1.20. Tramo nº 1. Muro de pedra practicamente dentro do leito do 
Lagares, na marxe esquerda.
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 Fotografía nº 1.21. Tramo nº 1. Senda peonil e ciclista na marxe dereita do río La-
gares.

Fotografía nº 1.22. Tramo nº 1. Losa de asfalto no leito do río Lagares, en tramo 
inmediatamente augas arriba da ponte de Baixada Pontillón.
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Fotografía nº 1.23. Tramo nº 1. Estruturas de obra no leito do río Lagares, en tramo 
inmediatamente augas arriba da ponte de Baixada Pontillón.

Fotografía nº 1.24. Tramo nº 1. Muro de laxas de formigón na marxe dereita do río 
Lagares, e laxa de asfalto no leito, en tramo inmediatamente augas arriba da ponte 
de Baixada Pontillón.
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 Fotografía nº 1.25. Tramo nº 1. Muro de laxas de formigón na marxe dereita do río 
Lagares, en tramo inmediatamente augas arriba da ponte de Baixada Pontillón.

 Fotografía nº 1.26. Tramo nº 1. Vista do Lagares desde a ponte de Baixada Pontillón.
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 Fotografía nº 1.27. Tramo nº 1. Augas abaixo da ponte de Baixada Pontillón, ao 
fondo.

 Fotografía nº 1.28. Tramo nº 1. Dique de pedra na marxe dereita do río Lagares.
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 Fotografía nº 1.29. Tramo nº 1. Bidueiros (Betula celtiberica) no río Lagares.

 Fotografía nº 1.30. Tramo nº 1. Río Lagares no parque de Castrelos.
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 Fotografía nº 1.31. Tramo nº 1. Eucaliptos no parque de Castrelos.

 Fotografía nº 1.32. Tramo nº 1. Río Lagares no parque de Castrelos.
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 Fotografía nº 1.33. Tramo nº 1. Río Lagares no parque de Castrelos.

 Fotografía nº 1.34. Tramo nº 1. Saída do río Lagares do parque de Castrelos.
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 Fotografía nº 1.35. Tramo nº 1. Marxe dereita do río Lagares, inmediatamente adxa-
cente e augas abaixo da avenida de Castrelos.

 Fotografía nº 1.36. Tramo nº 1. Marxe dereita do río Lagares.
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 Fotografía nº 1.37. Tramo nº 1. Edificacións na marxe dereita do río Lagares. Cana 
asiática (Arundo donax).

 Fotografía nº 1.38. Tramo nº 1. Marxe esquerda do río Lagares. Espazo fluvial sus-
ceptible de naturalización inmediatamente augas arriba da ponte medieval de Ba-
laidos.
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 Fotografía nº 1.39. Tramo nº 1. Marxe esquerda do río Lagares. Espazo fluvial sus-
ceptible de naturalización inmediatamente augas arriba da ponte medieval de Ba-
laidos.

 Fotografía nº 1.40. Tramo nº 1. Puente medieval de Balaidos na marxe esquerda do 
río Lagares.
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 Fotografía nº 1.41. Tramo nº 1. Chegando ao estadio de Balaidos. Marxe dereita do 
río Lagares.

 Fotografía nº 1.42. Tramo nº 1. Augas arriba do estadio de Balaidos. Río Lagares 
entre muros e vivendas inmediatas.
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 Fotografía nº 1.43. Tramo nº 1. Río Lagares saíndo do estadio de Balaidos, baixo o 
que discorre subterráneo.

 Fotografía nº 1.44. Tramo nº 1. Augas abaixo do estadio de Balaidos. Colectores de 
pluviais.
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 Fotografía nº 1.45. Tramo nº 1. Ao fondo, avenida de Citroën e Polígono de Balaidos 
- Zona Franca Vigo na marxe esquerda.

 Fotografía nº 1.46. Tramo nº 1. Muro de formigón na beira esquerda. Ao fondo, 
avenida de Citroën e Polígono de Balaidos - Zona Franca Vigo.
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 Fotografía nº 1.47. Tramo nº 1. Muro de formigón na beira esquerda.

 Fotografía nº 1.48. Tramo nº 1. Instalacións deportivas na marxe dereita.
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 Fotografía nº 1.49. Tramo nº 1. Exemplar de troita (Salmo trutta) o río Lagares.

 Fotografía nº 1.50. Tramo nº 1. Muro de formigón na beira esquerda do río Lagares. 
Canas (Arundo donax).
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 Fotografía nº 1.51. Tramo nº 1. Muro de formigón na beira esquerda do río Lagares.

 Fotografía nº 1.52. Tramo nº 1. Muro de formigón na beira esquerda do río Lagares. 
Ao fondo, avenida de Citroën e Polígono de Balaidos - Zona Franca Vigo.



112

PROXECTOPROXECTO
RENATURA-RENATURA-

LIZACIÓNLIZACIÓN
DO RÍODO RÍO

LAGARESLAGARES

 Fotografía nº 1.53. Tramo nº 1. Muro de formigón na beira esquerda do río Lagares. 
Ao fondo, avenida de Citroën e Polígono de Balaidos - Zona Franca Vigo.

 Fotografía nº 1.54. Tramo nº 1. Muro de formigón na beira esquerda do río Lagares. 
Ao fondo, avenida de Citroën e Polígono de Balaidos - Zona Franca Vigo. No leito, 
espadañal (Typha sp.).
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 Fotografía nº 1.55. Tramo nº 1. Muro de formigón na beira esquerda do río Lagares. 
Ao fondo, avenida de Citroën e Polígono de Balaidos - Zona Franca Vigo.

 Fotografía nº 1.56. Tramo nº 1. Pegadas de londra (Lutra lutra) en beiras do río 
Lagares.
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 Fotografía nº 1.57. Tramo nº 1. Senda en marxe dereita do río Lagares, á altura de 
pasala peonil.

 Fotografía nº 1.580. Tramo nº 1. Senda na marxe esquerda do río Lagares.
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 Fotografía nº 1.59. Tramo nº 1. Buddleja davidii, unha das múltiples especies exó-
ticas do río Lagares.

 Fotografía nº 1.60. Tramo nº 1. Senda na marxe dereita. Avenida de Citroën e Polí-
gono de Balaidos - Zona Franca Vigo.
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 Fotografía nº 1.61. Tramo nº 1. Río Lagares. Tramo con escasa vexetación arbórea 
en marxe dereita e canas (Arundo donax) en marxe esquerda.

Fotografía nº 1.62. Tramo nº 1. Senda peonil e ciclista do río Lagares. Marxe dereita.
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Fotografía nº 1.63. Tramo nº 1. Río Lagares na contorna da avenida de Florida.

Fotografía nº 1.64. Tramo nº 1. Río Lagares na contorna da avenida de Florida. Ave-
nida de Citroën e Polígono de Balaidos - Zona Franca Vigo.
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Fotografía nº 1.65. Tramo nº 1. Ao fondo, na marxe esquerda, avenida de Citroën e 
Polígono de Balaidos - Zona Franca Vigo.

Fotografía nº 1.66. Tramo nº 1. Espazo adxacente ao río Lagares baixo a autovía de 
circunvalación VG-20.
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Fotografía nº 1.67. Tramo nº 1. Autovía de circunvalación VG-20. Canas (Arundo 
donax).

Fotografía nº 1.68. Tramo nº 1. Espazo fluvial do río Lagares en marxe dereita.
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 Fotografía nº 1.69. Tramo nº 1. Pasarela no río Lagares. Profusa presencia da inva-
sora capuchina (Tropaeolum majus).

 Fotografa nº 1.70. Tramo nº 1. Espazo fluvial con escaso insuficiente arboledo á 
altura de Caramuxo.
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 Fotografía nº 1.71. Tramo nº 1. Marxe dereita do río Lagares.

Fotografía nº 1.72. Tramo nº 1. Dique en marxe esquerda do río Lagares.
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Fotografía nº 1.73. Tramo nº 1. Freixos (Fraxinus excelsior) no río Lagares.

Fotografía nº 1.74. Tramo nº 1. Herbal no bordo da senda do río Lagares.
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Fotografía nº 1.75. Tramo nº 1. Plantas exóticas invasoras no río Lagares.

Fotografía nº 1.76. Tramo nº 1. Tradescantia fluminensis no río Lagares.



124

PROXECTOPROXECTO
RENATURA-RENATURA-

LIZACIÓNLIZACIÓN
DO RÍODO RÍO

LAGARESLAGARES

Fotografía nº 1.77. Tramo nº 1. Senda do río Lagares á altura da autovía de circun-
valación de Vigo.

Fotografía nº 1.78. Tramo nº 1. Senda do río Lagares á altura da autovía de circun-
valación de Vigo.
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Fotografía nº 1.79. Tramo nº 1. Cartel informativo da senda do río Lagares.

Fotografía nº 1.80. Tramo nº 1. Senda do río Lagares.
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Fotografía nº 1.81. Tramo nº 1. Río Lagares. Antigas estruturas de pedra no leito.

Fotografía nº 1.82. Tramo nº 1. Senda do río Lagares á altura da autovía de circun-
valación de Vigo. Salgueiro llorón (Salix babylonica).
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Fotografía nº 1.83. Tramo nº 1. Bosquete de acacias (Acacia melanoxylon) na marxe 
esquerda do río Lagares.

Fotografía nº 1.84. Tramo nº 1. Cartel informativo do humidal de Muíños, no río 
Lagares. Este humidal distribúese principalmente na marxe dereita.
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Fotografía nº 1.85. Tramo nº 1. Parte do humidal de Muíños, na marxe esquerda do 
río Lagares.

Fotografía nº 1.86. Tramo nº 1. Canas (Arundo donax) no río Lagares.
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Fotografía nº 1.87. Tramo nº 1. Senda do río Lagares en marxe dereita.

Fotografía nº 1.88. Tramo nº 1. Zona sen arboredo na marxe dereita do río Lagares.
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 Fotografa nº 1.89. Tramo nº 1. Tradescantia fluminensis no río Lagares.

Fotografía nº 1.90. Tramo nº 1. Senda do río Lagares en marxe esquerda.
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Fotografía nº 1.91. Tramo nº 1. Final do tramo do río Lagares, preto da desembo-
cadura.

Fotografía nº 1.92. Tramo nº 1. Final do tramo, preto da desembocadura. Ao fondo, 
ponte da Rúa Muíños. 
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Fotografía nº 2.1. Tramo nº 2. Inicio do tramo de desembocadura. Augas abaixo da 
ponte da Rúa Muíños, ao fondo.

Fotografía nº 2.2. Tramo nº 2. Desembocadura do río Lagares na paraxe da Xunquei-
ra. Á esquerda, rúa do Río.

FOTOGRAFÍAS DO TRAMO Nº 2. PARAXE DA XUNQUEIRA, AUGAS 
ABAIXO DO CRUZAMENTO CO PUENTE DA RÚA MUÍÑOS.
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Fotografía nº 2.3. Tramo nº 2. Pasarela peonil en tramo de desembocadura.

Fotografía nº 2.4. Tramo nº 2. Pasarela peonil en tramo de desembocadura.
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Fotografía nº 2.5. Tramo nº 2. Tramo de desembocadura do río Lagares. Paraxe da 
Xunqueira.

Fotografía nº 2.6. Tramo nº 2. Tramo de desembocadura do río Lagares.
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Fotografía nº 2.7. Tramo nº 2. Paraxe da Xunqueira na desembocadura do río Laga-
res.

Fotografía nº 2.8. Tramo nº 2. Paraxe da Xunqueira na desembocadura do río Laga-
res.



136

PROXECTOPROXECTO
RENATURA-RENATURA-

LIZACIÓNLIZACIÓN
DO RÍODO RÍO

LAGARESLAGARES

Fotografía nº 2.9. Tramo nº 2. Zona con formigón no leito do río Lagares, na contor-
na da súa desembocadura.

Fotografía nº 2.10. Tramo nº 2. Senda na paraxe da Xunqueira na desembocadura 
do río Lagares.
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Fotografía nº 2.11. Tramo nº 2. Senda na paraxe da Xunqueira na desembocadura 
do río Lagares.

Fotografía nº 2.12. Tramo nº 2. Senda na paraxe da Xunqueira na desembocadura 
do río Lagares.
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Fotografía nº 2.13. Tramo nº 2. A Xunqueira do Lagares.

Fotografía nº 2.14. Tramo nº 2. Dique en desembocadura do río Lagares.
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PLANOS

PLAN DE NATURALIZACIÓN E RESTAURACIÓN AM-
BIENTAL DO RÍO LAGARES AO SEU PASO POLA CIDA-
DE DE VIGO (PONTEVEDRA)
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PLANOS

PLANO Nº 1: LOCALIZACIÓN. MAPA TOPOGRÁFIC

PLANO Nº 2: LOCALIZACIÓN. ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA

PLANO Nº 3: ACTUACIÓNS PROPOSTAS (1)

PLANO Nº 4: ACTUACIÓNS PROPOSTAS (2)

PLANO Nº 5: ACTUACIÓNS PROPOSTAS (3)

PLANO Nº 6: ACTUACIÓNS PROPOSTAS (4)

PLANO Nº 7: ACTUACIÓNS PROPOSTAS (5)
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PLIEGO DE CONDICIÓNS

PLAN DE NATURALIZACIÓN E RESTAURACIÓN AM-
BIENTAL DO RÍO LAGARES AO SEU PASO POLA CIDA-
DE DE VIGO (PONTEVEDRA)
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PREGO DE CONDICIÓNS

Elementos básicos para o prego de prescricións técnicas particulares

INDICE

1.- INTRODUCIÓN

2.- DESENVOLVEMENTO XERAL DO PROXECTO

3.- DESENVOLVEMENTO DAS ACTUACIÓNS PREVISTAS
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1.- INTRODUCIÓN

O presente anexo sintetiza algúns contidos que deben considerarse 
no prego de condicións asociado á execución do proxecto. Recóllen-
se para cada unha das actuacións expostas os principais elementos a 
considerar.

2.- DESENVOLVEMENTO XERAL DO PROXECTO

Para o desenvolvemento do proxecto, deben terse en conta as seguin-
tes consideracións xerais:

• Débese considerar que o tramo de actuación ten un carácter 
eminentemente urbano e presenta xa un importante grao de na-
turalización, presentando zonas adxacentes que presentan un 
destacado valor natural (A Xunqueira, lagoas). Coas actuacións 
previstas preténdese mellorar este grao de naturalización que 
procure unha mellora ecolóxica no tramo, favorecendo a conec-
tividade do mesmo co tramo situado augas arriba e co espazo 
costeiro.

• O tramo do río Lagares obxecto deste proxecto non presen-
ta uns subtramos claramente definidos, que permitan organizar 
adecuadamente as actuacións para desenvolver, de forma que o 
proxecto contempla un conxunto de actuacións no posible xeo-
localizadas e superficialmente dimensionadas, aínda que ofre-
cer ese detalle nalgúns casos non foi posible (caso da delimita-
ción precisa das superficies afectadas polas distintas especies 
invasoras).

• Na elaboración do proxecto tivéronse en conta as previsións 
para o “Plan para a xestión do risco de inundacións do río La-
gares” que impulsa a Xunta de Galicia, conforme á información 
dispoñible1 . Este Plan ten como obxectivo reducir o perigo da 
inundabilidad asociada ao río Lagares. O proxecto de naturali-
zación que aquí se presenta tamén contribúe a conseguir ese 
obxectivo, polo que os seus contidos e o seu enfoque deberían 
terse en conta na elaboración final do citado Plan oficial.

• A proposta de revegetación pretende completar o mosaico de 
vexetación de ribeira actualmente existente. Con todo, as ac-
tuacións de mantemento, que deben realizarse periodicamente, 
deben presentar unha intensidade relativamente alta en canto a 
pódalas e rozas a realizar, de forma que a vexetación implantada 
non se desenvolva de forma excesivamente profusa, debendo 
manter un equilibrio entre o aspecto de ribeira natural arboriza-
da e o dun espazo arborizado urbano.

1 Presentación do PLAN PARA A XESTIÓN DO RISCO DE INUNDACIÓNS DO RÍO LAGARES. 
Novembro 2020. Xunta de Galicia. https://www.vigoe.es/wpcontent/uploads/2020/11/20201103-plan-de-xes-
ti%C3%B3n-risco-inundaci%C3%B3nLagares.doc.pdf
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• As actuacións expostas pretenden establecer os elementos 
básicos para este proceso de naturalización, que o río debe rea-
lizar de forma natural e espontánea co paso dos anos. Deberá 
realizarse un seguimento desta evolución, de forma que paula-
tinamente váianse alcanzando os obxectivos desexados.

• Débense estudar coidadosamente os puntos de ataque ou de 
entrada ás obras, dispoñendo os puntos de acceso que sexan 
previamente planificados.

3.- DESENVOLVEMENTO DAS ACTUACIÓNS PREVISTAS

3.1.- Limpeza das beiras e do leito do río. Recollida, transporte 
e entrega a xestor autorizado de residuos

• Realizarase mediante medios manuais, a partir dun percorrido 
completo do río.

• Para a limpeza do leito, no que aparecen algúns residuos, po-
derase dispoñer o uso de maquinaria, de dimensións reducidas 
para a súa adecuada maniobrabilidad.

• Os residuos recolleitos deberán ser entregados a xestor auto-
rizado.

• Proponse realizar esta actuación de limpeza completa do tra-
mo como actuación previa ao resto das obras.

3.2.- Demolición e baleirado de beiras

• Identificáronse varias zonas nas que procede desenvolver esta 
actuación. Por unha banda, se demolirán ou desmontarán os 
muros de encanamento presentes no Ámbito 3. Avenida de An-
tonio Palacios, no Ámbito 4. Zona verde da Travesía dá Ponche 
Romana, e no Ámbito 5. Avenida de Citroën.

• Por outro, se demolirá o pavimento presente no Ámbito 1. Po-
lígono de Miraflores e no Ámbito 2. Naves industriais en Camiño 
Carreiros.

• Empregaranse os métodos menos agresivos a fin de xerar o 
menor dano ao río e a súa contorna de ribeira.

• Unha vez libre de elementos estraños, os terreos serán acon-
dicionados mediante un suavizado de formas e homoxeneizado 
cos terreos adxacentes.

• O material obxecto de demolición será entregado a xestor de 
residuos autorizado.
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3.3.- Demolición de asfalto en leito

• A actuación afecta a un tramo duns 110 m. l. Estímase un volu-
me de residuos de 60 m3.

• Deberá executarse xerando a menor afección ambiental ao río 
e a súa contorna de ribeira. Todo material vertedura ao leito de-
berá ser inmediatamente retirado.

• O material obxecto de demolición será entregado a xestor de 
residuos autorizado.

• O leito deberá quedar cun aspecto totalmente natural.

3.4.- Colocación de varanda

• A actuación afecta a pequenos tramos para mellorar a segu-
ridade de peóns e ciclistas, por unha banda, fronte a eventuais 
caídas á canle fluvial e, por outro, fronte aos vehículso que cir-
culan polos viais adxacentes.

• Esta varanda será fabricada en madeira e cumprirá as calidades 
normalizadas en canto a resistencia e durabilidade a intemperie.

3.5.- Programa de erradicación da cana común e outras espe-
cies exóticas invasoras

• Este programa de erradicación da cana común (Arundo donax) 
doutras especies exóticas invasoras é unha actuación esencial 
no proxecto, por tanto, deben dedicarse os esforzos oportunos 
para lograr a consecución dos seus obxectivos co maior éxito 
posible.

• Previuse a utilización de métodos mecánicos, consistente na 
extracción completa do rizoma (primeiros 50 cm do chan) e re-
paso manual. Para a extracción realizarase o cribado dos rizomas 
cun cazo de retroexcavadora, recolléndose tamén unha parte do 
substrato, que posteriormente será reposto coa achega de terra 
vexetal nova. Unha parte do substrato orixinal será adecuada-
mente cribado para evitar que permanezan nos terreo fragmen-
tos de rizoma. Estímase que esta actuación conleva a extracción 
de terra vexetal nunha profundidade de 25 cm.

• O material que sexa extraído (rizoma e parte aérea das plan-
tas) ha de ser entregado a xestor autorizado. Con todo, o tritu-
rado in situ do rizoma (tamaño < 1 cm) anula a súa capacidade 
vexetativa e permite o seu depósito no propio ámbito da actua-
ción, evitándose os custos de recollida, transporte e canon de 
vertedura.
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• Polas súas consecuencias ambientais e sobre a saúde humana, 
especialmente no ámbito de actuación, un espazo fluvial que é 
frecuentado por múltiples visitantes, non se considera adecua-
do o uso do glifosato, polo que en ningún caso debe optarse por 
esta técnica de erradicación.

• Tras a execución da extracción completa do rizoma procedera-
se ao estendido de terra vexetal nova e limpa e á plantación de 
especies autóctonas de ribeira. Estimouse necesario a achega 
de terra vexetal dunha profundidade de 25 cm, para repoñer a 
que é eliminada coa extracción dos rizomas.

• O programa de erradicación de plantas alóctonas incluirá 
tamén outras especies presentes nas marxes do Lagares.

• Minimizarase a afección aos exemplares de árbores e arbustos 
de carácter autóctono presentes no ámbito de actuación.

• Realizaranse durante varios anos accións de seguimento e re-
paso dos traballos realizados.

• Débense estudar coidadosamente os puntos de ataque ou de 
entrada ás obras, dispoñendo os puntos de aceso que sexan pre-
viamente planificados.

3.6.- Revegetaciones con especies arbóreas e arbustivas autóc-
tonas de ribeira

• As plantas serán en xeral ben conformadas, de desenvolve-
mento normal, sen que presenten síntomas de raquitismo ou 
atraso. Non presentarán feridas no tronco ou ramas e o sistema 
radical, será completo e proporcionado ao porte. As raíces das 
plantas de cepellón ou raíz espida presentarán cortes limpos e 
recentes sen desgarrones nin feridas. O seu porte será normal e 
ben ramificado e as plantas de folla perenne, presentarán o sis-
tema foliar completo, sen decoloración nin síntomas de clorosis.

• As plantas de maceta ou contedor forestal deberán permane-
cer nela ata o mesmo instante da súa plantación, transportán-
doas ata o foxo sen que se deteriore o testo. Se non se plantasen 
inmediatamente despois da súa chegada á obra depositaranse 
en lugar cuberto ou se taparán con palla ata encima do testo. 
En calquera caso, regaranse diariamente mentres permanezan 
depositadas.

• As varas de salgueiro destinadas ao estaquillado deberán levar 
a obra en condicións adecuadas de conservación, debendo avi-
verarse na obra ata o momento da súa utilización.

• As plantacións e estaquillados deberán realizarse durante o 
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período invernal e en calquera caso a zume parado.

3.7.- Mellora da calidade acústica

• Proponse a colocación de varios tramos de pantalla acústica 
nunha lonxitude total de 1.650 m.l.

• A pantalla acústica de madeira fonoabsorbente e reflectora 
normalizada dispoñerá de dúas caras paralelas de lamas de ma-
deira tratada con cámara intermedia rechea de la de roca, con 
estrutura portante constituída por montantes metálicos con pla-
ca basee soldada galvanizados en quente e pintados con pintura 
en poliéster.

• A altura da pantalla será de 3 m.

• Ancoraxe dos perfís sobre a cimentación mediante pernos.

3.8.- Colocación de caixas niño

• As caixas deben construírse en madeira (nunca conglomerado 
ou materiais análogos) de 1-2 cm de grosor. Pode utilizarse ma-
deira de piñeiro tratada con algún produto como aceite de linaza 
(nunca usar vernices) para impermeabilizala.

• En caso de colocar máis dunha caixa-niño, buscar distintas 
orientacións; separar e alternar no posible os distintos tipos de 
caixa.

• Sempre fixar moi ben a caixa para que non vibre ou se mova 
das súas fixacións.

• Cando a caixa quede ao descuberto e sexa posible, convén 
orientala cara aos lados onde non dea o sol do mediodía no ve-
rán, nin na dirección dominante dos ventos fríos ou das choivas.

• Co fin de evitar molestias non é recomendable revisar o in-
terior das caixas cando hai aves nidificando, salvo que algunha 
medida de control requírao, e nese caso farase co máximo coi-
dado.

• Xa que o tamaño das caixas para estas aves é considerable, 
débense aparafusar as paredes e o chan tradeando o buraco que 
sirva de entrada previamente. Para poder realizar controis po-
demos fixar o teito por medio de bisagras e un peche.

• No chan da caixa debemos realizar varios pequenos buracos 
distribuídos por toda a superficie, para que a auga de choiva que 
se poida filtrar se drene.
• As caixas dispostas inmediatas á corrente de auga deben ter a 
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abertura na posición oposta, para evitar a posible caída de pitos 
á auga.

• No caso das caixas previstas en poste, a caixa debe quedar a 
un 5 m de altura, e ir ben aparafusada ao poste, e para garantir 
unha mellor fixación, deberá colocarse unha escuadra metálica 
suxeitando a caixa pola súa base e unindo tamén ambos os ele-
mentos.

• Para a instalación de caixas niño en árbore seleccionaranse 
exemplares de bo porte e deberá dispoñerse de plataforma ele-
vadora. Sempre fixar moi ben a caixa para que non vibre ou se 
mova das súas fixacións. Apoiala en tronco principal sobre rama 
robusta. Instalala a unha altura de 8-10 metros do chan, se é 
posible.

3.9.- Acondicionamento de muíño

• Realizarase un acondicionamento desta construción a partir 
dos elementos construtivos existentes e seguindo a tipoloxía 
orixinal.

• Recibirase a asesoría do persoal do Concello do departamento 
de patrimonio histórico e cultural no detalle das actuacións que 
finalmente se desenvolvan.

3.10.- Actuación para a interpretación ambiental. Instalación 
de paneis

• Proponse a instalación de 2 paneis ao longo do tramo, en me-
tacrilato, de 0,75 x 1,00 m. formado por estrutura de madeira 
tratada con autoclave. O panel será serigrafiado sobre soporte 
de aceiro galvanizado.

• O aspecto “rústico” destes paneis considérase fundamen-
tal para a introdución do “carácter naturalizador” que ten por 
obxecto xeral o proxecto.

• Resulta fundamental dotar aos mesmos dun contido de cali-
dade e atractivo para que cumpra os obxectivos previstos, es-
pecificando informacións referidas ao río Lagares e fuxindo de 
aspectos excesivamente xeneralistas ou fóra de contexto.

3.11.- Actuacións de mantemento

• O mantemento periódico da contorna fluvial debe ter como 
obxectivo evitar a reaparición das especies exóticas invasoras 
e someter á vexetación autóctona a un control razoable do seu 
crecemento, de forma que non se desenvolva en exceso tendo 
en conta que iso podería chegar a supoñer unha redución da 
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sección de desaugadoiro.

• Pódalas realizaranse sempre na época adecuada, a zume pa-
rado, e os cortes deberán ser limpos e tratados con cicatrizante 
nos casos en que o diámetro da rama cortada sexa de grandes 
dimensións, e en todos os casos en que as especies o esixan.

• Os restos de poda deberán retirarse e ser transportadas a en-
tulleira no mesmo día. Todas as ramas mortas e partes secas 
deberán eliminarse na operación de poda.

• Evitarase a caída de material podado á corrente fluvial.

• Proponse realizar unha actuación completa de mantemento 
anualmente.

Vigo (Pontevedra), agosto de 2021
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ORZAMENTO

PLAN DE NATURALIZACIÓN E RESTAURACIÓN AM-
BIENTAL DO RÍO LAGARES AO SEU PASO POLA CIDA-
DE DE VIGO (PONTEVEDRA)
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ORZAMENTO

1.- Orzamento da execución das obras propostas

2.- Orzamento das actuacións anuais de seguimento e 
mantemento
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1. ORZAMENTO DA EXECUCIÓN DAS OBRAS 
PROPOSTAS

1. LIMPEZA DAS BEIRAS E DO LEITO DO RÍO. RE-
COLLIDA, TRANSPORTE E ENTREGA A XESTOR 
AUTORIZADO

2. DEMOLICIÓN E BALEIRADO DE BEIRAS
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3. DEMOLICIÓN DE ASFALTO EN LEITO

4. COLOCACIÓN DE VARANDA

5. PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DA CANA COMÚN 
E OUTRAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS
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6. REVEGETACIONES CON ESPECIES ARBÓREAS E 
ARBUSTIVAS AUTÓCTONAS DE RIBEIRA

7. MELLORA DA CALIDADE ACÚSTICA
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8. COLOCACIÓN DE CAIXAS NIÑO

10. ACTUACIÓN PARA A INTERPRETACIÓN AMBIEN-
TAL. INSTALACIÓN DE PANEIS

9. ACONDICIONAMENTO DE MUÍÑO
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RESUMO DE ORZAMENTO

EXECUCIÓN DAS OBRAS

Ascende o orzamento de execución material das obras propostas á 
expresada cantidade dun MILLÓN CENTO OITO MIL CENTO SETENTA 
EUROS (1.108.170,00 €).

Vigo, agosto de 2021
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2. ORZAMENTO DAS ACTUACIÓNS ANUAIS DE SE-
GUIMENTO E MANTEMENTO

ACTUACIÓNS ANUAIS DE SEGUIMENTO E 
MANTEMENTO

Ascende o orzamento de execución material das actuacións anuais de 
seguimento e mantemento á expresada cantidade de CORENTA MIL 
EUROS (40.000,00 €).

Vigo, agosto de 2021
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RESUMO

PLAN DE NATURALIZACIÓN E RESTAURACIÓN AM-
BIENTAL DO RÍO LAGARES AO SEU PASO POLA CIDA-
DE DE VIGO (PONTEVEDRA)

Agosto 2021
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1. SITUACIÓN ACTUAL DESDE O PUNTO DE VISTA 
ECOLÓXICO DO RÍO NO TRAMO URBANO

A intensa ocupación histórica do territorio vigués ha comportado 
unha radical transformación paisaxística, sendo o río Lagares, o río 
que percorre a cidade de Vigo polo seu bordo meridional, un dos ele-
mentos que máis se viron transformados. A pesar de que segue sen-
do un elemento de gran naturalidade, a contorna do río sufriu unha 
drástica alteración, véndose acurralado e presionado polos múltiples 
usos circundantes.

O Lagares sufriu en gran medida os efectos asociados ao desenvol-
vismo e a industrialización de toda gran cidade, sufrindo unha gran 
afección á calidade das súas augas (hai anos moito máis acentuada), 
a morfoloxía do seu leito e a vexetación das súas ribeiras. Aínda que 
a súa situación na actualidade non é deplorable, se ten marxe de me-
llora nas súas condicións ambientais, debendo mellorarse o seu po-
tencial paisaxístico, como enclave de biodiversidade e como elemento 
para o goce social.

Na actualidade no Lagares identifícanse os seguintes problemas am-
bientais:

• Ocupación da súa chaira aluvial polos innumerables usos ur-
banos adxacentes. Destrución dos hábitats acuáticos e fluviais e 
incremento do perigo por inundación nestas zonas.

• Encanamentos entre muros en varios tramos, restando natura-
lidade e empeorando o funcionamento do río fronte aos episo-
dios de inundación.

• Fragmentación ecolóxica do seu curso debido á presenza de 
múltiples infraestruturas e usos urbanos que seccionan a súa 
estrutura.

• Colonización por distintas especies exóticas invasoras, en de-
trimento de a vexetación autóctona.

• Episodios periódicos de contaminación asociados a verteduras 
de zonas non conectadas e a fallos na rede de saneamento.

Nas últimas décadas, unha boa parte das cidades devolveron a aten-
ción aos seus ríos, recuperando en parte o seu papel principal dentro 
do espazo urbano. Agora como un elemento ambiental e paisaxísti-
co, onde poden desenvolverse actividades de lecer e esparexemento. 
Ecoloxistas en Acción considera que é urxente e prioritario renatu-
ralizar o río Lagares ao seu paso pola cidade de Vigo, afectando esta 
proposta ao tramo urbano que discorre desde o cruzamento coa ave-
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nida de Madrid (A-55/ N-120) ata a contorna da Xunqueira, xa na súa 
desembocadura, tratándose dun tramo de 8 km.

O río Lagares atópase, con todo, nun bo estado como infraestrutura 
para o uso público, dispoñendo de camiños e sendas nas súas marxes 
que son cotidianamente percorridos por numerosas viguesas e vigue-
ses, cun roteiro acondicionado de 8,4 km.

Ecoloxistas en Acción elaborou o presente “PLAN DE NATURALIZACIÓN 
E RESTAURACIÓN AMBIENTAL DO RÍO LAGARES AO SEU PASO POLA 
CIDADE DE VIGO”, que se presenta ao Concello de Vigo e a Augas de 
Galicia (Xunta de Galicia), para a súa realización. Esperemos que di-
tas administracións teñan a sensibilidade ambiental e social necesaria 
para levar a cabo este plan, que estamos convencidos contribuiría a 
mellorar a calidade de vida de poboación local e visitantes.
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2. PRINCIPALES HITOS DE LA HISTORIA DE LAS 
ALTERACIONES DEL RÍO

A deterioración do río remóntase, como se sinalou, ás históricas alte-
racións asociadas á expansión urbana de Vigo, destacando a media-
dos do século XX un gran crecemento demográfico, coa chegada de 
novas industrias e a creación de barrios residenciais, multiplicándose 
as infraestruturas e planificándose ensanches na cidade, todo o cal 
implicou unha radical transformación paisaxística do territorio vigués. 
O Lagares sufriu unha drástica alteración, véndose acurralado e pre-
sionado polos múltiples usos circundantes.

Desta forma, a contorna do río Lagares pasou de ser un espazo de ca-
rácter rural, non urbano, a un espazo claramente absorbido polo cre-
cemento da cidade de Vigo. A veiga do río, caracterizada hai décadas 
por prados e cultivos, sen edificacións, pasou a atoparse densamente 
ocupada polos elementos urbanos propios da cidade. O río foi cons-
trinxido e sufriu desviacións no seu trazado natural, rectificándose 
algúns tramos. Amplos espazos industriais e grandes infraestruturas 
viarias foron localizados na contorna do río.

A Xunqueira na súa desembocadura foi relativamente preservada, 
dada a súa natureza de zona húmida costeira, e augas arriba do ámbi-
to afectado polo presente proxecto, o río presenta tamén zonas me-
nos afectadas polos usos urbanos.

Décadas atrás o Lagares sufriu tamén unha desmesurada degradación 
por mor das verteduras de augas residuais de miles de vivendas e de 
decenas de fábricas, o cal conlevou a imposición dunha elevada san-
ción económica por parte da Unión Europea. Coa instalación da nova 
EDAR da Xunqueira a situación mellorou substancialmente, atopándo-
se o río na actualidade normalmente limpo, aínda que periodicamen-
te prodúcense episodios de verteduras, ou exceden os tanques de tor-
mentas arrastrando múltiples substancias e materiais contaminantes.

Na actualidade o río enfróntase a un serio problema de invasión de 
especies exóticas.
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3. ACTUACIÓNS AMBIENTAIS NA CONTORNA DO 
RÍO QUE SE LEVARON A CABO

Tras anos de intensa transformación da contorna fluvial, o río pro-
gresou máis recentemente cara a unha certa estabilidade, recuperan-
do vexetación natural, con algúns espazos contiguos acondicionados 
como zona verde.

O Lagares foise recuperando en boa medida de forma espontánea, 
configurándose como un corredor verde no seo da cidade e como un 
eixo para o uso público de primeiro nivel.

Desta forma, nas marxes do río habilitáronse camiños e carreiros para 
o seu uso peonil e ciclista, dando lugar á denominada “Senda do La-
gares”, que permite un interesante percorrido polo río ilustrado por 
distintos paneis interpretativos alusivos aos seus valores naturais.

Doutra banda, desde hai uns anos, a Xunta de Galicia impulsa o “Plan 
para a xestión do risco de inundacións do río Lagares”, cuxo obxectivo 
é reducir o perigo da inundabilidad asociada ao río, dado que o río en 
Vigo correspóndese cunha das Áreas de Risco Potencial Significativo 
de Inundacións (ARPSIs) definidas no municipio. O Plan, conforme á 
información preliminar que se publicou, contempla medidas non es-
truturais e “medidas estruturais verdes”, recollendo distintas actua-
cións de mellora do espazo fluvial e implantación de áreas de inunda-
ción controlada, presentando un orzamento de 6,8 millóns de euros. 
A priori, o obxecto do proxecto, é correcto, aínda que non se coñecen 
os detalles das obras para desenvolver, que poderían ter impactos 
ambientais importantes en función de como se proxecten.
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4. PROPOSTA DE ECOLOXISTAS EN ACCIÓN: 
PRINCIPAIS ACTUACIÓNS E OBXECTIVOS 
AMBIENTAIS E SOCIAIS QUE PERSEGUE

O presente proxecto ten como ámbito de actuación o río Lagares ao 
seu paso pola contorna da cidade de Vigo, e en particular, o tramo 
comprendido entre o cruzamento do río Lagares coa avenida de Ma-
drid (A-55/ N-120) e a desembocadura (ponte da estrada PO-324), 
tratándose dun tramo de, aproximadamente, 8,4 km.

Tramo obxecto da proposta de actuación

O Lagares preséntase neste tramo como unha sucesión de enclaves en 
xeral ben conservados, considerando o estado xeral de ocupación das 
súas marxes e zonas inundables e de alteración do seu leito por nu-
merosas obras de encanamento. É dicir, un río que sufriu unha impor-
tante transformación histórica na súa morfoloxía e que na actualidade 
presenta unha certa estabilidade e grao de naturalidade.

Con todo, identifícanse numerosos lugares nos que resulta idóneo ex-
por actuacións de mellora ambiental.

Debido ás características do Lagares, o presente proxecto non presen-
ta, en xeral, actuacións que afecten a superficies ou lonxitudes de ri-
beira amplas, senón que expón un conxunto de pequenas actuacións 
que conxuntamente supoñerían unha mellora da situación do río.

Co presente proxecto preténdese mellorar a función natural de gran 
estrutura paisaxística do ecosistema asociado ao río Lagares, cons-
cientes en todo momento do ámbito marcadamente urbano no que se 
atopa o tramo obxecto de actuación. Trátase dunha proposta realista 
e viable que non produce alteración negativa algunha desde o punto 
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de vista hidráulico no leito actual, e que pretende dotar a este tramo 
dunha maior calidade ecolóxica e paisaxística.

Preténdese que o actual leito do río véxase enriquecido nas súas bei-
ras mediante a mellora da vexetación de ribeira existente que, como 
é ben sabido, son un compoñente ambiental esencial, desempeñando 
unha serie de funcións moi relevantes no ecosistema fluvial, desta-
cando na paisaxe urbana algunhas tales como:

• A vexetación de ribeira mellora o comportamento hidrolóxico 
e hidráulico da conca, favorecendo que na chaira de inundación 
prodúzase almacenamento de auga, atraso das avenidas, redu-
ción dos danos producidos pola erosión nas marxes, redución da 
sedimentación augas abaixo e mellora de recárga acuífera.

• A vexetación exerce unha regulación xeral da conca e efecto de 
“zona tampón”, protectora da corrente fluvial, retendo a esco-
rrentía, os sedimentos e os nutrientes.

• A vexetación de ribeira exerce unha importante influencia so-
bre o funcionamento do ecosistema fluvial, favorecendo a for-
mación de refuxios, a sombreado da auga e a achega de materia 
orgánica.

• As ribeiras arborizadas melloran a paisaxe urbana e incremen-
tan o interese e o potencial socio-cultural do tramo.

Tamén co presente proxecto preténdese mellorar a función de co-
rredor fluvial do río, de forma que tanto a lámina de auga como as 
beiras permitan a conexión dos hábitats situados augas arriba e augas 
abaixo do tramo que atravesa a cidade, e, por tanto, as comunidades 
de flora e fauna tanto acuática como terrestre. Efectivamente, o río 
é un corredor para a fauna migratoria e para a que se despraza entre 
o espazo costeiro e os tramos altos, que se internan en zonas bosco-
sas a maior cota do río Lagares, aínda que esta capacidade funcional 
como corredor pode ser obxecto de mellora. Coas actuacións propos-
tas, preténdese incrementar a función de corredor para a mobilidade 
das comunidades de flora e fauna.

Por outra banda, desde o punto de vista hidráulico, o proxecto supón 
unha mellora respecto a a situación actual, pois o río sería dotado 
dun réxime máis próximo ao natural, a través das actuacións de re-
vegetación previstas, sen comprometer a situación de reducido risco 
de desbordamento de que dispón na actualidade. As revegetaciones 
previstas, de alcance moderado e moi mesurado no seu desenvolve-
mento potencial, contribuirían á laminación das crecidas do río. As 
actuacións propostas pretenden favorecer algunhas características 
de sinuosidade e irregularidade, fronte a algunhas estruturas de obra 
existentes actualmente.
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Considérase que os efectos das actuacións que se propoñen supoñen 
tamén unha mellora desde o punto de vista social, dado que o río 
recuperará unha imaxe máis natural e adecuada para o goce cida-
dán, que atopará no río un espazo para o lecer baseado nunhas re-
cuperadas condicións naturais que amortecen as duras condicións da 
paisaxe fluvial actualmente existente. Coa naturalización das beiras 
do río, os cidadáns que gozan dos espazos contiguos ao río, poderán 
tamén atopar no propio río, na súa lámina de auga e as súas beiras 
inmediatas, un espazo de interese para a contemplación e para o 
verdadeiro achegamento ao río como tal. Desta forma, recupérase 
unha valiosa función cultural do río ao seu paso pola cidade, ao mos-
trar a dinámica da natureza cambiante en formas e cores segundo as 
estacións do ano, que contribúe notablemente á educación e a sensi-
bilización ambiental.

No presente proxecto proponse o desenvolvemento de 11 tipos de 
actuacións, que son as seguintes:

• Limpeza das beiras e do leito do río. Recollida, transporte e 
entrega a xestor de residuos autorizado.

• Demolición e baleirado de beiras.

• Demolición de asfalto en leito.

• Colocación de varanda.

• Control de especies invasoras.

•  Revegetaciones con especies arbóreas e arbustivas autócto-
nas de ribeira.

• Mellora da calidade acústica.

• Colocación de caixas niño.

• Acondicionamento de muíño

• Actuación para a interpretación ambiental.

• Actuacións de mantemento.
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a) LIMPEZA DAS BEIRAS E DO LEITO DO RÍO. RECOLLIDA, TRANS-
PORTE E ENTREGA A XESTOR AUTORIZADO

Como primeira tarefa a levar a cabo, débese realizar unha limpeza 
das beiras e do leito do río, con medios manuais e mecánicos pouco 
agresivos, para retirar todo elemento contaminante presente na ac-
tualidade. Actualmente, no leito do río, nos tramos que teñen pou-
ca profundidade, resultan visibles algúns restos de entullos e outros 
obxectos lanzados. Todos estes elementos deben ser retirados e en-
tregados ao correspondente xestor de residuos.

b) DEMOLICIÓN E BALEIRADO DE BEIRAS

O Lagares atópase configurado por numerosas estruturas de encana-
mento que foron paulatinamente implantadas dando ao río a morfo-
loxía que actualmente presenta.

As actuacións que se propoñen pretenden “ desencauzar” o río Laga-
res nalgúns puntos, gañando espazo fluvial, mellorando a súa capa-
cidade de desaugadoiro, moi limitado polo constrinximento ao que 
foi sometido, e ampliando os terreos nos que se poida desenvolver o 
ecosistema fluvial e de ribeira.

Proponse a demolición dalgúns lugares moi concretos do actual en-
canamento do río, desmantelando nuns casos o muro de encanamen-
to existente e, noutros, as marxes urbanizadas que invaden o leito, 
propoñéndose en ambos os casos o baleirado da terra existente, dan-
do unha pendente máis tendida ao noiro de terra. Iso permitirá dispo-
ñer de maior espazo ocupado polo ecosistema fluvial e incrementar a 
sección de desaugadoiro do río, contribuíndo con iso a reducir o risco 
de inundabilidad. Tras o tendido dos noiros e a súa remodelación (re-
perfilado e suavizado das formas) procederase á revexetación destas 
superficies.
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Ámbito 1 

Ámbito 2 

Ámbito 3 Ámbito 4 

Ámbito 5 

Ámbitos referidos á actuación de demolición e baleirado

Demolición de espazos urbanizados en Polígono Miraflores
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Demolición de muro en Travesía da Ponte Romana

As actuacións que se propoñen propiciarían incrementar a capacidade 
de desaugadoiro do leito do río Lagares en preto de 10.000 m3, favo-
recéndose así unha maior capacidade de inundabilidad do río Lagares.

c) DEMOLICIÓN DE ASFALTO EN LEITO

No tramo adxacente á avenida de Antonio Palacios obsérvase que o 
leito do río Lagares atópase cuberto por unha capa de asfalto de cor 
escura. Proponse a demolición desta capa de asfalto (que se dispón 
nun tramo duns 110 m.l.) e a entrega a xestor autorizado dos residuos 
resultantes (estimados en 60 m3).

d) COLOCACIÓN DE VARANDA

Na actualidade identifícanse algúns pequenos tramos de camiños 
adxacentes ao río Lagares nos que se percibe unha certa inseguridade 
por parte de peóns e ciclistas debido a que carecen dunha varanda, 
atopándose o noiro do leito do río moi próximo.

Por outra banda, na contorna da zona de naves industriais de Camiño 
Carreiros, ou do polígono industrial de Miraflores, o espazo de ribeira 
atópase contiguo ao espazo asfaltado polo que transitan vehículos, co 
cal peóns e ciclistas sofren tamén una certa inseguridade.

Co fin de liquidar estas situacións de inseguridade, proponse a dispo-
sición de varios tramos de varanda, de características similares á que 
xa existe na actualidade noutros puntos, fabricada en madeira e de 
características rústicas. A lonxitude total destes tramos suma 880 m.l.
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e) PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DA CANA COMÚN E OUTRAS 
ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

A problemática das especies vexetais invasoras no río Lagares é re-
levante. Nas beiras e marxes do río Lagares aparecen distintas espe-
cies de plantas exóticas invasoras, destacando a profusa presenza de 
cana xigante (Arundo donax) e de amor de home (Tradescantia flu-
minensis). Aparecen tamén outras especies que a priori deberían ser 
eliminadas, como a acacia negra (Acacia melanoxylon), con presenza 
de exemplares de gran porte, aínda que se considera que a presen-
za localizada desta especie e a función de sombreado e creación de 
espazos para o uso público que exerce desaconsellan polo momento 
a súa eliminación total. Con todo, si procede eliminar os exemplares 
novos, a fin de conseguir frear a expansión da especie.

As restantes especies exóticas de carácter invasor, tanto arbóreas 
como herbáceas, deben ser igualmente eliminadas.

Algunhas pautas e actuacións que convén desenvolver son as seguin-
tes:

• Erradicación dos exemplares das especies citadas, e doutras 
especies alóctonas que puidesen detectarse.

• Aplicación de métodos mecánicos, estando prohibido o uso de 
glifosato ou outros herbicidas químicos, dada a elevada sensibi-
lidade do medio de actuación.

• En todos os casos o material arrincado débese trasladar a un 
xestor de residuos autorizado, de forma que se garanta a non 
propagación destas especies a partir dos restos eliminados.

• Protocolo de seguimento e repaso de actuacións se se chega a 
considerar necesario.

Todas estas actuacións deberían formar parte dun plan de ámbito 
municipal destinado á erradicación das especies vexetais invasoras. 
No presente proxecto considerouse que a superficie ocupada na ac-
tualidade por plantas exóticas invasoras, superficie de carácter moi 
fragmentado e descontinuo, é de 25.000 m2.

f) REVEXETACIÓNS CON ESPECIES ARBÓREAS E ARBUSTIVAS 
AUTÓCTONAS DE RIBEIRA

A pesar de que o Lagares e a súa contorna presenta unha vexetación 
de ribeira aceptable, identifícanse lugares nos que resulta convenien-
te mellorar a situación actual coa introdución de elementos vexetais 
adicionais:

• Espazos afectados pola actuación de demolición e baleirado de 
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beiras (revexetación areal).

• Algúns tramos de ribeira que carecen de adecuada vexetación 
en beiras (revexetación lineal-ribeira).

• Bordos de camiño e lugares similares susceptibles de ser arbo-
rizados (revexetación lineal-camiños).

• Outros espazos carentes de vexetación arbórea e arbustiva (re-
vexetación areal).

•  Revegetaciones adicionais en espazos nos que leva a cabo a 
erradicación de especies exóticas invasoras (revexetación areal).

Estas revegetaciones teñen a función de mellorar o grao de naturali-
zación do río, producindo unha mellora paisaxística, de forma que o 
río e as súas franxas arborizadas supoñerán un elemento de enrique-
cemento nun contexto de paisaxe urbana, bordeado por numerosas 
infraestruturas e construcións.

As revegetaciones serán levadas con especies autóctonas locais a tra-
vés de 4 módulos xerais de plantación.

g) MELLORA DA CALIDADE ACÚSTICA

O río Lagares discorre por espazos nos que se dispuxeron infraestru-
turas viarias de gran capacidade, as cales xeran emisións acústicas 
de elevada entidade que supoñen unha afección relevante á calidade 
ambiental da contorna fluvial, impactando nas comunidades biolóxi-
cas presentes e xerando molestias ás persoas que gozan, camiñando 
ou en bicicleta, dos camiños que acompañan ao río.

Proponse a disposición dunha pantalla acústica nunha lonxitude de 
aproximadamente 1.000 m. ao longo da avenida de Citroën, desde 
a contorna do estadio de Balaidos cara ao suroeste. A altura da pan-
talla será de 4 metros ao longo de toda a súa lonxitude. Tamén sería 
oportuno dispoñer unha pantalla destas características no bordo da 
avenida de Antonio Palacios, nunha lonxitude dun 650 m. A dispo-
sición deste elemento correspóndelle á administración titular da in-
fraestrutura.

A disposición destas pantallas favorece a atenuación do impacto acús-
tico e potencia unhas condicións máis favorables para a biodiversida-
de na contorna fluvial.

h) COLOCACIÓN DE CAIXAS NIÑO

A disposición de postes con caixas niño resulta idónea para favorecer 
a nidificación de determinadas especies no ámbito do río Lagares (ta-
les como rapaces de pequeno tamaño).
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A actuación consiste na disposición, por unha banda, de 6 caixas-ni-
ño sobre postes de 5 m. de altura na contorna da desembocadura (A 
Xunqueira) e, por outro, de 14 caixas máis no arboledo de gran porte 
presente na ribeira do río Lagares.

Este tipo de actuación resulta de interese para incrementar a biodi-
versidade local e para favorecer a reprodución e o incremento poboa-
cional de predadores de especies que, en ocasións, resultan daniñas 
para os cultivos (pequenos roedores), favorecéndose así o control 
biolóxico destas especies.

i)  ACONDICIONAMENTO DE MUÍÑO

Na contorna de Sárdoma, na marxe dereita do río Lagares, aparece 
un antigo muíño en ruínas e abandonado. Propóñense as seguintes 
actuacións:

• Limpeza de residuos existentes no interior e na contorna da 
construción.

• Eliminación e roza de vexetación herbácea que invade a cons-
trución.

• Colocación de cuberta seguindo tipoloxía tradicional local.

• Colocación de porta.

• Colocación de pequeno cartel informativo.

j)  ACTUACIÓN PARA A INTERPRETACIÓN AMBIENTAL

Para favorecer a aproximación do río aos habitantes e visitantes da 
cidade de Vigo, o #gozar do medio fluvial e o incremento da concien-
ciación acerca dos valores naturais do río Lagares, proponse instalar 
diferentes paneis informativos ao longo do tramo, propoñéndose 2 
paneis (puntos de inicio e final).

k) ACTUACIÓNS DE MANTEMENTO

Deberanse dispoñer os recursos humanos necesarios para facer este 
seguimento inmediatamente á finalización das obras, realizando ins-
peccións periódicas ás distintas zonas de actuación a fin de detectar a 
posible reaparición de especies exóticas e definir as accións inmedia-
tas a desenvolver.

A erradicación definitiva da cana común e outras invasoras requirirá 
probablemente de actuacións reiterativas de repaso para eliminar al-
gúns rebrotes, polo cal deben preverse actuacións anuais neste sen-
tido.
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CAPÍTULO RESUMEN EUROS
1 LIMPEZA DAS BEIRAS E DO LEITO DO RÍO. 

RECOLLIDA, TRANSPORTE E ENTREGA A 
XESTOR AUTORIZADO

4.000,00

2 DEMOLICIÓN E BALEIRADO DE BEIRAS 114.690,00

3 DEMOLICIÓN DE ASFALTO EN LEITO 3.900,00

4 COLOCACIÓN DE VARANDA 22.000,00

5 PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DA CANA 
COMÚN E OUTRAS ESPECIES EXÓTICAS 
INVASORAS

242.000,00

6 REVEGETACIONES CON ESPECIES ARBÓ-
REAS E ARBUSTIVAS AUTÓCTONAS DE RI-
BEIRA

38.320,00

7 MELLORA DA CALIDADE ACÚSTICA 660.000,00

8 COLOCACIÓN DE CAIXAS NIÑO 5.660,00

9 ACONDICIONAMENTO DE MUÍÑO 12.000,00

10 ACTUACIÓN PARA A INTERPRETACIÓN 
AMBIENTAL. INSTALACIÓN DE PANEIS

5.600,00

TOTAL EXECUCIÓN MATERIAL 1.108.170,00

l) ORZAMENTO

Ascende o orzamento de execución material das obras propostas á 
expresada cantidade dun MILLÓN CENTO OITO MIL CENTO SETENTA 
EUROS (1.108.170,00 €).
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5. POSIBILIDADE DE INTERLOCUCIÓN E TRABALLO 
CONXUNTO COAS AUTORIDADES COMPETENTES

Desde hai décadas, o espazo fluvial do Lagares sufriu unha intensa de-
gradación polas presións urbanísticas e infraestruturais. Nos últimos 
anos unha boa parte das cidades devolveron a atención aos seus ríos. 
A pesar de que na actualidade o río Lagares goza dun certo grao de 
naturalización, proponse emprender actuacións que favorezan ao río 
como ecosistema, mellorando o seu potencial para a biodiversidade 
e o seu funcionamento hidráulico, reducindo os riscos asociados á 
inundabilidad.

O Borrador do Plan Xeral de Ordenación da cidade de Vigo estipula 
para o corredor do río Lagares a correspondente protección urbanís-
tica, como Chan Rústico de Protección de Augas. Ao longo do río de-
fínese unha banda de espazos libres, formando así parte da rede de 
espazos verdes da cidade, con distintos parques urbanos entre os que 
destaca o Parque de Castrelos, que é atravesado polo Lagares.

O río Lagares configúrase, por tanto, como un corredor verde primor-
dial no contexto urbano de Vigo.

Desde o Concello de Vigo e Augas de Galicia (Xunta de Galicia) deben 
abordarse proxectos, como o que se presenta referido á renaturaliza-
ción do río Lagares, para recuperar o seu valor ambiental.

A Xunta de Galicia elabora desde hai anos o proxecto de interven-
ción asociado ao “Plan para a xestión do risco de inundacións do río 
Lagares”, cuns obxectivos polo menos parcialmente a priori análogos 
aos que se expoñen no presente “PLAN DE NATURALIZACIÓN E RES-
TAURACIÓN AMBIENTAL DO RÍO LAGARES AO SEU PASO POLA CIDADE 
DE VIGO ”, elaborado por parte de Ecoloxistas en Acción e que debe 
ser valorado pola Xunta e polo Concello de Vigo na intervención que 
finalmente leve a cabo.

A intervención no río Lagares debe articularse ao redor dos seguintes 
criterios e actuacións:

• As obras deberían reducir a invasión do espazo fluvial que se 
produciu en moitos puntos, a fin de gañar espazo para o río, o 
seu ecosistema e a súa zona inundable.

• Débese realizar unha intervención moi medida, identificando 
pequenos enclaves nos que actuar e evitando as accións de ca-
rácter extenso ou masivo.

• Débese minimizar a afección ao arboledo autóctono preexis-
tente.
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• Débese priorizar a atención á problemática das especies exóti-
cas presentes no Lagares, articulando accións de erradicación.

• Débese mellorar a continuidade dalgúns tramos de camiño flu-
vial, actualmente interrompidos pola invasión de espazos urba-
nizados na contorna do leito. Tamén se debe mellorar a seguri-
dade nalgúns tramos.

O presente proxecto presentado por Ecoloxistas en Acción trata de 
dar resposta a estas cuestións, a fin de que sexa tido en conta polas 
administracións con competencias na xestión do río Lagares.
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MODELO DE NATURALIZACIÓN

Modelo 1. Remodelación de beiras urbanizadas

Modelo 2. Remodelación de beiras canalizadas

Modelo 3. Tratamento tipo
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Simulación nº 1. Revexetacións de ribeira con bosquetes. Caixa niño 
en árbore
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Simulación nº 2. Revexetacións de ribeira, erradicación de plantas 
exóticas e pantalla acústica en avenida de Citroën
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Simulación nº 3. Revexetacións de ribeira e erradicación de plantas 
exóticas
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Simulación nº 4. Revexetacións de ribeira no Parque Castrelos
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Simulación nº 5. Demolición de muro de encanamento, pantalla 
acústica de madeira en avenida de Antonio Palacios, erradicación de 

exóticas e revexetacións
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Simulación nº 6. Revexetacións en borde de camiño e caixa niño, en 
treito da Xunqueira
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Simulación nº 6. Revexetacións en borde de camiño e caixa niño, en 
treito da Xunqueira
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Simulación nº 6. Revexetacións en borde de camiño e caixa niño, en 
treito da Xunqueira
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