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DOCUMENTO 1

MEMORIA INFORMATIVA E XUSTIFICATIVA



XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

CONCELLO DE VIGO

1. INTRODUCIÓN

Este documento de MODIFICACIÓN DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL redáctase de oficio

polos servizos técnicos municipais  da Oficina de Planeamento e Xestión da Xerencia Municipal de

Urbanismo (XMU) do Concello de Vigo para dar cumprimento á resolución da Vicepresidenta da XMU

de data 23 de outubro de 2013, na que decide: 

“PRIMEIRO:  Incoar  a modificación puntual  do  PXOM/08 no ámbito da «APR A-4-09 Calvario 6»  en

cumprimento da sentenza do 21.02.2013 do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, SEGUNDO: Instar da

Oficina  de  Planeamento  e  Xestión  a  elaboración  da  documentación  técnica  necesaria  para  a

tramitación  e  aprobación  da  modificación  puntual  do  PXOM/08  referida  no  apartado  anterior,

TERCEIRO: Dar conta desta Resolución ao Consello da XMU para o exercicio das competencias de

control que estatutariamente lle corresponden.”

O Consello de XMU, na súa sesión ordinaria do día 08.11.2013, adoptou, entre outros,  o acordo de

tomar coñecemento da devandita resolución de incoación.

O número de Expediente é o 14373/411.

O artigo 92 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural

de Galicia (en diante LOUG), establece que os plans terán vixencia indefinida, sen prexuízo da súa

modificación ou revisión.

De  acordo  co  artigo  94.1  da  LOUG,  son  posibles  as  modificacións  de  planeamento  que  se

fundamenten en razóns de interese público debidamente xustificadas.

2. ANTECEDENTES DE PLANEAMENTO

O  vixente  Plan  Xeral  de  Ordenación  Municipal  (en  diante,  PXOM)  de  Vigo  foi  aprobado

definitivamente,  de  forma  parcial,  por  Orde  da  Conselleira  da  CPTOPT  da  Xunta  de  Galicia  do

16.05.2008  (DOG  nº  106,  do  03.06.2008)  e  a súa  normativa  foi  integramente  publicada  no BOP  o

06.08.2008 (BOP nº 151 - Suplemento). O 13.07.20009 o Conselleiro da CMATI aprobou definitivamente o

documento de cumprimento da Orde da CPTOPT do 16.05.2008 sobre aprobación definitiva do PXOM

de Vigo (DOG nº 144, do 24.07.2009), publicándose a normativa no BOP nº 175, do 10.09.2009.

Na categoría de SOLO URBANO NON CONSOLIDADO (SUNC), o PXOM de Vigo delimitou o ámbito de

planeamento  remitido  APR  -4-09  CALVARIO  6,  situado entre  as  Rúas  San Roque,  Avenida Alcalde

Gregorio Espino e Reiseñor, coa ordenación remitida á Modificación Puntual do PERI do Calvario, no

Polígono nº 11, con aprobación definitiva do 20 de outubro de 2.005 (existe un erro material na data

que figura na ficha do PXOM, en realidade a data de aprobación definitiva foi o 12 de setembro de

2005), integramente asumido polo Plan .
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O  Pleno  do  Concello  de  Vigo,  o  12  de  setembro  de  2005,  acordou  aprobar  definitivamente  a

modificación do PERI do Calvario, en canto á delimitación do seu polígono nº 11, fixando o sistema de

cooperación (Publicación no BOP nº 206, de 26.10.2005).

A  Xunta  de  Goberno  Local  o  7  de  outubro  de  2008  aprobou  definitivamente  o  proxecto  de

reparcelación do polígono 11 do PERI IV 04 do Calvario (actual APR 4 09 “Calvario 6”, expte 4624/401).

Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 23.03.09, deuse resolución aos recursos de reposición

interpostos por diversos interesados. O 12.04.2010 e o 7.07.2010 a Xunta de Goberno Local adoptou

acordos de aprobación da operación xurídica complementaria e a súa rectificación, requiridas polo

Rexistro de Propiedade para a inscrición do Proxecto de Reparcelación.

O Proxecto de Urbanización do Polígono 11 do PERI IV-04 do Calvario (APR A-4-09 CALVARIO 6) foi

aprobado definitivamente pola Xunta de Goberno Local o 22 de xuño de 2009.

O día 31.07.2012, o Xulgado do Contencioso-Administrativo nº. 2 de Vigo, ditou a sentenza n.º 222/12

nos autos dos P.O. 234/2009 e P.O. 395/2009 (acumulados), anulando os nomeados acordos da Xunta

de Goberno Local  de  aprobación definitiva do proxecto  de reparcelación de  día  07.10.2008,  de

aprobación definitiva do proxecto de urbanización de día 22.06.2009, de aprobación da operación

xurídica  complementaria  de  12.04.2010  e  de  rectificación  de  dita  aprobación  xurídica

complementaria de 19.07.2010.

De  acordo  coa  parte  dispositiva  da  referida  sentenza,  unha  vez  firme  o  resolto,  o  Xulgado  de

referencia procedería ao plantexamento dunha cuestión de ilegalidade perante o Tribunal Superior de

Xustiza de Galicia a respecto da inclusión do inmoble sito no n.º 124 da rúa San Roque no ámbito da

«APR  A-4-09  Calvario  6»,  por  considerar  o  dito  Xulgado  sentenciador  que  a  clasificación  e

categorización  que  debera  corresponder  a  esa  parcela  sería  a  de  solo  urbano consolidado.  Así

mesmo, acordou a comunicación da dita sentenza no momento en que adquirira firmeza, ao Rexistro

da Propiedade nº. 2 de Vigo para a práctica dos asentos rexistrais que procederan.

O día 18.10.2012, o Xulgado do Contencioso-Administrativo nº. 2 de Vigo ditou Auto plantexando a

mencionada cuestión de ilegalidade perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e o 26.10.2012

expediu mandamento ao Rexistro da Propiedade Nº. 2 de Vigo para que procedera á práctica dos

correspondentes asentos rexistrais, sendo devolto dito mandamento pola Rexistradora da Propiedade

o día 03.11.2012.

O día 03.12.2012,  o Vicepresidente da XMU ditou resolución anulando outra pola que aprobara a

liquidación da primeira cuota de urbanización do polígono.

En  data  21.02.2013,  o  Tribunal  Superior  de  Xustiza  de  Galicia  (Sección  2ª,  Sala  do  Contencioso-

Administrativo) ditou sentenza nº. 135/2013 na cuestión de ilegalidade nº. 4873/2012 formulada polo
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Xulgado do Contencioso-Administrativo nº. 2 de Vigo, anulando parcialmente a Orde da CPTOPT de

16.05.2008, sobre aprobación definitiva e parcial do PXOM de Vigo no extremo relativo á indebida

inclusión  de  parte  do  inmoble  sito  no nº.  124  da rúa  San  Roque  no  ámbito  de  solo  urbano non

consolidado  «APR  A-4-09  Calvario  6»,  incorporada  e  asumida  polo  dito  PXOM  cuxa  delimitación,

necesariamente, vese afectada pola obrigada exclusión da nomeada parcela.

En  data 05.04.2013,  o  Consello da XMU tomou coñecemento do contido da sentenza do Tribunal

Superior de Xustiza de Galicia de día 21.02.2013. 

O 23.10.2013,  os servizos técnicos e xurídicos  municipais da Oficina de Planeamento e Xestión da

Xerencia  Municipal  de  Urbanismo  do  Concello  de  Vigo  redactan  informe  en  relación  con  dita

sentenza, e sobre as medidas  a adoptar, concluíndo no seguinte:

“A alteración da categorización de solo urbano, pasando de non consolidado a consolidado, como

se esixe na sentenza no referente á parcela da Rúa san Roque nº  124,  é unha modificación que

únicamente pode ser abordada a través dunha Modificación Puntual de Planeamento Xeral, tendo

en conta que a categorización de solo é unha determinación propia do PXOM, según dispón o artigo

12 da LOUGA. Igualmente esta vía é a única para corrixir a delimitación e as determinacións do PXOM

sobre o resto de Solo Urbano Non consolidado APR A-4-09 Calvario 6, unha vez excluida a anterior

parcela do ámbito.

En  consecuencia,  en  cumprimento  do  faio  xurisdicional  que  declarou  a  parcial  nulidade  da

aprobación definitiva do PXOM/08 no referente á parcela 12 do polígono 11 daquel  proxecto de

reparcelación, procederá incoar a modificación puntual do PXOM vixente, aos efectos de excluir dita

parcela  da  delimitación  da  «APR  A-4-09  Calvario  6»  e  estudar  a  incidencia  no  ámbito  dos

pronunciamentos que se conteñen nos fundamentos xurídicos das sentenzas de referencia e, de ser o

caso,  as súas consecuencias a respecto da ordenación prevista nese PERI asumido polo PXOM/08

(cuxas determinacións urbanísticas non foron discutidas nos citados faios xurisdicionais)”. 

A presente versión V.1 de Outubro de 2014 redáctase  como documento para a aprobación inicial da

Modificación puntual Nº 10 do Plan Xeral do Concello de Vigo. O equipo técnico multidisciplinar estivo

formado  por  Antonio  Alonso  Fernández  (arquitecto),  Begoña  Mougán Álvarez  (enxeñeira  superior,

técnica de medio ambiente),  Paula Martínez Vidal (arquitecta) e Lorena López Rodríguez (técnica de

administración xeral, xurídica), coa colaboración do resto dos servizos técnicos e xurídicos municipais

da Oficina de Planeamento e Xestión da Xerencia Municipal de Urbanismo. Cúmprese, polo tanto, o

disposto no artigo 84.2. da LOUGA sobre a composición e multidisciplinareidade do equipo redactor

de planeamento xeral.
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3. OBXECTIVOS XERAIS E ESPECÍFICOS DA MODIFICACIÓN PUNTUAL

Establécense,  a  grandes  liñas,  os  obxectivos  xerais  e  específicos  que  se  pretenden  acadar  coa

aprobación e desenvolvemento da Modificación Puntual Nº10 do Plan Xeral de Ordenación Municipal

de Vigo, sinalados xa no anteproxecto de planeamento.

OBXECTIVOS XERAIS

O obxectivo principal  da Modificación Puntual  figura expresado na resolución de inicio e  consiste

basicamente en dar cumprimento á sentenza nº. 135/2013, de data 21.02.2013, do Tribunal Superior de

Xustiza de Galicia (Sección 2ª, Sala do Contencioso-Administrativo) relativa á cuestión de ilegalidade

nº. 4873/2012 plantexada polo Xulgado do Contencioso-Administrativo nº. 2 de Vigo, derivada da súa

sentenza de 31.07.2012, nº. 222/12 nos autos dos P.O. 234/2009 e P.O. 395/2009 (acumulados).

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

No eido xa dos obxectivos específicos:

-A sentenza citada precisa,  en concreto,  que se debe proceder a categorizar  como solo  urbano

consolidado a parcela 12 do proxecto de reparcelación do polígono 11 do PERI do Calvario, e excluíla

da delimitación da «APR A-4-09 Calvario 6». 

- A LOUGA ( arts. 11 e 12), e o PXOM de Vigo ( arts. 3.2.1. e 3.2.1  da NN.UU. ) conteñen os criterios xerais

para a clasificación e categorización  dun solo como urbano consolidado, que deberán respectarse

na xustificación da clasificación e categorización que se propón.

-Outros obxectivos específicos colaterais ao cumprimento da sentenza serán:

a) o estudo da incidencia no ámbito dos pronunciamentos que se conteñen nos fundamentos 
xurídicos das sentenzas de referencia, ademais naqueloutras parcelas en situacións similares á 
dita  parcela.

b) a cualificación (aportación dunha ordenación detallada  mediante a fixación de aliñacións
e rasantes e dotación dunhas determinacións precisas sobre o seu uso e edificación). 

4. XUSTIFICACIÓN DO INTERESE PÚBLICO

Tal e como esixe o artigo 94.1 da LOUG, calquera modificación puntual do planeamento xeral deberá

fundamentarse en razóns de interese público debidamente xustificadas.

O interese público no caso que nos ocupa é incuestionable, xa que se trata da execución dunha

sentenza xudicial que obriga ao Concello de Vigo a exercer á súa competencia de planeamento

para corrixir a deficiencia observada pola Sala do TSXG en canto á clasificación e categorización de

solo  desa  parcela. 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº  10  DO PXOM  NO ÁMBITO DA APR A4-09 CALVARIO 6  EN EXECUCIÓN DA  SENTENZA DE 21.02.2013 DO TSXG.

DOCUMENTO V.1. - OUTUBRO 2014

DOCUMENTO 1. MEMORIA INFORMATIVA E  XUSTIFICATIVA. Páxina 5 de 52



XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

CONCELLO DE VIGO

A Modificación Puntual que se pretende limítase a un cambio na clasificación e cualificación de solo e

á delimitación do ámbito non que se estaba incluída segundo o PXOM, coas consecuencias que elo

conleva na súa ordenación,  pero non  supón  a adopción de ningún novo criterio ao respecto da

estrutura xeral e orgánica do territorio nin sobre a clasificación de solo.  

Así mesmo, a necesidade de dotar a esta modificación puntual da debida seguridade xurídica, vistas

as consecuencias derivadas dos erros na categorización do solo contidos no PXOM e advertidos en

sede xurisdiccional e, considerados os criterios seguidos polo TSXG, e mesmo polo TS, nesta materia,

obriga a levar a cabo un estudo individualizado de cada unha das parcelas afectadas mediata ou

inmediatamente  por  esta  modificación  puntual.  Neste  senso,  a  competencia  na  planificación

urbanística  e  a  facultade  innovadora  da  Administración  teñen  que  respectar  os  límites  propios

derivados do necesario acatamento da lexislación urbanística e dos estándares urbanísticos previstos

nesta, así como a adecuada satisfacción das necesidades sociais e do interese público a cuxo servizo

subordínase a ordenación territorial,  con ausencia de calquera tipo de arbitrariedade na solución

elixida para resolver os problemas urbanísticos que xurden dentro dunha realidade social determinada.

5. ALCANCE E CONTIDO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL

5.1. DELIMITACIÓN DO ÁMBITO TERRITORIAL

A  parcela á que fai  referencia a sentenza localízase na rúa San Roque nº  124 (parcela catastral

4255212  NG2745N),  se  ben,  en  realidade  afectaría  a  96  m2 dos  120  m²  que  figuran  no  PXOM

categorizados como Solo Urbano Non Consolidado (SUNC) e que pasarían a ter a condición de Solo

Urbano Consolidado (SUC).

Ten fronte,  polo lindeiro Norte,  coa Rúa San Roque e estaba categorizada polo PXOM como Solo

urbano non consolidado .
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Segundo datos actuais do catastro do IBI  o edificio existente  na rúa San Roque nº 124 de Vigo  consta

dunha planta baixa  de 8,58 metros de fachada e un fondo medio de 14,075 metros, cunha superficie

de 120 m2, sobre o que se localizan tres plantas de vivendas de 8,58 metros por unha profundidade

media de 10,81 metros, cunha superficie por vivenda de 95 m2, agás na primeira planta na que existe

unha ocupación da terraza  que segundo o IBI e de 13 m2 construídos. A superficie total construída é

de 418 m2c. Xa que logo,  o  baixo sobresae cara atrás  uns 3,26  metros da fachada posterior  das

vivendas.

Rexistralmente  o  inmoble  figura  dividido  en  dúas  partes  por  efecto  da  aprobación  definitiva  da

delimitación  do  polígono  nº  11  do  PERI  do  Calvario,  e  do  seu  proxecto  de  reparcelación,  coa

operación xurídica complementaria e a súa rectificación,  efectuadas para cumplimentar  as  notas

emitidas polo Rexistro da propiedade nº2, especialmente a de data 16 de marzo de 2010 sobre esta

finca  que dí “Falta practicar la segregación parcial en la finca de origen número 12 de la superficie

situada fuera de la delimitación del  Polígono,  es decir,  la diferencia entre la superficie inscrita de

ciento veintiseis metros cuadrados  y la incluída dentro del polígono de noventa y cinco metros con

ochenta y siete decímetros cuadrados”.

A parte incluída no Polígono 11 correspóndese coa parcela catastral anterior ao ano 2007, é dicir a

parte do edificio entre as fachadas principal e posterior das vivendas; 8,58 metros de fachada por

10,81 m. de profundidade media, superficie 95,87 m2 e catro plantas. A parte excluída do Polígono 11

correspóndese cos últimos 3,26 m. de fondo do local da planta baixa e a terraza que existe sobre ela,

superficie 28 m2.
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A parcela situada fóra do ámbito do Polígono nº 11, segregada da principal, consiste,  polo tanto,

nunha planta baixa duns 3,26 metros de fronte á rúa perpendicular á rúa San Roque e fondo de 8,69

metros  (superficie  28  m2),  xunto coa terraza superior;  terraza que actualmente  está parcialmente

cuberta na planta primeira, non constando datos sobre dita ampliación. 

Ten fronte á Rúa de San Roque polo seu vento Norte e atópase clasificada polo PXOM vixente como

Solo Urbano.  Non obstante,  en canto á categorización de solo,  o PXOM categorizou como SOLO

URBANO  NON  CONSOLIDADO  unha  superficie  duns  96  m2 correspondente  coa  parte  do  edificio

ocupado  en  plantas  altas  por  vivendas,  mentres  que  considerouse  como  SOLO  URBANO

CONSOLIDADO unha superficie de aproximadamente 28 m2,  correspondente cos últimos 3,26 m de

fondo do local da planta baixa e a terraza que existe sobre ela.

A  parte  categorizada como SOLO URBANO  NON  CONSOLIDADO  (SUNC),  incluíuse  polo PXOM no

ámbito de planeamento remitido APR  A-4-09, con ordenación remitida á Modificación do PERI  do

Calvario no Polígono nº  11, mentres  que a parte  incluída no SOLO URBANO  CONSOLIDADO  (SUC)

cualificouse coa Ordenanza  3 de Edificación en Couzada Pechada.
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Plano do catastro superposto e fotografía aérea, onde se observa a parcela obxecto da estimación do fallo (en cor vermello).

O ámbito estrito da Modificación Puntual sería dita parcela (no relativo á exclusión do ámbito de Solo

Urbano  Non  Consolidado),  non  obstante,  unha  vez  estudadas  as  condicións  doutras  parcelas  en

condicións  similares  de  cara  á  categorización  de  solo  así  como  as  necesarias  modificacións  na

ordenación detallada que é necesario incorporar (recoñece a propia sentenza do TSXG que o dito

ámbito vese afectado por ela), o ámbito final da modificación abrangue a totalidade da couzada

comprendida entre as rúas San Roque, Gregorio Espino e rúa Reiseñor, incluíndo tanto a delimitación

do ámbito da APR A-409 como as parcelas en solo urbano consolidado do seu fronte.
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Ámbito da modificación

Así  o  ámbito  da  Modificación  abrangue  toda  a  couzada,  segundo  se  aprecia  nas  ilustracións

anteriores, cos seguintes límites:

Norte e Oeste : Rúa San Roque (entre os números  96 e 162 A)

Sur:  Rúa Reiseñor (entre o nº 1 e o 15A)

Leste:  Avenida Gregorio Espino (entre os números 18 e 34)
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O ámbito ten unha superficie total de 11.980 m2, que inclúe no seu interior os   6.356 m2 do APR A-4-09 ,

e localízase na parte Norte do núcleo central da cidade de Vigo, no barrio do Calvario. 

SOLO URBANO CONSOLIDADO

Tal  e como recolle o artigo 11 do Capítulo II  da  Lei  9/2002,  do 30 de decembro,  de ordenación

urbanística e protección do medio rural de Galicia, o PXOM clasifica como solo urbano os terreos que

están integrados na malla urbana existente e que reúnen os seguintes requisitos:

a) Que conten con acceso rodado público e cos servizos de abastecemento de auga, evacuación

de augas residuais e subministro de enerxía eléctrica, proporcionados mediante as correspondentes

redes públicas con características adecuadas para servir á edificación existente e a permitida polo

plan.

…

b) Que, aínda carecendo dalgúns dos servizos citados no apartado anterior, estean comprendidos en

áreas  ocupadas  pola  edificación,  alomenos  en  dúas  terceiras  partes  dos  espazos  aptos  para  a

mesma, segundo a ordenación que o plan xeral estableza.

…

E como indica o artigo 12 do mesmo capítulo da LOUG, o solo urbano consolidado está  integrado

polos soares así como polas parcelas que, polo seu grao de urbanización efectiva e asumida polo
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planeamento urbanístico, podan adquirir a condición de soar mediante obras accesorias e de escasa

entidade que poden executarse simultaneamente coas de edificación ou construción.

No caso que nos ocupa, a sentenza que se pretende executar,  con relación á parcela nº 12 do

Plígono 11 do Calvario, entendeu que debía ser categorizada como SOLO URBANO CONSOLIDADO,

atendendo ás seguintes circunstancias: 

a)  Inclusión parcial nunha e outra categoría de solo (unidade física, rexistral, catastral e construtiva).

b)  Consideración, nun momento anterior, como solar edificable, obtención de licenzas e participación

nun anterior proceso de equidistribución e/ou urbanización.

c) Ausencia da previsión dunha transformación urbanística e ordenación substancialmente diferente

en relación coa realidade física (art. 12.b da LOUGA).

5.2. INFORMACIÓN URBANÍSTICA DA SITUACIÓN DE PARTIDA

O ámbito localízase no barrio de O Calvario, en Lavadores,  antigo concello que se anexionou a Vigo

no século XX.

O Calvario foi durante muito tempo unha fronteira da parroquia de Lavadores, cun carácter semirrural

e abundantes viñedos, hortas , frutais e algún pazo illado como od e Rivera Atienza.

O nome do Calvario débese a un antigo via-crucis que atravesaba o lugar, con tres cruces unha nos

Choróns, outra no Pazo de Rivera Atienza, e outra na zona central, onde a rúa do Cristo.

Os seus orixes están ligados ao trazado da estrada entre Vigo e Vilacastín (estrada a Madrid) no ano

1.840 que constituíu un eixo de consolidación da edificación en torno a ela.

Durante a primeira metade do século XX, e coa chegada do tranvía a Cabral no ano 1914 comenza

un crecemento e urbanización apoiado no eixo principal, e nas transversais e camiños veciñais que se

van pavimentando e dotando de servizos.

O Barrio do Calvario foi, e é, un barrio tradicionalmente obreiro, ligado principalmente á construción,

na zona de Riomao e a industria, con gran incidencia do paro e con importante contribución nas

reivindicacións obreiras e veciñais en diferentes épocas.

Urbanisticamente o primeiro documento de ordenación  específico do que se ten coñecemento foi o

“Plan de Alineaciones y Rasantes del Sector del Calvario” do ano 1943.

Nos  anos  70,  co  desenvolvemento  económico  planificouse  polo  Concello  a  Reforma  Interior  e  a

ordenación detallada , en principio a través dun ”Proyecto de adaptación del Plan parcial al Plan
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General de Ordenación Urbana y Estudios de Detalle del Sector”, que se empeza a redactar no ano

1977, coa pretensión de adaptar a anterior ordenación ás determinacións do Plan Xeral de Vigo de

1970 á zona, que recomendaba a utilización da tipoloxía de bloque aberto.

Dito traballo acabou desembocando no PERI do CALVARIO , que foi aprobado definitivamente o 9 de

marzo  de  1979,  e  que,  con  independencia  da  valoración  actual  da  súa  ordenación,  debe

considerarse como un referente e pioneiro na cidade de Vigo en canto a participación pública (polas

sucesivas  reunións  informativas  con  asociacións  veciñais  que  se  levaron  a  cabo),  como  por  ser

primeiro  ámbito  desenvolto  mediante  actuacións  por  polígonos  completos  e  polo  sistema  de

compensación.

En concreto, o ámbito da Modificación que se formula (antigo polígono 11) atópase na zona noroeste

do PERI  do Calvario,  nunha situación de borde,  apoiado,  polo leste,  nun vial  principal  do PERI  (a

denominada popularmente Doblada, Avenida Martínez Garrido) e polo norte e polo oeste no antigo

camiño de San Roque, hoxe Rúa San Roque, que unía a parroquia de Lavadores co barrio de San

Roque e Santa Rita.

Delimitación do Polígono 11 (ámbito da Modificación puntual) sobre a cartografía de Cominges de 1.948.
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Plano xeral de ordenación e delimitación de polígonos no PERI do Calvario de 1.979. En vermello o Polígono nº 11.

O polígono Nº 11 do PERI do Calvario tivo un inicio de tramitación da súa xestión coa aprobación

dunhas Bases e Estatutos e a constitución da Xunta de Compensación nos anos 1990 e 1991, razón

pola que, o PXOU de 1993 considerouno como un Polígono en marcha remitida súa ordenación do

PERI do Calvario.

Sen embargo, a ordenación e consolidación que actualmente se aprecian no derivan da execución

sistemática  de  dito  planeamento,  senón  que  se  debe  á  concesión  de  licenzas  anteriores  ou  de

licenzas  concedidas  nos  bordes  da  couzada,  nos  anos  setenta,  incluso  aprobado  o  PERI,  pola

condición de solar derivada da urbanización dos viais perimetrais.

O dito polígono 11, ocupado por distintas construcións, algunhas delas anteriores ao Plan Especial e

outras,  máis  recentes,  posteriores  a  este,  executadas  asistematicamente,  ao  abeiro  do  convenio

subscrito  polo  Concello  de  Vigo,  a  “Asociación  de  propietarios-veciños  afectados  polo  PERI  do

Calvario” e a “Asociación administrativa de contribuíntes da Avda. de Ronda”, presenta un importante

grado de consolidación nos seus bordes.

O  resultado  formal  nos  anos  noventa,  que  é  o  mesmo  que  na  actualidade,  é  basicamente  da

couzada, case que consolidado por edificacións de ata dez plantas, que esgotaron gran parte da

edificabilidade permitida polo PERI e un interior con constricións obsoletas e ruinosas e espazos libres

abandonados, que unicamente se utilizan para aparcadoiros.  
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Para dotar dunha ordenación executable que dera solución a esa situación tramitouse  entre os anos

1998  e  2005  unha  Modificación  Puntual  do  PERI  do  Calvario  (expediente  7088/411),  en  canto  á

delimitación  do  seu  polígono  nº  11,  fixando  o  sistema  de  cooperación  que  foi  aprobado

definitivamente polo Pleno do Concello de Vigo o 12 de setembro de 2005 (Publicación no BOP nº 206,

de 26.10.2005). 

A  Xunta  de  Goberno  Local  o  7  de  outubro  de  2008  aprobou  definitivamente  o  proxecto  de

reparcelación do polígono 11 do PERI IV 04 do Calvario (actual APR 4 09 “Calvario 6”, exp. 4624/401).

Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 23.03.09, deuse resolución aos recursos de reposición

interpostos por diversos interesados. O 12.04.2010 e o 7.07.2010 a Xunta de Goberno Local adoptou

acordos de aprobación da operación xurídica complementaria e a súa rectificación, requiridas polo

Rexistro de Propiedade para a inscrición do Proxecto de Reparcelación.

O Proxecto de Urbanización do Polígono 11 do PERI IV-04 do Calvario (APR A-4-09 CALVARIO 6) foi

aprobado definitivamente pola Xunta de Goberno Local o 22 de xuño de 2009.

O proxecto de reparcelación derivado desta actuación urbanística, chegou a ter transcendencia na

estrutura de propiedade, xa que as parcelas resultantes foron inscritas no Rexistro da propiedade nº 2

de Vigo,  estando actualmente  solicitada a cancelación de ditas  inscricións,  con fundamento  nas

sentenzas  xudiciais  recaídas.  Igualmente  a  execución  do  polígono  iniciada  co  expediente  de

liquidación  das  primeiras  cuotas  de  urbanización  aos  propietarios,  e  a  execución  dalgunha  das

demolicións  necesarias,  foron  suspendidas  para  dar  cumprimento  ás  sentenzas  que  motivan,  así

mesmo, a presente Modificación Puntual.
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5.2.1.SERVIZOS URBANÍSTICOS EXISTENTES:

O ámbito dispón de todos  os servizos e infraestruturas propios  do solo urbano:  abastecemento de

auga, saneamento, subministro de enerxía eléctrica, alumeado público,  telefonía e gas natural.

Esquema de abastecemento: en verde <150 mm, en azul >150 mm, en morado condución entre depósitos

Esquema de saneamento:  en verde:  colectores  de terceiro orde < 500 mm, en azul colectores de segundo orden <500mm,>1200

mm 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº  10  DO PXOM  NO ÁMBITO DA APR A4-09 CALVARIO 6  EN EXECUCIÓN DA  SENTENZA DE 21.02.2013 DO TSXG.

DOCUMENTO V.1. - OUTUBRO 2014

DOCUMENTO 1. MEMORIA INFORMATIVA E  XUSTIFICATIVA. Páxina 16 de 52



XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

CONCELLO DE VIGO

Esquema de subministro eléctrico: en azul : liñas de MT existentes, cadrados: transformadores existentes

Esquema de rede de gas: en azul: rede de media presión tipo “A”, en verde: rede de media presión tipo “B”

MOBILIDADE:

Cobertura do transporte público

De seguido recóllese a localización das principais liñas de transporte urbano no contorno do ámbito.
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A Ruta Circular C-2 Rosalía Castro-Rosalía Castro) pasa actualmente polo borde sur do ámbito (Rúa

Reiseñor), cunha frecuencia de 20 minutos.

Na Avenida  Alcalde Gregorio Espino (borde leste do ámbito) pasan e paran as liñas 31 (Meixoeiro-

Travesía de Vigo) e 23 (Estación de autobuses-Balaidos), con frecuencias de 20 minutos.

Polas Rúas Pizarro e Urzáiz (a distancias entre 85 e 150 metros) pasan un total de 9 liñas urbanas máis. 

Aparcadoiros

Actualmente permítese o aparcamento tanto nas catro rúas perimetrais como nos espazos interiores

da  couzada,  algúns  dos  cales  foron  cedidos  ao  Concello  con  motivo  de  licenzas  nos  bordes.

Detéctase unha importante ocupación con ese uso nas horas laborais.

CONSOLIDACIÓN:

Segundo o estudio gráfico efectuado no PXOM sobre consolidación, a couzada aparece consolidada

pola edificación (segunda condición esixida polo artigo 11.b) da LOUGA, é dicir: terreos que, estean

comprendidos en áreas ocupadas pola edificación a lo menos nas dúas terceiras partes dos espazos

aptos  para as mesmas,  segundo a ordenación que o plan estableza)  en case todos os bordes, e

baleira no interior e nalgunhas parcelas con fronte a Martínez  Garrido e Reiseñor.  
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INTEGRACIÓN NA MALLA URBANA:

No gráfico 3.A-7 do PXOM, o ámbito desta Modificación está claramente dentro da zona de malla

tépeda, ou trama urbana de Vigo,  o que xustifica o cumprimento  do requisito  do artigo 11.2.  da

LOUGA para o solo urbano.

PAVIMENTACIÓN:

As  vías  perimetrais  da  couzada,  circundada  polas  Rúas  San  Roque,  Martínez  Garrido,  Reiseñor  e

Colombia,  están  todas  elas  pavimentadas  con  calzadas  de  pavimento  asfáltico  e  beirarrúas  de

baldosas de formigón. Algúns dos camiños que penetran no interior do ámbito  presentan pavimento

de formigón continúo  ou de baldosa.

5.3. DESCRICIÓN E  XUSTIFICACIÓN DAS MODIFICACIÓNS NECESARIAS

Tal e como esixe o artigo 94.1 da LOUG, calquera modificación puntual do planeamento xeral deberá

fundamentarse en razóns de interese público debidamente xustificadas.

O interese público no caso que nos ocupa é incuestionable, xa que se trata da execución dunha

sentenza xudicial, que obriga ao Concello de Vigo a corrixir a categorización de solo da parcela de
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San Roque nº 124, pasándoa de Solo Urbano non consolidado a Solo Urbano Consolidado, e que

afecta, así mesmo, á ordenación do propio PERI. 

A alteración da categorización de solo urbano, pasando de non consolidado a consolidado, como se

esixe  na  sentenza  no  referente  á  parcela  da  Rúa  san  Roque  nº  124,  é  unha  modificación  que

unicamente pode ser abordada a través dunha Modificación Puntual de Planeamento Xeral, tendo en

conta que a categorización de solo é unha determinación propia do PXOM, segundo dispón o artigo

12 da LOUGA e atribuírlle ordenación pormenorizada. Igualmente esta vía é a única para corrixir a

delimitación e as determinacións do PXOM sobre o resto de Solo Urbano Non consolidado APR A-4-09

Calvario 6, unha vez excluída a anterior parcela do ámbito.

Por  tanto,  é necesario abordar  nesta modificación puntual  a clasificación e cualificación do solo,

dotando  á  parcela  citada  da  ordenación  detallada  que  proceda  de  acordo  co  interese  xeral,

mediante a asignación dunha ordenanza de aplicación. Neste senso, a sentenza do 24 de xullo do

2014  do  TSXG,  senta  no  seu  FX2º  que:  “...Las  sentencias  no  clasifican,  y  menos  califican,

urbanísticamente unos  terrenos.  Así,  lo que hace la sentencia dictada por  esta Sala es anular  las

determinaciones del PXOM sobre unas parcelas 'para que sean clasificadas como SUC'...”.

E, así mesmo, deberán precisarse por economía procedimental e coherencia, os efectos que conleva

a exclusión da dita parcela do ámbito da APR A-4-09 CALVARIO 6 sobre o resto de terreos incluídos

dentro del  polo  PXOM como Solo  Urbano non Consolidado,  en cuxa distribución  de beneficios  e

cargas participaba. En todo caso, non pode obviarse que a propia sentenza do TSXG recoñece que o

faio afecta á delimitación do ámbito da APR A-4-09 CALVARIO 6, o que esixe o estudo da situación

que a dita exclusión ocasiona na ordenación, aproveitamentos, cumprimento de estándares, etc. 

Ademais, na modificación puntual operada debe procurarse a maior seguridade xurídica da ulterior

xestión do planeamento o que esixe valorar a situación doutras parcelas cuxas condicións obxectivas

de desenvolvemento, situación e grao de urbanización poden ser idénticas ás da excluída. 
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Ordenación detallada do Polígono 11 do Calvario, asumido polo PXOM de Vigo na ficha do APR A-4-09.

A errónea categorización  de  solo  en dita  parcela,  que  pon de  manifesto  a  sentenza,  non  pode

considerarse un simple “erro material”, ostensible, manifesto, indiscutible, evidente por si mesmo, sen

necesidade de maiores  razoamentos  e  susceptible  de ser  subsanado  ou  rectificado en  calquera

momento, de oficio ou a instancia de parte, segundo o previsto no artigo 105.2 da Lei 30/1992, do 26

de novembro (LRXAP-PAC).

Requírese unha reflexión sobre a categorización como consolidado ou non consolidado no ámbito, en

base ao disposto no artigo 12 da LOUGA, así como aos fundamentos xurídicos e xurisprudencia citados

nas  sentenzas  de  que trae  causa,  ao  respecto  da  parcela  12  do  Proxecto  de  reparcelación  do

Polígono nº 11 do PERI  do Calvario, así como, e coas mesmas verbas da sentenza  00135/2013 do

TSXG: “...como en lo que respecta a la ordenación de dicho ámbito de suelo urbano no  consolidado

APR A-4-09  Calvario 6 , incorporada y asumida por el PGOM de 2008 y que se ve necesariamente

afectada por la obligada exclusión de ese ámbito de la parcela actora”.

5.4. ALTERNATIVAS AVALIADAS NO PROCESO PLANIFICADOR 

Xa no Anteproxecto de planeamento que serviu de inicio ao procedemento de avaliación ambiental

estratéxica,  e  para  a  acadar  o  obxectivo  proposto,  analizáronse  e  valoráronse  tres  alternativas

concretas.
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ALTERNATIVA CERO

A alternativa cero, que suporía a non realización da Modificación Puntual Nº 10 do PXOM de Vigo, non

é viable, dado que o obxecto desta modificación é dar cumprimento á referida sentenza do TSXG.

ALTERNATIVAS AVALIADAS NO ANTEPROXECTO DE PLANEAMENTO

Dentro das posibles modificacións posibles no anteproxecto de planeamento estudáronse inicialmente

dúas: excluír do Solo Urbano non consolidado unicamente a parcela obxecto da sentenza (parcelas

de San Roque nº 124); ou excluír,  ademais outras parcelas, que non figurando citada na sentenza,

presentan as mesmas circunstancias que aquela, no senso citado na sentenza:

a)  Inclusión parcial nunha e outra categoría de solo (unidade física, rexistral, catastral e construtiva).

b)  Consideración, nun momento anterior, como solar edificable, obtención de licenzas e participación

nun anterior proceso de equidistribución e/ou urbanización.

c)  Ausencia da previsión dunha transformación urbanística e ordenación substancialmente diferente

en relación coa realidade física ( art. 12.b da LOUGA ).

Alternativa un. 
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Alternativa dous. 

Inicialmente, no anteproxecto de planeamento, e pendente dun estudo máis aquelado, considerouse

máis apropiada a alternativa dous na, que se consideraban  parcelas excluíbles da categoría de solo

urbano non consolidado as seguintes:

Nº direccion REF.CATAST

RAL 

SUP.PAR

CELA 

SOLIDO EDIF.

m2c

CATEG.

PARCIAL

ANTERIOR

LICENZA

REALDADE FISICA

1 San Roque 112 4255209

NG2745N 

145 S-10

(PARC)

870 NON RUINA SI

4 San Roque 106 4255206 
NG2745N 

87 S-9 533,07 NON NON SI

6 San Roque 102 4255204 
NG2745N 

101 S-8 581,62 NON SI SI

7 San Roque 100 4255203 
NG2745N 

190 S-7 1.072,28 NON SI SI

8 San Roque 98 4255202 
NG2745N 

112 S-6 660,41 NON SI SI

12 San Roque 124  4255212 
NG2745N 
(parcial)

96 S-12 312,24 SI SI SI

34 Gregorio Espino 20 4255234 
NG2745N 

182 S-13 1.157,30 NON SI SI

37 Gregorio Espino 26 4255237
NG2745N 

92 S-2 944 NON SI SI

38 Gregorio Espino 28 4255238 
NG2745N 

98 S-3 798,27 NON SI SI

39 Gregorio Espino 30 4255239 
NG2745N 

100 S-4 925,65 NON SI SI

1203 7.854,84 NON SI SI

  

Todo isto partindo da base de que vanse a manter, no posible, os criterios de ordenación detallada

asumidos polo PXOM  e  a edificabilidade bruta para o ámbito, e que o resto dos parámetros só se

modifican no que lles afecte a redución da superficie, en canto o axustado equilibrio de beneficios e

cargas e viabilidade económica, que necesariamente deberán comprobarse para o ámbito de Solo

urbano non consolidado que deberá executarse dunha forma sistemática.
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5.5.  PROFUNDIZACIÓN SOBRE A ALTERNATIVA ELIXIDA: DESCRICIÓN DA MODIFICACIÓN PROPOSTA.

Un  estudo  máis  detallado  das  condicións  das  parcelas  integrantes  do  cuarteirón  obxecto  de

modificación,  permitiunos  distinguir  dentro da alternativa inicialmente proposta de delimitación de

ámbito de solo urbano non consolidado, a incluír dentro da APR A-4-09, parcelas pertencentes xa ao

dominio  público,  así  coma  outras  que  tamén  deberían  ser  categorizadas  como  Solo  urbano

consolidado,  por  dispor  de  fronte  a  vial  urbanizado  e  nas  que  a  ordenación  proposta  non  é

substancialmente  diferente  da  existente,  aínda  que  nalgún  caso,  poderían  ter  difícil  encaixe  nas

ordenanzas xerais do PXOM.

O estudo concrétase no cadro seguinte, que toma como referencia as parcelas, datos de superficie  e

numeración do Proxecto de Reparcelación anulado:
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Nº

parc

ela

ENDEREZO REF.

CATASTRAL 

SUP.

PARCELA 

SÓLIDO EDIF.  m2c FRONTE A

DOMINIO

PÚBLICO

EXISTENTE

ORDENA

CIÓN

SUBSTAN

CIALME

NTE

DIFERENT

E

ORDENACIÓN

ENCAIXABLE EN

ORDENANZAS

XERAIS

2 BIS San Roque 110

INTERIOR

- 24,32 - - DOMINIO 

PUBLICO 

EXISTENTE

- -

11 San Roque 114 42552425NG2745

N 

4255246NG2745N

4255210NG2745N

575,58 S-10

(PARC)

1.017,24 SI NON NON  ( altura por

ancho de rúa,

tapado

medianeira)

10 BIS Reiseñor entre o 1 e o 3 - 168,25 - - DOMINIO

PUBLICO

EXISTENTE

- -

13 

BIS

San Roque ( entre 124 e

128 )

4255211NG2745N 187,95 - 612,14 SI NON NON

14 San Roque 100 4255213 
NG2745N 

148,03 S-11 240 FRONTE A

DOMINIO

PÚBLICO

EXISTENTE (*)

NON NON

15 BIS Reiseñor 3 interior - 200,13 S-5 - DOMINIO

PUBLICO DE

SUPERFICIE

- -

16 San Roque 128,

128b,130,134,136b  

4255212 
NG2745N 
(parcial)

1260 S-12 2,987,80 SI NON NON

19 San Roque 142 interior 4255222 
NG2745N 

172,52 S-1 561,88 NON SI NON

20 San Roque 144 interior 4255223NG2725N 173,92 S-1 566,44 NON SI NON
25 San Roque fronte ao

144 interior

4255227NG2725N
4255228NG2725N

187,56 S-4 610,87 NON SI NON

26 San Roque 142 interior 4255226NG2725N 81,38 S-2 265,05 NON SI NON
27 San Roque fronte ao

142A

4255225NG2725N 80,03 S-2 260,65 NON SI NON

28 San Roque 152 4255224NG2725N 131,39 S-1 42

7,93

SI SI NON

29 San Roque 154 4255229NG2725N 148,02 S-3 482,09 SI SI NON
31 San Roque 158 4255231NG2725N 171,82 S-13 482,09 NON SI NON
32 Gregorio Espino 24

interior

4255230NG2725N 242,9 S-1 791,37 NON SI NON

35 Gregorio Espino 22 42552375NG2745
N 

86,64 S-1 282,18 SI NON SI

36 Gregorio Espino 26 42552367
NG2745N 

87,14 S-1 238,81 SI NON SI

H Reiseñor 13 interior 42552242NG2745
N  (parte interior)

196,84 - - DOMINIO

PUBLICO DE

SUPERFICIE

- -

I Reiseñor 13 interior 42552367
NG2745N  (parte

interior)

477.32 - - DOMINIO

PUBLICO DE

SUPERFICIE

- -

Á vista dos resultados do anterior cadro extráense as seguintes conclusións:

a) Que as parcelas nº 35 e 36 deben ser categorizadas como Solo Urbano Consolidado, xa que teñen

fronte ao vial, cunha ordenación substancialmente similar á existente e podendo ser ordenadas coa

mesma ordenanza xeral que o resto das parcelas do borde da couzada.
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b) Que as parcelas 11, 14 e 16 deberían, igualmente ser categorizadas como Solo Urbano Consolidado

por dispoñer de fronte a vial urbanizado e a zonas de dominio e/ou uso público existente (parcelas 2

bis, 13 bis, 14 e 16) cunha ordenación substancialmente similar á existente, aínda que por non poder

encaixarse  dentro  dunha  ordenanza  xeral  do  PXOM,  xustificaríase  a  delimitación  dunha  Área  de

Ordenación  Pormenorizada  en  Solo  Urbano  Consolidado,  que,  por  definición  no  artigo  9.16  da

Normativa do PXOM, correspóndense  coas “áreas de solo urbano consolidado onde os parámetros

e/ou a regulación prevista nas quince ordenanzas anteriores se amosan manifestamente insuficientes

ou  non  ofrecen  unha  adecuada  resposta  á  complexa  realidade  destas  zonas,  que  presentan

peculiaridades  propias  en  atención  a  diversas  circunstancias:  espazos  urbanos  que  xurdiron  nun

contexto  histórico  e  sociocultural  determinado,  zonas  xurdidas  como  consecuencia  do

desenvolvemento  de  planeamentos  de  desenvolvemento  que  executaban  e/ou  pormenorizaban

determinacións xerais dos anteriores instrumentos de planeamento xeral da cidade, espazos onde a

realidade física condiciona excesivamente o desenvolvemento urbanístico dos mesmos, etc.”

c) Que as parcelas 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 31 e 32 deben de categorizarse como Solo Urbano non

consolidado, por ben non dispoñer de fronte a vial urbanizado e/ou (no caso das parcelas 28 e 29)

plantexarse  unha ordenación substancialmente  diferente que converte  en incompatibles  todas  as

edificacións existentes. Estas parcelas deben integrarse na APR con ordenación detallada, nunha nova

AOD  que concrete a ordenación prevista substancialmente a mesma que propoñía o PXOM derivada

do Polígono nº 11 do PERI do Calvario.

d) As parcelas  H e I son cesións de uso público de superficie xa efectuadas que poderán incorporarse

para completar  a urbanización,  ben como actuación illada en solo urbano consolidado ou como

carga de urbanización do APR .

Alternativa elixida:

A alternativa de ordenación finalmente elixida comporta, xa que logo, a delimitación dunha área de

ordenación pormenorizada en solo urbano consolidado “AOP” que se propón incorporar ao PXOM, no

seu anexo  ao  tomo  III  de  normativa,  co  número  25  e  coa denominación “AOP-25  REISEÑOR-SAN

ROQUE”, polas rúas ás que da fronte, e a delimitación dun ámbito de planeamento remitido coa

ordenación detallada “AOD” en solo urbano  non consolidado, que se incorporará ao anexo ao tomo

I  de  Memoria   Xustificativa  do  PXOM,  coa  denominación  “AOD  A-4-09  CALVARIO  6”  como

modificación da APR A-4-09 CALVARIO 6  que figurou na aprobación definitiva do PXOM no ano 2008.

Graficamente a alternativa de ordenación elixida é a seguinte:
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A alternativa elixida respecta basicamente a ordenación do Polígono 11 do  Calvario,  que xa era

asumida  polo  PXOM,  e  permite  a  obtención  de  licenza  directa  daquelas  parcelas  que  poden

considerarse solares na zona de ordenanza 3, ou con pequenas obras complementarias para adquirir

a  condición de solar  nas  parcelas  incluídas  na AOP.  A parte  do ámbito  que permanece en solo

urbano non consolidado, na APR A-4-09 CALVARIO 6 modificada, redúcese de 6.35656  m2 a 1.733 m2

rebaixando substancialmente as cargas de urbanización, pero mantendo a viabilidade urbanística,

segundo se demostrará máis adiante.

As parcelas incluídas nesta modificación pasan, segundo a proposta, a encontrarse nalgunha destas

tres situacións:

-a) Parcelas que pasan a Solo Urbano Consolidado, Ordenanza 3.

-b) Parcelas que pasan a Solo Urbano consolidado, AOP-25 RUISEÑOR-SAN ROQUE

-c) Parcelas que se manteñen en Solo Urbano non consolidado (SUNC), na nova APR A-4-09 CALVARIO

6

No seguinte cadro descríbese, parcela por parcela, a modificación proposta:
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Nº de parcela dirección R EF .CAT AST R AL S IT . ANT . S IT . MODIF ICACION

1 S an R oque 112 4255209 NG2745N APR  

478,6

SUC

725,00   
A-4-09  ORD. 3

4 San R oque 106 4255206 NG2745N APR  

281,79

SUC OR D. 3

435,00   
A-4-09

6 San R oque 102 4255204 NG2745N APR  

312,24

SUC OR D. 3

505,00   
A-4-09

7 San R oque 100 4255203 NG2745N APR  

576,93

SUC OR D. 3

950,00   
A-4-09

8 San R oque 98 4255202 NG2745N APR  

356,18

SUC OR D. 3

560,00   
A-4-09

11 S an R oque 114 42552425NG2745N APR  

1.874,62

S UC

990,00   

4255246NG2745N A-4-09 AOP 25

4255210NG2745N (P.1)

12 S an R oque 124  APR  

312,24

SUC OR D. 3

480,00   
A-4-09

13 BIS -14 San R oque 100 4255211NG2745N APR  

1.094,26

S UC

420,00   

4255213 NG2745N A-4-09 AOP 25

(P.2)

16 APR  

4.103,68

S UC

2.987,80   

A-4-09 AOP 25

(P.3)

19 4255222 NG2745N APR  

561,88

APR  AOD A-4-09

419,06   
A-4-09

20 4255223NG2725N APR  

566,44

APR  AOD A-4-09

422,46   
A-4-09

25 4255227NG2725N APR  

610,87

APR  AOD A-4-09

455,60   
4255228NG2725N A-4-09

26 4255226NG2725N APR  

265,05

APR  AOD A-4-09

197,68   
A-4-09

27 4255225NG2725N APR  

260,65

APR  AOD A-4-09

194,40   
A-4-09

28 San R oque 152 4255224NG2725N APR  

427,93

APR  AOD A-4-09

319,15   
A-4-09

29 San R oque 154 4255229NG2725N APR  

482,09

APR  AOD A-4-09

359,55   
A-4-09

31 San R oque 158 4255231NG2725N APR  

559,6

APR  AOD A-4-09

417,36   
A-4-09

32 4255230NG2725N APR  

791,37

APR  AOD A-4-09

590,02   
A-4-09

34 Gregorio Espino 20 4255234 NG2745N APR  

597,51

SUC OR D. 3

1.274,00   
A-4-09

35 Gregorio Espino 22 42552375NG2745N APR  

282,18

SUC OR D. 3

606,48   
A-4-09

36 Gregorio Espino 26 42552367NG2745N APR  

283,81

SUC OR D. 3

609,98   
A-4-09

37 Gregorio Espino 26 4255237 NG2745N APR  

302,18

SUC OR D. 3

644,00   
A-4-09

38 Gregorio Espino 28 4255238 NG2745N APR  

316,18

SUC OR D. 3

686,00   
A-4-09

39 Gregorio Espino 30 4255239 NG2745N APR  

314,78

SUC OR D. 3

700,00   
A-4-09

10,00% APR  

1.799,20 375,00   
A-4-09

T OT AIS 17.812,26
16.323,54   

APR OVEIT AMENT O  
EDIF ICABLE

APR OVEIT AMENT O  
EDIF ICABLE

4255212 NG2745N 
(parcial)

San R oque 128, 
128b,130,134,136b  

4255212 NG2745N 
(parcial)

San R oque 142 
interior

San R oque 144 
interior

San R oque fronte ao 
144 interior

San R oque 142 
interior

San R oque fronte ao 
142A

Gregorio Espino 24 
interior

Aproveitamento 
municipal
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 Os datos numéricos xerais da ordenación proposta de modificación son os seguintes:

Superficie do ámbito da modificación: 6.356 m2

 

-a)  Superficie que  pasa a Solo Urbano Consolidado, Ordenanza 3: 1.467 m2

-b)  Superficie que pasa a Solo Urbano consolidado, AOP-25 RUISEÑOR-SAN ROQUE: 2.511 m2

-c) Superficie que se mantén en SUNC, na nova APR A-4-09 CALVARIO 6: 2.378m2

Edificabilidade antes da modificación: 17.930 m2c (ficha da a-4-09 do PXOM)

Edificabilidade despois da modificación: 16.323,26 m2c

-a)  Edificabilidade en Solo Urbano Consolidado, Ordenanza 3: 8.175,46 m2c

-b)  Edificabilidade en Solo Urbano consolidado, AOP-25 RUISEÑOR-SAN ROQUE: 4.397,80 m2c

-c) Edificabilidade no SUNC, na nova APR A-4-09 CALVARIO 6 (AOD) : 3.750 m2c

Detalle da ordenación proposta:

SUPERFICIE
DELIMITADA

SUPERFICIE
URBANIZADA

Superficie de
viais

Superficie  de
Zonas

axardinadas

APR A-4-09 NO PXOM 6.356 4.380 m2 4.080 m2 300 m2

APR AOD NOVA  * 2.378 2.080 1.860 220

AOP 25 NOVA 2.542 1.530 1.450 80

S EN ORD 3 1.436 770 430 0

4.380 m2 3.740 m2(*) 300 m2

(*) A diminución en superficie urbanizada en viais débese á maior ocupación proposta na parcela 11.

6. CONTIDO MATERIAL DA MODIFICACIÓN

A modificación opera sobre os seguintes documentos  do PXOM:

Tomo I Memoria Xustificativa:

- Cadros de Intensidades e estándares en Solo Urbano non consolidado (art. 3.4.1.)
- Relación de Áreas de ordenación pormenorizada (páx. 275)
- Resumo de magnitudes (páx. 318)
- Anexo de xustificación das determinacións do PXOM  (art. 6.1.)
- Cadro de valores de repercusión e coeficientes de ponderación de usos globais (art. 6.1.2., datos da
A-4-09 CALVARIO 6)

Anexo ao Tomo I Memoria Xustificativa: Áreas de ordenación detallada 

-Áreas de ordenación detallada: Incorporación do documento da AOD 4-09 CALVARIO 6
Anexo ao Tomo I:  Estudo da posibilidade da reserva do 40% de vivenda protexida en todos os ámbitos:
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- Cadro 2.3. de ámbitos con planeamento aprobado incorporados ao PXOM
- A4. Listado xeral de ámbitos e sectores: Cadro de estudo da posibilidade de introdución da reserva
do 40% de vivenda protexida garantindo a súa rentabilidade e equilibrio.

Anexo ao Tomo III de Normativa Urbanística: Áreas de ordenación pormenorizada

-Incorporación do documento da AOP-25 REISEÑOR-SAN ROQUE

Tomo IV Documento de Xestión e Execución: Fichas de xestión:

-Modificación da Ficha do ámbito de solo urbano non consolidado A-4-06 CALVARIO 6

Anexo ao tomo V (Estratexia e Estudio económico-financieiro): Listado de valoracións

-Listado de valoracións, Cadro páx 1/10: Actuacións en marcha.
-Cadro de viabilidade de cargas urbanísticas: Ámbito A-4-09  (páx. 5/12)
-Cadro de imputación detallada de sistemas xerais e locais:(A-4-09 Pluviais): páx 3/11
-Programa do mercado: urbanización local (A-4-09): páx.2/8
-Programa do mercado: Indemnizacións (A-4-09): páx 2/8

Planos da Serie 1: 1/5.000 : Clasificación xeral de solo e categorías de solo rústico:

-Folla 6.

Planos da Serie 2  (1/1.000 e 1/2.000 ): Ordenación Pormenorizada de Solo Urbano e Núcleo Rural :

-Folla 8-N

7.  XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CALIDADE DE VIDA E COHESIÓN SOCIAL DA

LOUGA (ART. 47) E DAS NORMAS DE CALIDADE URBANA (ART. 48 DA LOUGA).

A modificación do PXOM que se plantexa neste documento altera as intensidades e reservas para
espazos libres e zonas verdes do documento do PXOM aprobado definitivamente o 16/05/2008 e o
13/07/2009,  de tal  xeito  que é  preciso comprobar  que se  seguen cumprindo os  estándares  legais
esixibles no Solo Urbano Consolidado.

Segundo os datos cuantitativos que figuran no punto 5.4. anterior de descrición da modificación que
se propón, podemos concluír que a modificación:

-  Produce  un  incremento  de  3.978  m2s  de  solo  que  pasan  de  solo  urbano  non  consolidado  a
consolidado
- Produce unha diminución de 3.978 m2s  no solo urbano non consolidado do distrito 4
-Produce unha diminución da edificabilidade total do ámbito da modificación de aproximadamente
1.488 m2c (calculados a partires da aplicación teórica da ordenanza e dos datos do proxecto de
reparcelación anterior)
-Produce  unha  diminución  de  edificabilidade  en  solo  urbano  non  consolidado  da  APR  A-4-09
CALVARIO 6 de 14.180 m2c ( Pasa de 17.930 m2c a 3.750 m2c)
-Non produce ningunha diminución de zonas verdes nin de equipamentos ofertados no PXOM, xa que
na ficha da APR A-4-09 non había ningunha reserva de zonas verdes nin equipamentos
-Produce unha diminución de 9 prazas de aparcamentos no ámbito da APR A-4-09 (pasa de 13 a 4 ),
mantendo  sen embargo  o cumprimento do estandar do artigo 47.3., a nivel do distrito 4 como esixe o
artigo 49.1 da LOUGA, e comprobaremos a continuación.
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7.1.  Cumprimento dos estándares do artigo 47.

Os  sistemas  xerais,  tanto  existentes  como  previstos  polo  PXOM,  non  se  ven  alterados  por  esta
Modificación Puntual de Planeamento, manténdose o cumprimento xustificado no PXOM.

Os sistemas locais xustificábanse no documento do PXOM, a nivel de ámbito A-4-06 e do distrito  no
seguinte cadro, que figurou no anexo 1 á Memoria Xustificativa:

Coa modificación proposta, os datos cuantitativos de ditos cadros altéranse do seguinte xeito:

A conclusión é que a Modificación proposta produce un incremento na diferencia entre a superficie
ofertada polo PXOM e os mínimos legais de zonas verdes, equipamentos e prazas de aparcamentos
esixibles, que se superan no distrito 4 en 68.131 m2 de zonas verdes, en 8.631 m2 de equipamentos e en
3.188 prazas de aparcamento.

Os anteriores datos numéricos trasládanse á documentación do PXOM nos documentos corrixidos da
Memoria  Xustificativa;  Anexo  de  vivenda  de  protección  e  documento  de  estratexia  e  estudo
económico financieiro do PXOM, que figuran no anexo documental da presente Modificación Puntual.

7.2. Cumprimento do artigo 48 da LOUGA NORMAS DE CALIDADE URBANA/CUMPRIMENTO DA
NORMATIVA DE HABITABILIDADE

A  modificación  de  planeamento  garante  as  condicións  de  habitabilidade,  salubridade  e
funcionalidade das vivendas. O espazo libre xerado coa ordenación detallada pode considerarse un
espazo exterior de calidade aos efectos da normativa de habitabilidade (Decreto 29/2010)  polo seu
deseño e por presentar unha continuidade espacial garantida e porque garda unha axeitada relación
coa altura das edificacións que o conforman:

a) A zona con ordenación detallada en ordenanza 3 mantén a proporción altura-anchura do PXOM e
as condicións establecidas na normativa do PXOM para o uso de vivenda.

b) Na zona en solo urbano consolidado AOP25, porque os sólidos P1, P2 e P3 previstos cunhas alturas
de VI, III e VI, presentan frontes ás Rúas San Roque e Reiseñor e a espazos interiores de calidade con
dimensións superiores aos exigibles según el apartado I.A.1.1. del anexo I a este decreto para los suelos

sin planeamiento. plantas a de acordo co disposto na 

c) Na zona da APR  4-09 CALVARIO 6,  con ORDENACIÓN DETALLADA,  o único sólido proposto  na
parcela P1 ten unha altura de X plantas cara ao espazo libre interior cunhas separacións de 24 metros
á  aliñación  contraria  da  Rúa  san  Roque  e  superior  cara  ao  espacio  libre  interior  nas  que  pode
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inscribirse un círculo de 0,7H (altura maior), e, que permitirá que a estancia maior e outra estancia
podan ter iluminación e ventilación natural directa a través de ditos espazos, como esixe o art. I.A.1.1
das normas de habitabilidade de vivendas de Galicia.

A  disposición  dos  sólidos  permite  as  mellores  condicións  posibles  de  ventilación  e  iluminación  e
prohíbense(polo PXOM) os tendidos aéreos , prevéndose o seu soterramento.

8.  XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DA LEI  8/1997 DE  ACCESIBILIDADE E  SUPRESIÓN DE  BARREIRAS

ARQUITECTÓNICAS E REGULAMENTO D.35/2000, QUE O DESENVOLVE.

A Lei 8/1997 de Accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas e o Decreto 35/2000 polo que

se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de

barreiras arquitectónicas, esixen que os instrumentos urbanísticos fagan constar expresamente na súa

Memoria o seu cumprimento, sinalando as determinacións normativas de aplicación e as solucións

adoptadas para lles dar cumprimento.

A Orden VIV/561/2010 é de aplicación en todos os espazos públicos urbanizados e se aplicará en

canto ás condicións de accesibilidade e non discriminación de acceso e utilización. As áreas peonís

accesibles terán un ancho mínimo de 1,80 m e a pendente lonxitudinal máxima non debe superar o

6%.

As rasantes definidas para o vial ao que se fixan aliñacións, son as existentes e están en torno ao 2%,

dentro das marxes autorizadss segundo a normativa de aplicación. O proxecto de obras ordinarias e o

proxecto de urbanización da A-4-09,  deberá xustificar  o  cumprimento do resto das condicións da

normativa de supresión de barreiras arquitectónicas urbanísticas.

9. ESTRATEXIA, ESTUDO ECONÓMICO E  INFORME DE SOSTIBILIDADE ECONÓMICA

9.1. ESTUDO ECONÓMICO/ VIABILIDADE

A  Modificación  que  se  propón  neste  expediente  altera  o  documento  de  Estratexia  e  Estudo

Económico Financeiro do PXOM,  en dous aspectos principais: a  avaliación económica da actuación

prevista no ámbito de solo urbano e a demostración da súa viabilidade, e  a xustificación do equilibrio

entre as distintas áreas de reparto do PXOM.

No estudo económico do PXOM aprobado parcial e definitivamente no ano 2008, o ámbito A-4-09

CALVARIO  considerouse cun valor de repercusión (calculado a data 2.007) de 1.320 €/m2.

Este valor era o resultado de aplicar o método residual estático de valoración catastral a un valor en

venta  do produto  inmobiliario  en  Vigo  de 2.408  €/m2c (un  10% inferior  ao  valor  publicado por  el

Ministerio de Fomento para el 2º trimestre de 2.007) e uns custes de construción de 772 €/m2c.
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3º Trimestre 2007, Fonte Ministerio de Fomento:

O resultado do método residual era, polo tanto, para todo Vigo en vivenda libre:

 Vr = (2.408/ 1,40 )- 772 = 948 €/m2c

O estudo do PXOM aplicaba uns coeficientes de distrito e factor corrector de 1,20 e 1,26 para este

ámbito, polo que resulta o valor residual finalmente utilizado:

948 €/m2c x 1,20 x 1,16 = 1.320 €/m2c.

O produto do valor de repercusión (1.320) pola edificabilidade posible no APR A-4-09 (17.930 m2c ) e

polo  90%,  tendo  en  conta  a  cesión  obrigatoria  do  10%  resultaba  unha  valoración  do  produto

inmobiliario apropiable polos propietarios de 21,3 millóns de euros.

En  canto  ás  cargas  de  urbanización,  a  estimación  do  PXOM  utilizou  unha  ratio  de  custes  de

urbanización normal de  53 €/m2c, que arroxaba un total de 1 millón de euros  e unhas indemnizacións

de 5,3 millóns de euros, o que ofrecía un total  de gastos de urbanización de 6,2 millóns de euros,

equivalentes a  347 €/m2c .

O balance de beneficios (21,3 M€ - 6,2 M€ = 15,1 M€ ) era positivo o que demostraba a viabilidade da

actuación,  cun  valor  residual  dentro  da  gama,  aínda  que  algo  por  enriba,  dos  valores  residuais

ámbitos da zona, (en torno aos 1.418 €/m2s) que o PXOM entendeu xustificado en canto ao equilibrio

entre as distintas áreas de reparto.

Para proceder á actualización de todos estes datos económicos, tendo en conta que nos atopamos

nun  momento  cunha  conxuntura  económica  ben  diferente  do  ano  2007,  utilizaremos  os  datos

estatísticos  oficiais  que reflicten a  evolución tanto  dos  prezos  do mercado inmobiliario,  como dos

custes de construción e  urbanización.

Para  valorar  o  produto  inmobiliario  a  data  de  hoxe,  a  estatística  do  Ministerio  de  Fomento  leva

aportando datos  non representativos no referente a prezos de vivenda libre de ata dous anos de

antigüidade en Vigo. Os prezos para vivendas libres totais en Vigo,  sen ter en conta a antigüidade,

descenderon de 2.131 €/m2c no 2º trimestre de 2007 a 1.414,60 €/m2c no 1º trimestre de 2014, cun

descenso do 33,6 %
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Primeiro trimestre  2014, Fonte  Ministerio de Fomento ( n.r. = Non representativo )

A nivel da provincia de Pontevedra a evolución dos prezos de vivenda libre entre o 2º trimestre de 2007

e o 1º de 2014, foi de 1.710 €/m2c a 1.264 €/m2c , o que supón un descenso do 26,08 %:

Na Estatística do INE de índices de prezos de vivenda, con base 2007, reflicte para Galicia un índice de

71,9,  que supón un descenso do 28,1 %, e no caso de vivendas novas o índice sitúase no 77,5, cun

descenso do 22,5%.
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Consideramos correcto utilizar, xa que logo, este último dato para valorar o produto inmobiliario a data

de hoxe, minorando nun 22,5 % o valor unitario do produto inmobiliario utilizado no 2007 e aplicándoo

á nova edificabilidade do ámbito APR A-4-09.

Valor unitario do  produto inmobiliario a 2014 = 2.408 €/m2c  x  77,59 % = 1.866,20 €/m2c

En canto aos custes de construción aplicaremos o incremento derivado dos índices de custes  do

sector da construción publicados polo Ministerio de Fomento ,que entre 2007 e 2013 variou de 100,02 a

103,71 (incremento do 3,68%). Utilizaremos,  polo tanto,  na fórmula do método residual  un valor  de

construción actualizado de 772 x 1,0368 = 800 €/m2c, e o valor residual:

Vr = (1.866,20/ 1,40 )- 800 = 533 €/m2c

O estudo do PXOM aplicaba uns coeficientes de distrito e factor corrector de 1,20 e 1,26 para este

ámbito, polo que resulta o valor residual finalmente utilizado:

533 €/m2c x 1,20 x 1,16 = 742 €/m2c.

Edificabilidade da A-4-09 = 3.750 m2c

Produto apropiable= 3.750 m2c x 90 % = 3.375 m2c

Valoración do produto apropiable (beneficios) = 3.375 m2c x 742  €/m2c= 2.504.250 € (2,5  M€)

Para a actualización das cargas de urbanización teremos en conta, non só as estatísticas oficias dos

prezos de urbanización do Ministerio de Fomento, senón tamén os datos máis axustados coñecidos ao

respecto da urbanización deste ámbito por  valoración do Proxecto de urbanización aprobado no

2009 e de indemnizacións calculadas no Proxecto de reparcelación do Polígono 11,  do ano 2008,

anulados pola sentenza que agora se executa.

Como se dixo anteriormente, os gastos de urbanización totais estimáronse no PXOM  en  6,2 millóns de

euros, equivalentes a  347 €/m2c.

A variación dos  índices  de custes do sector  da construción do Goberno de España,  Ministerio de

Fomento, non é especialmente significativa entre o 2007 e o 2013, pois, se ben no apartado de total
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edificación varía  entre o 100,02 e o 103,71 (incremento dun 3%),  no eido da enxeñería civil  (máis

aplicable ao concepto de obras de urbanización), rexistra unha variación entre un índice de 105,43

para o 2007 e 104,92 no 2013 (descenso dun 0,4%). Polo tanto,  non procedería efectuar ningunha

corrección global  deste concepto, senón que parece máis apropiado analizar a variación entre a

valoración dos gastos de urbanización dos proxectos de urbanización e reparcelación e os necesarios

coa actual proposta. Débese ter en conta que a superficie do polígono redúcese coa proposta  de

6.356 m2 a 2.378 m2, incluíndo unicamente as parcelas números 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 31 e 32 do

Proxecto de reparcelación anterior.

Os gastos calculados no Proxecto de Urbanización e no Proxecto de reparcelación foron os seguintes:

Os  conceptos  1  e  2  os  consideraremos  custes  de  urbanización  e  os  intentaremos  distribuír

proporcionalmente en función do ámbito urbanizado:

CONCEPTOS 1 +2 + IVA = 1,21 x ( 364.389,32 + 119.138 )= 483.527,32 € 

Imaxe do proxecto de urbanización e delimitación en azul da nova AOD
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SUPERFICIE
DELIMITADA

SUPERFICIE
URBANIZADA

RATIO/ RATIO/

APR A-4-09 NO PXOM 6.356 4.380 76,074 €/m2 110,394 €/m2

APR AOD NOVA  * 2.378 2.080 180.904 € 229.731 €

AOP 25 NOVA 2.512 1.530 191.098 € 168.903 €

S EN ORD 3 1.466 770 111.525 € 84.893 €

483.527 € 483.527 €

Para  o  cálculo  da  viabilidade  da  nova  A-4-09  utilizaremos  o  maior  dos  valores  obtidos,  ao  que

engadiremos  a imputación que o PXOM facía a este ámbito para conexións da rede de pluviais,

equivalente  ao  0,769%  dos  sistemas  xerais  SX/IN-SUP/PL2/28.001  a  008,  equivalente  a  92.205  €,

resultando un total de 229.731+ 92.205 =  321.936 €

Igualmente debemos engadir o custe da demolición das edificacións incompatibles na AOD A-4-09,

que segundo datos do Proxecto de reparcelación resultarían:

EDIFICACIÓN INCOMPATIBLE IMPORTE DEMOLICIÓN

19 8.360,00 €

20 8.250,00 €

28 29.260,00 €

29 24.849,00 €

TOTAL 70.719,00 €

Resultando un total de custes de urbanización de  321.936 € + 70.719 € = 392.655 €

No capítulo de INDEMNIZACIÓNS unicamente deberemos ter en conta as relativas a indemnizacións

por demolición das edificacións incompatibles nas parcelas 19, 20, 28 e 29, e que segundo o Proxecto

de reparcelación ascendían a :

EDIFICACIÓN INDEMNIZACIÓN

19 11.914,52 €

20 11.757,75 €

28 70.889,00 €

29 60.202,35 €

TOTAL 154.763,62 €

O  total  de  gastos  de  urbanización  ascende,  xa  que  logo,  a   547.418,622,  pero  como  marxe  de

seguridade o incrementaremos nun 20%, en concepto de gastos de xestión, equivalente ao punto 4 do

cadro de gastos, resultando:  547.418,62 x 1,20 = 656.902,34 €. 

Se se ten en conta que o produto inmobiliario apropiable é 3.375 m2c, as cargas de urbanización

suporían  194,63  €/m2c,  cifra  sensiblemente  inferior  aos  347  €/m2c  que  estimaba  o  PXOM  e  aos

246€/m2c que resultaban cos gastos dos Proxectos de urbanización e reparcelación.
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O  balance  entre  beneficios  (valor  de  produto  inmobiliario)  e  cargas  de  urbanización  resulta

actualizado:

                      2.504.250 € (2,5  M€)- 656.902,34 €   (0,66 M€)= 1.847,347,66 € (1,85 M€)

O que supón un valor residual no cadro xeral  de 1.131.847,67 €  ou 412 €/m2s

O que amosa, non só a viabilidade económica da proposta, senón tamén, por comparación deste

valor residual co valor residual dos áreas de reparto próximas, o equilibrio de beneficios e cargas entre

as distintas áreas esixibles polo artigo 112.1 da LOUGA.

Deben,  xa  que  logo,  trasladarse  os  anteriores  datos  aos  cadros  xerais  do  PXOM  do  Listado  de

valoracións: Cadro páx 1/10: Actuacións en marcha e  Cadro de viabilidade de cargas urbanísticas:

Ámbito A-4-09  (páx. 5/12), como se especifica no anexo documental desta modificación.

Desde o punto de vista dos propietarios particulares, a proposta é igualmente beneficiosa en canto a

inversión económica necesaria, dada a redución das cargas de indemnizacións, tanto por demolicións

de  edificacións  incompatibles,  como  por  redución  de  aproveitamentos,  ou  por  extinción  de

arrendamentos  na parte do ámbito que pasa a Solo Urbano Consolidado, como pode comprobarse

no cadro seguinte no que utilízanse datos do anterior Proxecto de Reparcelación. 

No  dito  cadro  figuran  identificadas  coa  dirección  e  referencia  catastral  todas  as  parcelas  con

aproveitamento  lucrativo  do  ámbito,  cunha  estimación  do  aproveitamento  susceptible  de

apropiación,  gastos  de  urbanización  e  importe  das  indemnizacións  a  aboar  ou  percibir  por

demolicións, cese de arrendamentos, perda de aproveitamentos na situación anterior e na proposta

de modificación que se plantexa neste expediente:

Nº de

parcel

a

dirección REF.CATASTRAL SIT.

ANT.
APROVEITA

MENTO

EDIFICABLE

GASTOS

URBANIZACI

ON (€)

INDEMNIZAC

IONS (€) (*)

SIT.

MOD

IFICA

CION

APROVEIT

AMENTO

EDIFICABL

E

GASTOS

URBANIZA

CION (€)

INDEMNIZA

CIONS

(€)

1 San Roque 112 4255209

NG2745N 

APR 

A-4-09 478,60 51.875,11 -11.400,18

SUC

ORD.

3

725 0,00 0

4 San Roque 106 4255206 
NG2745N 

APR 

A-4-09 281,79 30.535,18 7.446,89

SUC

ORD.

3

435 0,00 0

6 San Roque 102 4255204 
NG2745N 

APR 

A-4-09 312,24 33.831,59 -16.004,89

SUC

ORD.

3

505 0,00 0

7 San Roque 100 4255203 
NG2745N 

APR 

A-4-09 576,93 62.458,33
- 187.256,80

SUC

ORD.

3

950 0,00 0

8 San Roque 98 4255202 
NG2745N 

APR 

A-4-09 356,18 38.515,97 28.126,77

SUC

ORD.

3

560 0,00 0

11 San Roque 114 42552425NG2745

N 

4255246NG2745N

4255210NG2745N

APR 

A-4-09
1.874,62 202.989,56 171.056,37

SUC

AOP

25

(P.1)

990 43.970,72 0

12 San Roque 124  4255212 
NG2745N 
(parcial)

APR 

A-4-09

312,24 33.831,59 33.131,75 SUC

ORD.

3

480 0,00 0

13 BIS- San Roque 100 4255211NG2745N APR 1.094,26 118.497,32 147.149,94 SUC 420 26.093,39 0
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14 4255213 
NG2745N 

A-4-09 AOP

25

(P.2)
16 San Roque 128,

128b,130,134,136b  

4255212 
NG2745N 
(parcial)

APR 

A-4-09
4.103,68 444.495,09 484.778,07

SUC

AOP

25

(P.3)

2.987,80

94.788,20 0

19 San Roque 142

interior

4255222 
NG2745N 

APR 

A-4-09
561,88 60.723,37 63.491,14

APR

AOD

A-4-

09

419,06

62.343,63

7.300,35

20 San Roque 144

interior

4255223NG2725N APR 

A-4-09
566,44 61.243,86 64.294,85

APR

AOD

A-4-

09

422,46 62.849,55 7.613,05

25 San Roque fronte

ao 144 interior

4255227NG2725N
4255228NG2725N

APR 

A-4-09
610,87 66.101,73 82.085,11

APR

AOD

A-4-

09

455,60 67.778,64 20.889,99

26 San Roque 142

interior

4255226NG2725N APR 

A-4-09
265,05 28.626,73 35.548,67

APR

AOD

A-4-

09

197,68 29.408,33 9.063,91

27 San Roque fronte

ao 142A

4255225NG2725N APR 

A-4-09
260,65 29.841,20 37.056,79

APR

AOD

A-4-

09

194,4 0,00 8.913,55

28 San Roque 152 4255224NG2725N APR 

A-4-09
427,93 46.323,26 -13.364,79

APR

AOD

A-4-

09

319,15 47.480,87 -56.255,09

29 San Roque 154 4255229NG2725N APR 

A-4-09
482,09 52.222,10 4.647,04

APR

AOD

A-4-

09

359,55 53.490,06 -43.716,23

31 San Roque 158 4255231NG2725N APR 

A-4-09
559,60 60.549,88 75.190,82

APR

AOD

A-4-

09

417,36 62.090,67 19.136,91

32 Gregorio Espino 24

interior

4255230NG2725N APR 

A-4-09
791,37 85.533,21 106.215,11

APR

AOD

A-4-

09

590,02 87.776,89 27.053,63

34 Gregorio Espino 20 4255234 
NG2745N 

APR 

A-4-09 597,51

64.713,77 -665.684,95 SUC

ORD.

3

1.274,00 0,00 0,00

35 Gregorio Espino 22 42552375NG2745
N 

APR 

A-4-09 282,18

30.535,18 37.918,58 SUC

ORD.

3

606,48 0,00 0

36 Gregorio Espino 26 42552367NG2745
N 

APR 

A-4-09 283,81

30.708,68 38.134,03 SUC

ORD.

3

609,98 0,00 0

37 Gregorio Espino 26 4255237
NG2745N 

APR 

A-4-09 302,18

32.617,13 -112.043,24 SUC

ORD.

3

644,00 0,00 0

38 Gregorio Espino 28 4255238 
NG2745N 

APR 

A-4-09 316,18

34.178,58 -209.204,10 SUC

ORD.

3

686,00 0,00 0

39 Gregorio Espino 30 4255239 
NG2745N 

APR 

A-4-09 314,78

34.005,09 -201.313,48 SUC

ORD.

3

700,00 0,00 0

10,00% Aproveitamento

municipal

APR 

A-4-09
1.799,20 0,00 0,00 375 98.012,20 0

TOTAIS 17.812,26 1.734.953,51 0,00 16,323,54 736.083,15 0
(*)  Os datos que figuran neste cadro son estimativos , a partir de datos extraídos do proxecto de reparcelación do Polígono nº 11 do Calvario aprobado
definitivamente  (anulado  xudicialmente),  extrapolado  ás  superficies  delimitadas  neste  expediente  cos  criterios  que  figuran  na  presente  Memoria
Xustificativa.  Calcúlanse aos exclusivos efectos xustificativos neste expediente, sen que vinculen nin teñan ningún carácter normativo a efectos da xestión
posterior  deste ámbito.  O dato de indemnizacións consideradas  (segundo datos do Proxecto de reparcelación) é o  balance entre indemnizacións
pagadas e recibidas, considerando entre estas últimas as de extinción de arrendamentos que percibirían os inquilinos legais de cada parcela.
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As conclusións que se poden extraer da análise do anterior cadro é que a Modificación produce unha

diminución no aproveitamento edificatorio, pero tamén unha substancial diminución das cargas de

urbanización,  tanto  pola  redución  do  solo  a  urbanizar,  como  por  la  substancial  redución  de

indemnizacións  por  demolicións  de  edificacións  incompatibles,  perda de  aproveitamento  e  ceses

arrendamentos, xa que no SUC a maioría de inmobles permanecen  incorporados ao patrimonio dos

seus primitivos propietarios sen necesidade de ser demolidos nin desaloxados.

As  parcelas que pasan de solo urbano non consolidado a consolidado, tanto a  obxecto da sentenza

que se executa como as  outras  similares a ela, vense  beneficiadas notablemente,  xa que se lles

incrementa o aproveitamento apropiable sen ningunha carga de urbanización.

 As que pasan de SUNC a SUC pero dentro da AOP ven reducido o seu aproveitamento urbanístico

pero  tamén  reducidas  as  cargas  de  urbanización  que  limítanse  ás  necesarias  para  completar  a

urbanización e adquisición da condición de solar.

Por último, as  parcelas que se manteñen como Solo Urbano non consolidado, dentro da nova AOD 4-

09, reducen igualmente o seu aproveitamento urbanístico pero tamén de forma moi importante as

cargas de urbanización, xa que a superficie urbanizada é menor e as indemnizacións limítanse as

referentes a demolicións de edificacións incompatibles, suprimíndose as que lastraban a anterior APR

referentes a arrendamentos, perdas de aproveitamentos e edificacións incompatibles, así como gastos

de xestión. 

Coa  proposta  de  modificación  o  aproveitamento  municipal  vese  reducido  en  1.424  m2c  de

aproveitamento, pasando de 1.799,20 m2c a 375 m2c, e isto debido á redución de solo urbano non

consolidado  (por  motivo  da  sentenza).  A  incidencia  da  actuación  sobre  a  facenda  municipal

analízase a continuación.

9.2 INFORME DE SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA:

En atención ao artigo 15 do RDL 2/2008, do Texto Refundido da Lei de solo estatal, a documentación

dos  instrumentos  de  ordenación  deberán  incluír  un  informe  ou  memoria  de  sustentabilidade

económica, na que se ponderará o impacto da actuación nas facendas públicas pola implantación e

mantemento  das  infraestruturas  e  servizos  necesarios,  así  como  suficiencia  e  adecuación  do solo

destinado a usos produtivos.

Dito informe ou Memoria de sostibilidade económica aparece mencionado como documentación

necesaria dos plans xerais no artigo 61 da LOUGA,  tras a  modificación operada pola Lei 2/2010, de 25

de marzo, de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación

urbanística e protección do  medio rural de Galicia.
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O artigo 3 do RD 1492/2011, de 24 de outubro, polo que se aproba o “Reglamento de Valoraciones de

la Ley del Suelo” especifica con máis detalle as cuantificacións de custes e ingresos que deberán terse

en conta en relación co impacto económico para a facendas locais.

Para a elaboración do presente ISE  preténdese, no posible, seguir o esquema metodolóxico proposto

na “Guía Metodolóxica para la redacción de Informes de Sostibilidade Económica” da Secretaría de

Vivenda e actuacións urbanas do Ministerio de Fomento, do ano 2011.

No  caso  que  nos  ocupa,  dito  informe  de  sostibilidade  económica  limítase  a  constatar  que  as

modificacións que se propoñen non supoñen ningún impacto negativo nin para a Facenda Local nin

para ningunha outra Administración Pública. En todo caso, dado que o obxectivo é a definición de

aliñacións en solo urbano consolidado, sometido a licenzas directas, trátase de comprobar que a súa

aplicación suporá un incremento nos ingresos públicos en concepto de ingresos directos e indirectos,

tanto de carácter regular  como irregular,  superior aos gastos de conservación e mantemento dos

espazos libres públicos (viais e zonas verdes).

Para a avaliación dos gastos de conservación e mantemento,  partirase do estudio do Orzamento

Municipal do ano 2013 e dos Indicadores económicos oficiais publicados na páxina web do Concello,

relativos ao Orzamento liquidado de dito ano, indicadores do gasto por habitante e por prestación

relativos a servizos e mantementos incluídos preferentemente nos Capítulos 1 e 2 .

Para a estimación de ingresos utilizaranse as Ordenanzas de Tributos e Prezos Públicos aprobadas polo

Concello e publicadas igualmente no páxina web e no BOP.
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9.2.1. ESTUDO DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO MUNICIPAL 

Utilizaremos o último Orzamento Municipal liquidado, do ano 2013, segundo datos obrantes na páxina

web municipal:

En canto aos programas de gastos por capítulos,  e para ter unha idea dos gastos dependentes e

independentes dos habitantes, e os relacionados coa conservación e mantemento das urbanizacións,

podemos utilizar a seguinte táboa do orzamento liquidado no 2013, no que pode observarse como os

gastos correntes que poden ter incidencia nas novas ordenacións ubícanse nos capítulos 1 e 2, con

algunha incidencia nos capítulos 4, 5 e 6.

A suma dos capítulos 1 e 2 liquidados ascende a 166.490.942,45 €, e ,na hipótese de que o 100% destes

capítulos  se  destinase  ao  conservación  e  mantemento  das  urbanizacións,  suporía  un  gasto  por

habitante de:

 166.490.942 €/ 296.479 hbtes. = 561 €/habitante.

Non obstante, para os cálculos de gastos derivados da conservación e mantemento da urbanización

derivada da ordenación proposta, utilizaremos os “Indicadores económicos de Gestión” publicados

polo Concello de Vigo na súa páxina web, con data de referencia 31/12/2013, e data de creación

28/01/2014, aplicados aos datos concretos da ordenación detallada que se propón.
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9.2.2. ESTIMACIÓN DA INVERSIÓN PÚBLICA E INCREMENTO PATRIMONIAL DA NOVA ORDENACIÓN.-

No sistema urbanístico español  e galego os propietarios dos terreos son os que teñen o deber de

financiar a totalidade dos gastos de produción do solo edificable e, como compensación reciben o

aproveitamento urbanístico ou plusvalías derivadas da acción urbanística. Polo tanto, con carácter

xeral  a  administración municipal  non participa na inversión para a execución das  obras  e demais

custes de urbanización.

Non obstante,  neste caso, excepcionalmente, coa modificación que se propón existen unha serie de

terreos  xa  cedidos,  integrados  agora  no  Solo  urbano  consolidado,  que  unicamente  poden  ser

urbanizados mediante unha actuación illada en solo urbano consolidado a financiar e executar pola

administración  directamente,  sen  prexuízo  de  que  poderán  ser  reintegrados  mediante  o

procedemento de contribucións especiais.

As  superficies municipais dentro da AOP  (parcelas A;  B, C e F de resultado do anterior Proxecto de

reparcelación,  obtidas  algunhas  delas  xa  anteriormente  en  cesións  de  dominio  ou  só  de  uso  de

superficie)  teñen unha superficie total  de 368 m2  e a súa urbanización tería un custe estimado de

50.339,66  €,  e  as  superficies  exteriores  a  AOP  que  anteriormente  figuraban  entre  as  obrigas  de

urbanización da AOD eran 431,84 m2, cun custe de urbanización de 47.672,54 m2.

En  total,  os  custes  de  urbanización  na actuación  illada,  a  financiar  polo  Concello,  estímanse  en

98.012,20 €, e así figura no cadro do artigo 8.1. desta Memoria.

O incremento patrimonial obtido polo 10% de aproveitamento de cesión ao Concello na APR AOD-4-

06 valórase do mesmo xeito que no punto 8.1. desta Memoria Xustificativa na análise da viabilidade

económica:

Aproveitamento municipal: 375 m2c

Valor de repercusión (Xustificado en 8.1.): 742 €/m2c.

Valor do aproveitamento municipal: 375 m2c x 742 €/m2c = 278.250 €

O incremento do patrimonio municipal  é superior ao custe de urbanización imputado ao Concello.

9.2.3.  ESTIMACIÓN  DOS  GASTOS  E  INGRESOS  CORRENTES  MUNICIPAIS  TRAS  DA  RECEPCIÓN  DA

URBANIZACIÓN.-

a) ESTIMACIÓN DE GASTOS CORRENTES DA FACENDA PÚBLICA MUNICIPAL, POLA NOVA ORDENACIÓN

URBANÍSTICA:

Os  datos xerais da actuación de urbanización proposta son os seguintes:
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SUPERFIC
IE

DELIMITA
DA

EDIFICABILIDADE SUPERFICIE
URBANIZADA

Superficie de
viais

Superficie  de
Zonas

axardinadas

APR AOD NOVA  * 2.377 3.750 2.080 1.860 220

AOP 25 NOVA 2.511 4.397,80 1.530 1.450 80

S EN ORD 3 1.468 8.175,46* 770 430 0

16.323,26 m2c 4.380 m2 3.740 m2(*) 300 m2

-a)  Edificabilidade en Solo Urbano Consolidado, Ordenanza 3: 8.175,46 m2c (*)

-b)  Edificabilidade en Solo Urbano consolidado, AOP-25 REISEÑOR-SAN ROQUE: 4.397,80 m2c

-c) Superficie que se mantén en SUNC, na nova APR A-4-09 CALVARIO 6 (AOD): 3.750 m2c

(*):  A  efectos  de  estimación  de  licenzas  e  novas  vivendas  nesta  zona  terase  en  conta  que  a

edificación xa existente  ten unha edificabilidade consumida de 3.839,86 m2c, considerando como

nova edificación a diferenza:

8.175,46 m2c -3.839,86 m2c = 4.306,10 m2c 

A totalidade de edificabilidade nova no ámbito considérase: 12.453 m2c

Para estimar o número de novas vivendas, desta edificabilidade deduciremos as superficies en plantas

baixas  nas  novas  edificacións  (779  m2c),  co  que  a  edificabilidade  residencial  nova  estímase  en

11.674,90 m2cR

Tendo en conta datos estatísticos do INE (Nº de habitantes Vigo: 296.479 habitantes, nº de vivendas

principais,  Vigo:  114.455  vivendas,  media  habte/vda.:  2,6  habte/vda.)  e  una  superficie  media

construída por vivenda de 120 m2c e 1 vehículo por vivenda, resulta para unha edificabilidade total

nova de 11.674,90 m2cR:

Nº de novas vivendas: 97

Nº de novos vehículos : 97

Nº de novos habitantes: 252 habitantes

Con estes datos, e utilizando os indicadores económicos municipais referidos á ordenación detallada

concreta (preferentemente indicadores por  superficies que indicadores  por  habitante)  obtemos  os

seguintes gastos de conservación e mantemento:
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9.2.4. ESTIMACIÓN DE INGRESOS CORRENTES NA FACENDA MUNICIPAL.-

1. Ingresos directos de carácter irregular no periódico ou conxuntural:

-Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras (ICIO):

Segundo a ordenanza fiscal nº 5, reguladora do Imposto de Construcións e obras, o tipo impositivo é

do 3,5% sobre o custe real e efectivo da construción.

Utilizando os prezos medios de construción segundo os módulos do Anexo A da mesma ordenanza

fiscal, (módulo 43 m2 de edificio de vivendas libres: 540,91 €/m2c, notablemente inferior aos custes reais

da  edificación),  e  a  edificabilidade  nova  estimada,  resulta  un  ingreso  puntual  no  momento  da

concesión das licenzas de edificación de:

ICIO: 3,5% x 12.453 m2c x 540, 91 €/ m2c =  253.758,33 € 

- Imposto sobre o Incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana, Plusvalía (IVTNU)

O feito impoñible deste imposto está constituído polo incremento que experimenten os terreos de

natureza urbana que se poña de manifesto no momento da transmisión da súa propiedade.

Segundo  a  Ordenanza  fiscal  nº  6  reguladora  deste  imposto  a  base  impoñible  é  o  produto  de

multiplicar o valor dos terreos no momento do devengo por un coeficiente en función do período de

tempo de xeración do incremento, para períodos máximos de vinte anos.

Formulando a hipótese de que se transmiten un 50% dos terreos nun período medio de xeración de

entre 5 e 10 anos , e utilizando:

- Coeficiente do Imposto : 0, 032

- Valor catastral medio da zona ( segundo cálculo que se fai no apartado do IBI): 350 €/m2c

Resulta un ingreso por Imposto de plusvalía de:

IVTM= 50% x 12.453 m2c x 0,32* 350 €/m2c = 69.736,80 €

O  total  de  ingresos  directos  de  carácter  irregular  non  periódico  ou  conxuntural  derivados  desta

ordenación estímanse en : 235.758,33 + 71.229,28 =   307.487,61  euros   , que se producirán no momento
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INDICADOR COSTE UNIDAD MEDICION TOTAL

1. MANTEMENTO ORDINARIO DE VIAIS 15500 0,77 m2 3.740 2.879,80

2. MANTEMENTO ABASTECEMENTO E SANEAMENTO 16100 0,12 ml tubo 628 75,36

3. SERVIZO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS 16200 40,8 vda+local 100 4.080,00
4. SERVIZO DE LIMPEZA VIARIA 16201 4,62 m2 3.740 17.278,80

5. MANTEMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 16500 151,52 farola 15 2.272,80
6. MANTEMENTO DE ZONAS VERDES E XARDINS 17100 3,53 m2 300 1.059,00

TOTAL POR ORDENACION DETALLADA 27.645,76
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de transmisión das propiedades xa urbanizadas e edificadas e no momento da concesión das licenzas

de construción.

2. Ingresos directos de carácter regular ou periódico :

-Imposto de Bens Inmobles (IBI.):

É un tributo directo de carácter real que grava o valor dos bens inmobles.  A base impoñible está

constituída polo valor catastral dos bens inmobles, determinada polas normas reguladoras do Catastro

Inmobiliario.  A ponencia de valores catastrais de Vigo non está actualizada ao planeamento vixente ,

polo que para a estimación do valor catastral efectuouse un estudo dos valores catastrais de inmobles

similares á ordenación proposta no entorno inmediato:

Referencia catastral Dirección Uso Año Superficie m2c Valor  € Valor  unitario/m2c

4255240NG2745N0020RS  Avda. Alcalde Gregorio
Espino 32 5ºA

Vivenda 1977 125 36.163 289,30

4255241NG2745N0030BL Avda. Alcalde Gregorio
Espino 34 4º D

Vivenda 1986 143 45.390 317,40

4255242NG2745N0053MD Reiseñor 13 5º C Vivenda 1985 108 32.353 299,56

4255243NG2745N0045RI Reiseñor 9 5º C Vivenda 1989 100 33.646 336,46

4355901NG2745N0021SD  Avda. Alcalde Gregorio
Espino 39 6º B

Vivenda 1990 128 43.552 340,25

En base a ditos valores, e tendo en conta os coeficientes de depreciación por ano de antigüidade da

construción e a actualización dos valores catastrais, estímase como valor utilizable 350 €/m2c.

Aplicado este valor unitario á edificabilidade nova de la ordenación, resulta un valor catastral total de:

Vct =12.453 m2c x 350 €/m2c= 4.358.550 €

A cota tributaria deste imposto segundo o artigo 8 da Ordenanza nº 2, para os inmobles urbanos é do

0,884% , cuns ingresos anuais por IBI de :

IBI: 12.453 m2c x 350 €/m2cx 0,884%= 38.529,58 €

-Imposto de vehículos de tracción mecánica (IVTM):

É un tributo municipal sobre a titularidade de vehículos de tracción mecánica aptos para circular polas

vías publicas. Para o seu cálculo utilizaremos a hipótese de un vehículo utilitario de potencia fiscal

entre 8 e 12 cabalos fiscais  por cada 120 m2c  de nova construción, co que resulta:

Nº de vehículos novos: 12.453 m2c / 120 m2c/vehículo novo = 104 vehículos

Cota tributaria ( segundo ordenanza 3 do IVTM) para turismos entre 8 e 11,99 cabalos fiscais:  62,35 €/

vehículo

IVTM= 104 vehículos novos x 62,35 €/vehículo novo = 6.484,40 € 

 -Taxas por aproveitamento de dominio público (vados de garaxes):
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Regúlanse na Ordenanza nº 30 de tributos e prezos públicos reguladora das taxas por aproveitamento

especial ou utilización privativa do dominio público local. Neste caso, teremos en conta unicamente as

entradas de vehículos ao interior de edificios, fincas ou locais.

Tendo en conta a ordenación detallada, consideraremos 4 novos accesos a garaxes dende a Rúa San

Roque (categoría 4ª), dous deles para garaxes de menos de 10 prazas e dous de entre 11 e 25 prazas:

O importe da taxa de vados segundo os prezos públicos establecidos para o ano 2014 , sería:

Taxa vados = ( 2 x 119,49 €) + (2 x 167,95 €) = 574,88 €

O  total  de  ingresos  directos  de  carácter  regular,  periódico  anual  derivados  desta  ordenación

estímanse en:  38.529,58  + 6.484,40  + 574,88  =    45.588,86 euros  ,  que se producirán no momento  de

transmisión das propiedades xa urbanizadas e edificadas e no momento da concesión das licenzas de

construción.

O total de ingresos, da actuación prevista reflíctese no seguinte cadro:

A conclusión é que a nova ordenación vai a producir un incremento patrimonial municipal cun valor

superior  aos  custes  de  urbanización  imputables  ao  Concello,  e  que  o  balance  entre  os  ingresos

previstos  pola  nova  ordenación  e  os  gastos  de  conservación  e  mantemento  da  urbanización  é

positivo,  non incidindo negativamente no Presuposto municipal.

10. MARCO NORMATIVO

De seguido, incorpórase a lexislación que da amparo ao planeamento e a principal normativa que lle

afecta. 

10.1. INTEGRACIÓN DA AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA
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PUNTUALES PRESUPUESTO % IMPUESTO TOTAL

ICIO 4.406.793,77 3,50% 154.237,78

PLUSVALIA? 2.179.275,00 0,032 69.736,80

223.974,58

PERMANENTES EDIFICABILIDAD Vc Vc impuesto

IBI 12.453,00 350 4.358.550,00 38.529,58

IAE

SUP VEHICULOS TASA TOTAL

IVTM 104 62,35 6.484,40

Nº TASA TOTAL

VADOS 15 574,88

TOTAL 45.588,86
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O proceso de AAE  comeza coa elaboración dun Anteproxecto da MODIFICACIÓN PUNTUAL  como

Documento de inicio, no que se recollen de forma resumida os principais obxectivos e características

do conxunto de problemas aos que debe dar resposta a futura Modificación Puntual Nº 10 do Plan

Xeral de Ordenación Municipal de Vigo e que agora se aborda.

En decembro do 2013 foi elaborado o anteproxecto como DOCUMENTO DE INICIO (remitido por oficio

da Vicepresidenta da XMU do 08.01.2014), cumprindo coa Directiva 2001/42/CE, relativa á Avaliación

Ambiental Estratéxica de plans e programas, trasposta ao ordenamento xurídico español a través da

Lei  9/2006,  de  28  de  abril,  sobre  avaliación  dos  efectos  de  determinados  plans  e  programas,

establecéndose como lexislación básica para Galicia, que establece a obrigatoriedade de comunicar

ao órgano ambiental  a iniciación da tramitación  do  planeamento  urbanístico,  acompañando  un

documento de inicio que incluirá os aspectos recollidos no artigo 18 da Lei 9/2006, de 28 de abril.

Polo demais,  salientar  que o día 12.12.2013, entrou en vigor  a Lei 21/2013, do 9 de decembro, de

avaliación  ambiental  (BOE  do  11.12.2013).  Porén,  sen  prexuízo  da  súa  aplicación  ás  avaliacións

ambientais  competencia  da  Administración  Xeral  do  Estado  dende  a  súa  entrada  en  vigor,  aos

efectos do disposto nas súas disposicións derrogatoria e finais sétima e novena e da súa aplicación

como lexislación básica, as Comunidades Autónomas que dispoñan de lexislación propia na materia

de  avaliación  ambiental  deberán  adaptala  ao  disposto  na  Lei  21/2013,  do  9  de  decembro,  de

avaliación ambiental, no prazo dun ano dende a súa entrada en vigor (disposición final undécima da

Lei 21/2013), momento no que, en calquera caso, serán aplicables os artigos desa Lei, agás os non

básicos, a todas as Comunidades Autónomas. Non obstante, permítese ás Comunidades Autónomas

optar  por  realizar  unha remisión  en bloque a  esta  lei,  que resultará de aplicación no seu ámbito

territorial como lexislación básica e supletoria.

O día 11.02.2014, o Secretario xeral de Calidade e Avaliación Ambiental adoptou a decisión de non

someter a dita modificación puntual ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica.

10.2. LEXISLACIÓN

MARCO EUROPEO:

• Carta europea de Ordenación del territorio, aprobada o 20 de maio de 1983 en Torremolinos.
• Principios directores para o Desenrolo territorial sustentable do continente europeo, adoptados

en Hannover en 2000.
• Declaración  de  Lisboa  sobre  “Redes  para  o  desenrolo  territorial  sostible  do  continente

europeo: Pontes a través de Europa”, adoptada en Lisboa o 27 de outubro de 2006.
• Declaración de Liubliana sobre a Dimensión territorial do desenrolo sustentable, de 2003.
• Ditame sobre a Comunicación da Comisión relativa á cooperación para a ordenación do

territorio europeo – Europa 2000 + (DOCCE 02/04/1996).
• Resolución sobre unha política comunitaria de ordenación do territorio: Europa 2000 (DOCCE

02/11/1992).
• Directiva  2004/35/CE,  do  21  de  abril,  do  Parlamento  Europeo  e  do  Consello,  sobre

responsabilidade  medioambiental  en  relación  coa  prevención  e  reparación  de  danos
medioambientais (DOUE do 30/04/2004).

• Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeo e do Consello, pola que se establece un marco
comunitario de actuación no ámbito da política de augas  Directiva 2003/35/CE, do 26 de
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maio, pola que se establecen as medidas para a participación do público na elaboración de
determinados plans e programas relacionados co ambiente e pola que se modifican, no que
se refire á participación do público e o acceso á xustiza, as Directivas 85/337/CE e 96/61/CE do
Consello (DOCE 25/06/2003).

• Directiva 2003/04/CE, do 28 de xaneiro, do Parlamento Europeo e do Consello, relativa ao
acceso  ao  público  da  información  medioambiental  e  pola  que  se  derroga  a  Directiva
90/313/CEE do Consello (DOCE do 14/02/2003).

• Directiva  2001/42/CE,  do  27  de  xuño,  do  Parlamento  Europeo  e  do  Consello  relativa  á
avaliación dos efectos de determinados plans e programas no ambiente (DOCE 21/07/2001).

• Decisión 1411/2001/CE, do 27 de xuño, do Parlamento Europeo e do Consello relativa a un
marco comunitario  de  cooperación  para  o  desenvolvemento  sostible  no  medio  urbano
(DOCE 13/07/2001).

• Convenio europeo da paisaxe (número 176 do Consello de Europa), feito en Florencia o 20 de
outubro de 2000 e instrumento de ratificación do Estado español (BOE 5/2/2008).

• Decisión 93/626/CEE, do 25 de outubro, do Consello relativa á celebración do Convenio sobre
a diversidade biolóxica (DOUE 13/12/1993).

• Directiva 92/43/CEE, do 21 de maio, do Consello relativa á conservación dos hábitats naturais
e da fauna e flora silvestres (DOUE 22/07/1992).

• Directiva 2008/98/CE, do 19 de novembro, do Parlamento Europeo e do Consello sobre os
residuos (DOUE 22/11/2008).

• Directiva  1999/31/CE,  do  26  de  abril,  do  Consello  relativa  á  vertedura  de  residuos  (DOUE
16/07/1999).

• Directiva 1994/62/CE, do 20 de decembro, do Parlamento Europeo e do Consello relativa aos
envases e os residuos (DOCE 31/12/1994); modificada pola Directiva 2004/12/CE,  do 11 de
febreiro,  do  Parlamento  Europeo  e  do  Consello  (DOUE  18/02/2004)  e  pola  Directiva
2005/20/CE,  do  9  de  marzo,  do  Parlamento  Europeo  e  do  Consello  (DOUE
16/03/2005).Regulamento (CE) 1005/2009, do 16 de setembro, do Parlamento Europeo e do
Consello, sobre as substancias que esgotan a capa de ozono (DOUE 31/10/2009).

• Decisión 406/2009/CE, do 23 de abril, do Parlamento Europeo e do Consello, sobre o esforzo
dos  Estados  membros  para reducir  as súas emisións de gases  efecto invernadoiro a fin  de
cumprir os compromisos adquiridos pola Comunidade ata 2020 (DOUE 05/06/2009).

• Directiva  2008/01/CE,  do  15  de xaneiro,  do  Parlamento  Europeo e  do  Consello  relativa  á
prevención e ao control integrados da contaminación (DOUE 29/01/2008).

• Directiva  2008/50/CE,  do  21  de  maio,  do  Parlamento  Europeo  e  do  Consello  relativa  á
calidade do aire ambiente e a unha atmosfera máis limpa en Europa (DOUE 11/06/2008).

• Directiva 2004/107/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 15 de decembro de 2005,
relativa ao arsénico, o cadmio, o mercurio, o níquel e os hidrocarburos aromáticos policíclicos
no aire ambiente (DOUE 26/01/2005).

• Directiva 2002/3/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 12 de febreiro de 2002, relativa
ao ozono no aire ambiente (DOUE 09/03/2002).

• Directiva 2000/69/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 16 de novembro de 2000,
sobre os valores límite para o benceno e o monóxido de carbono no aire ambiente (DOUE
13/12/2000).

• Directiva 1999/30/CE, do 22 de abril, do Consello relativa aos valores límite de dióxido de xofre,
dióxido de nitróxeno e óxidos  de nitróxeno,  partículas e  chumbo no aire ambiente,  (DOUE
29/06/1999);  modificada pola Decisión da Comisión 2001/744/CE,  de 17 de outubro (DOUE
23/10/2001).

• Directiva 96/62/CE, do 27 de setembro, do Consello sobre avaliación e xestión da calidade do
aire ambiente (DOCE 21/11/1996); modificada polo Regulamento (CE) 1882/2003, do 29 de
setembro, do Parlamento Europeo e do Consello (DOUE 31/10/2003).Real Decreto 102/2011, do
28 de xaneiro, relativo á mellora da calidade do aire.

• Directiva 2002/49/CE, do 25 de xuño, do Parlamento Europeo e do Consello, sobre avaliación
e xestión do ruído ambiental.

MARCO ESTATAL E AUTONÓMICO

• Real Decreto Lexislativo 2/2008, do 20 de xuño, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de
solo (BOE 26/06/2008).

• Lei 8/2013, de 26 de xuño, de rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas.
• Real Decreto 2158/1978, do 23 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Planeamento

para o desenrolo e aplicación da Lei sobre Réxime do solo e ordenación urbana.
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• Real Decreto 3288/1978, do 25 de agosto,  polo que se aproba o Regulamento de Xestión
urbanística  Planeamento  para  o  desenrolo  e  aplicación  da  Lei  sobre  Réxime  do  solo  e
ordenación urbana

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

• Lei 10/1995, do 23 de novembro, de Ordenación territorial de Galicia.
• Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Vigo, aprobado definitiva e parcialmente

por  Orde  da  Conselleira  da  CPTOPT  do  16/05/2008  e  Orde  do  Conselleiro  da  CMATI  do
13/07/2009 de cumprimento da Orde da Conselleira da CPTOPT do 16/05/2008.

• Convenio sobre o acceso á información, a participación do público na toma de decisións e o
acceso á xustiza en asuntos ambientais, firmada o 25 de xuño de 1998, ratificada o 29 de
decembro de 2004 (DOUE 17/05/2005).

• Lei 26/2007, do 23 de outubro, de Responsabilidade medioambiental.
• Lei  27/2006,  do 18 de xullo, pola que se regulan os Dereitos  de acceso á información,  de

participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente.
• Lei 21/2013, de 9 de decembro, de Avaliación Ambiental.
• Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre Avaliación dos efectos de determinados plans e programas no

medio ambiente.
• Real  Decreto  2090/2008,  do  22  de  decembro,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  de

Desenvolvemento parcial da Lei 26/2007.
• Real Decreto 1332/2012, de 14 de setembro, polo que se aproba el  Plan Hidrolóxico de la

Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa
• Real Decreto 1193/1998, do 12 de xuño, polo que se modifica o Real Decreto 1997/1995, do 7

de decembro, polo que se establecen medidas para contribuír a garantir a biodiversidade
mediante a conservación dos hábitats naturais e da flora e fauna silvestres.

• Real Decreto 1997/1995, do 7 de decembro, polo que se establecen medidas para contribuír a
garantir a biodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais e da flora e fauna
silvestres.

• Real Decreto 1367/2007, do 19 de outubro, pola que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de
novembro, no referente a zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións acústicas.

• Real  Decreto  1513/2005,  do  16  de  decembro,  pola  que  se  desenvolve  a  Lei  37/2003,  no
referente á avaliación e xestión do ruído ambiental.

• Lei 32/2003, do 3 de novembro, Xeral de telecomunicacións.
• Lei 3/2013, de 20 de maio, de impulso e ordenación das infraestruturas de telecomunicacións

de Galicia.
• Lei 22/1988, de 28 de xullo, de Costas
• Lei 2/2013, de 29 de maio, de protección e uso sostible do litoral e de modificación da Lei

22/1988, de 29 de xullo, de Costas
• Lei 25/1988, de 29 de xullo, de Estradas
• Lei 8/2013, de 28 de xuño, de estradas de Galicia
• Lei 33/2003, do 3 de novembro, de Patrimonio das Administracións públicas.
• Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia.
• Decreto 232/2008, do 2 de outubro, sobre o Inventario xeral do patrimonio cultural de Galicia.

MARCO DA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

• Ordenanzas xerais de Protección do medio ambiente do Concello de Vigo aprobadas por
acordo do Pleno de 26/05/1994, modificadas mediante acordo do Pleno 26/05/2008.

• Ordenanza municipal de protección do medio contra a contaminación acústica producida
por ruído e vibracións, e declaración de zonas acusticamente saturadas (ZAS).

• Ordenanza  reguladora  das  condicións  urbanísticas  de  localización,  instalación  e
funcionamento dos  elementos e equipos de telecomunicación no termo municipal de Vigo,
aprobada definitivamente polo Pleno do Concello de Vigo o 26/02/2001

10.3. PROCEDEMENTO E TRAMITACIÓN

10.3.1. O artigo 94 da LOUGA dispón que calquera modificación do planeamento urbanístico deberá

fundamentarse en razóns de interese público debidamente xustificadas. Ademais, a teor do disposto

no artigo 93.4 da LOUGA a modificación de calquera dos elementos dos plans, proxectos, normas e
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ordenanzas se suxeitará ás mesmas disposicións enunciadas para a súa tramitación e aprobación, sen

prexuízo do disciplinado no artigo 62 da LOUGA. Neste senso, as modificacións de planeamento xeral

que non impliquen nin a reclasificación do solo nin o incremento da intensidade de uso dunha zona nin

alteren os sistemas xerais previstos no planeamento vixente, non precisarán obter o informe previo á

aprobación inicial á que fai referencia o apartado 1 do artigo 85 da LOUGA (artigo 93.4, segundo

parágrafo da LOUGA).

10.3.2. Evacuado o trámite de informes sectoriais previos, segundo o disposto no art. 85.1 da LOUG,

procederase do seguinte modo:

a)  Rematada a fase de elaboración do planeamento e antes da súa aprobación inicial, os servizos

técnicos  e  xurídicos  municipais  deberán  emitir  informe  respecto  da  conformidade  do  plan  coa

lexislación vixente e a calidade técnica da ordenación proxectada.

b) O órgano municipal competente procederá á súa aprobación inicial e someterao ao trámite de

información pública durante o prazo de dous meses, mediante anuncio que se publicará no Diario

Oficial de Galicia e en dous dos xornais de maior difusión na provincia. Non será precisa a notificación

do trámite de información pública ás persoas propietarias de terreos afectados.

c) Durante o mesmo tempo que o trámite de información pública, a Administración Municipal deberá

solicitarlles ás Administracións Públicas competentes, os informes sectoriais que resulten preceptivos,

que deberán ser  emitidos no prazo máximo dun mes,  agás  que a lexislación sectorial  sinale outro

prazo.

d)  No caso de que se pretenda introducir,  con posterioridade ao trámite de información pública,

modificacións que supoñan un cambio substancial do documento inicialmente aprobado, abrirase un

novo trámite de información pública.

e)  Cumpridos  os  trámites  sinalados  nas  alíneas  precedentes,  o  Pleno  do  Concello  aprobará

provisionalmente  o  contido  do  plan  coas  modificacións  que  fosen  pertinentes  e  someterallo,  co

expediente  completo  debidamente  dilixenciado,  ao  órgano  autonómico  competente  que  deba

outorgar a aprobación definitiva.

10.3.3 O  artigo  77.2  da  LOUG  dispón  que  o  acordo  de  aprobación  inicial  dos  instrumentos  de

ordenación determinará,  por  si  só,  a  suspensión  do  procedemento  de  outorgamento  de  licenzas

naqueles  ámbitos  do  territorio  obxecto  de  planeamento  cuxas  novas  determinacións  supoñan  a

modificación da ordenación urbanística vixente e, a estes efectos, deberá determinar expresamente

as áreas afectadas pola suspensión.

O artigo  120  do  Regulamento  de  Planeamento  Urbanístico  estatal,  RD 2159/1978,  de  23  de xullo,

aplicable en virtude da Disposición Transitoria sexta da LOUG, en todo o que non se opoña á Lei ou
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resulte afectado pola mesma, matiza o alcance desta suspensión de licenzas automática: este artigo

preceptúa que a suspensión de licenzas afecta ás areas do territorio obxecto de planeamento cuxas

novas  determinacións  supoñan  modificación  do  réxime  urbanístico  vixente  (deberá  entenderse

“ordenación urbanística” dada a precisión da lei  autonómica que lle afecta),  pero establece con

carácter excepcional que, non obstante, poderán concederse licenzas baseadas no réxime vixente,

sempre que se respecten as determinacións do novo planeamento.

11. DOCUMENTACIÓN

A Modificación Puntual Nº10 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Vigo, componse

dos seguintes documentos:

DOCUMENTO 1.     MEMORIA INFORMATIVA E XUSTIFICATIVA

DOCUMENTO 2.     CONTIDO DA MODIFICACIÓN /PLANOS 

DOCUMENTO 3.     Documento da AOP-25 REISEÑOR-SAN ROQUE

Memoria e  Planos 

DOCUMENTO 4.     Documento da AOD 4-09 CALVARIO 6  (A incorporar ao Anexo  ao Tomo I Memoria

Xustificativa do PXOM : Áreas de ordenación detallada)

Memoria e  Planos 

DOCUMENTO 5.     ANEXOS

ANEXO 1. Copia da sentenza  do TSXG que se executa neste expediente.

ANEXO 2. Documento de Inicio de  Avaliación Ambiental Estratéxica.

ANEXO 3. Resolución de 11 de febreiro de 2014, da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación 

Ambiental da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia sobre non

necesidade de avaliación ambiental estratéxica.

ANEXO 4. Copia do plano 8-N do PXOM, aprobado e dilixenciado polo Concello de Vigo e Xunta de 

Galicia. 

Vigo, a 15 de Outubro de 2014

 
ARQUITECTO MUNICIPAL 
XEFE DE SERVIZO DE  DESENVOLVEMENTO 
URBANÍSTICO: 

Asdo.: Antonio Alonso Fernández 

A TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE 

Asdo.: Begoña Mougán Álvarez 

A TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN  XERAL

Asdo.: Lorena López Rodríguez

A ARQUITECTA MUNICIPAL  DE
PLANEAMENTO E XESTIÓN

Asdo.: Paula Martínez Vidal
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