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1.- MEMORIA INFORMATIVA 

1.1.-    LIMIAR   

O presente documento constitúe o documento para a aprobación inicial da Modificación Puntual 

do Plan Xeral de Ordenación Urbana de Vigo (PXOU-93) que o Concello de Vigo pretende levar 

a cabo para a reordenación do ámbito do Barrio do Cura. 

Por PXOU-93 ou Plan Xeral de 1993, denomínase convencionalmente ao Expediente de 

subsanación de deficiencias na adaptación do PXOU de Vigo de 1988 á Lei 11/85, de 22 de 

agosto de adaptación do solo a Galicia (LASGA), aprobado definitivamente por acordo do 

Consello da Xunta de Galicia de 29.04.1993 (DOG nº 87, do 10.05.1993; B.O.P nº 133 do 

14.07.1993), que xunto coas modificacións puntuais operadas no mesmo, constitúe o 

planeamento vixente na actualidade no Concello de Vigo en razón da declaración de nulidade 

contida na sentenza de 10 de novembro de 2015 do Tribunal Supremo que afectou ás ordes da 

Conselleira da CPTOPT do día 16.05.2008 de aprobación definitiva e parcial do Plan Xeral de 

Ordenación Municipal de Vigo (PXOM-2008) (DOG nº. 106, do 03.06.2008; BOP nº. 151, do 

06.08.2008) e do Conselleiro da CMATI do 13.07.2009 de aprobación do documento de 

cumprimento da Orde do día 16.05.2008 (DOG nº. 144, do día 24.07.2009; BOP nº. 175, do 

día 10.09.2009). 

A presente Modificación Puntual do PXOM, redáctase de conformidade co disposto no artigo 83 

da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG). 

Para a súa aprobación someterase ao procedemento establecido nos artigos 60, 61 e 62 da 

mesma, isto é, ao mesmo procedemento establecido para a aprobación do planeamento xeral, 

integrando no mesmo o procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica (AAE) de 

conformidade co disposto no referido artigo 60 da LSG, en relación co establecido nos artigos 6 

e 9 da  Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental. 

1.1.1.- Promotor 

O promotor da presente Modificación Puntual do PXOU é o Concello de Vigo. 

1.1.2.- Equipa redactora 

De conformidade co establecido polo artigo 85 do RLS, a redacción da MP corre a cargo dun 

equipo multidisciplinar integrado por: 

Alfonso Penela Fernández. Arquitecto. Director da equipa redactora. 

Jorge Martín Meana. Arquitecto. 

César Álvarez Arines. Arquitecto. 

Ignacio Teijeiro Calvo. Enxeñeiro CCP. 

Santiago J. Pérez Vázquez. Enxeñeiro CCP. 

Francisco Javier García Martínez. Avogado. 

A dirección dos traballos por parte do Concello de Vigo corresponde a D. José Carlos 

Hernández Figueruelo, Director-Xerente da Xerencia Municipal de Urbanismo. 
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1.2.- ANTECEDENTES 

1.2.1.- Antecedentes de planeamento 

O “Barrio do Cura” é unha peza de especial singularidade na estrutura urbana da cidade de 

Vigo que se sitúa entre o Casco Vello e as tramas densas da extensión da cidade cara ó oeste 

resultantes da forte expansión vivida nos anos sesenta e setenta do pasado século. Un borde de 

transición entre o tecido do Casco Vello e os novos crecementos da cidade cara a rúa 

Torrecedeira.  Constitúe unha unidade morfolóxica diferenciada e que hoxe en día conforma un 

baleiro urbano na trama da cidade central. 

A ordenación urbanística do Barrio do Cura está marcada por continuos avatares en relación 

coa vinculación deste singular espazo co Casco Vello. Así, o Plan Xeral de 1988 incluíu o Barrio 

do Cura no ámbito do Plan Especial do Casco Vello, para ser posteriormente excluído de dito 

Plan Especial polo Plan Xeral de 1990, que propugnaba o seu desenvolvemento autónomo. O 

Plan Xeral de 1993, porén, volve a integralo no ámbito do PERI Casco Vello, a pesar de que o 

PERI Casco Vello xa fora aprobado en febreiro de 1991 sen unha ordenación para o Barrio do 

Cura. 

Sen entrar agora no detalle das circunstancias dos distintos intentos de ordenación desta peza 

da cidade, importa destacar neste intre os seguintes fitos: 

 O PERI Casco Vello foi obxecto de revisión mediante a elaboración de un Plan Especial 

de Protección e Reforma Interior (en diante, “PEPRI Casco Vello”), que foi aprobado de 

xeito definitivo por acordo plenario do Concello de Vigo de 14 de abril de 2007, cuxa 

ordenación comprende o ámbito delimitado para este Plan Especial no Plan Xeral de 

1993, no que estaba incluído o “Barrio do Cura”.  

 O PEPRI Casco Vello ordenou o “Barrio do Cura” delimitando no seu interior unha 

área de reparto (solo urbano non consolidado) denominada AR-1, dividida para a súa 

execución en tres polígonos (POL-01.1, POL-02.1 e POL-03.1), e o resto do Barrio, o 

fronte das rúas Santa Marta, Llorente e Pi i Margall - Paseo de Alfonso, ordenábase 

como solo urbano consolidado, no que se incluía a área do Convenio do Asilo (AC-

Asilo). 

 Durante a exposición pública do Plan Xeral de 2008, trala súa aprobación inicial, as 

sociedades VALERY KARPIN, S.L. e VALERY KARPIN & ASOCIADOS INMOBILIARIOS, 

S.L., entón propietarias maioritarias do ámbito constituído polo “Barrio do Cura”, 

presentaron unha alegación –alegación número 57.380- na que propoñían para o 

“Barrio do Cura” unha ordenación alternativa a que se contiña no PEPRI Casco Vello 

que, neses momentos, se encontraba en tramitación. Esta proposta supoñía a 

segregación do “Barrio do Cura” do PEPRI Casco Vello e a delimitación dun novo 

ámbito como solo urbano non consolidado, que estaría conformado polos terreos que 

integraban a denominada AR-1 do PEPRI, os terreos e edificacións que conformaban a 

área do Convenio do Asilo –“AC-Asilo”- e as zonas de edificación consolidada 

correspondente ás frontes das rúas Santa Marta, Llorente e Pi i Margall, unha zona 

inferior da rúa Santa Marta que tiña unha edificación en construción e a edificación 

lindeira con fronte á rúa Conde de Torrecedeira e a gardería municipal existente. 
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 Para compensar o exceso de cargas que a propiedade estaba disposta a asumir 

voluntariamente, prevíase tamén un incremento dos aproveitamentos urbanísticos 

respecto dos previstos no PEPRI. Propúñase tamén que se incluíra no Plan Xeral en 

tramitación a ordenación detallada que se aportaba e que se desenvolvería mediante 

a sinatura dun convenio urbanístico. 

 O Plan Xeral de 2008 ordena o “Barrio do Cura” como unha área de solo urbano non 

consolidado, conformando unha única área de reparto coa denominación “A-4-01 

Barrio do Cura”, cunha superficie de 23.564 m2, coincidente coa proposta na 

alegación, se ben, a ordenación detallada non se chega a incorporar ao Plan Xeral. 

O Plan Xeral reordena os tres ámbitos delimitados no PEPRI Casco Vello, incluíndoos nunha 

única área de reparto, e desconsolidando, en consecuencia, as superficies de solo urbano 

consolidado, isto é, os terreos e edificacións incluídos no ámbito do Convenio do Asilo e os que 

xa contaban cunha ordenación directa no PEPRI. O PXOM de 2008 incrementou a 

edificabilidade ata un máximo de 58.201 m2/c para facer fronte as cargas adicionais que, 

respecto das previstas no PEPRI, se introduciron no PXOM de 2008. A ordenación 

pormenorizada deste ámbito de solo urbano non consolidado quedou remitida a un futuro Plan 

Especial de Reforma Interior. 

A propiedade acometeu o desenvolvemento do PXOM de 2008 para a área do “Barrio do Cura” 

a través da formulación do Plan Especial de Reforma Interior previsto, cuxa elaboración foi 

encomendada ao arquitecto D. Alfonso Penela Fernández. Así mesmo, o 4 de maio de 2012 

formalizouse o “Convenio para o desenvolvemento do ámbito de solo urbano non consolidado 

remitido o planeamento de desenvolvemento APR A-4-01 BARRIO DO CURA do Plan Xeral de 

Ordenación Municipal de Vigo”. O Plan Especial de Reforma Interior do ámbito “APR A-4-01 

BARRIO DO CURA (en diante, “PERI Barrio do Cura”), aprobouse definitivamente por acordo do 

Pleno do Concello de Vigo de 2 de xuño de 2014. 

1.2.2.- Plan Especial de Reforma Interior do ámbito “APR A-4-01 BARRIO DO CURA 

Pódese dicir que, coa ordenación do “Barrio do Cura” deseñada no PERI redactado polo 

arquitecto Alfonso Penela, acadouse, ao fin, unha ordenación urbanística de consenso para esta 

singular peza da cidade, que daba resposta as necesidades urbanísticas para as que dende hai 

vinte e cinco anos víñanse buscando solucións que permitiran a axeitada ordenación deste 

ámbito do centro urbano de Vigo.  

Porén, o PXOM 2008 foi anulado en virtude de sentencia do Tribunal Supremo de 12 de 

novembro de 2015 e, como consecuencia desta anulación, o “PERI Barrio do Cura” tamén foi 

anulado. En efecto, contra a aprobación definitiva do PERI interpuxérase un recurso contencioso-

administrativo no que se cuestionaba a condición do solo urbano non consolidado dunha das 

parcelas incluídas no ámbito, pero a previa anulación do PXOM 2008, do que o PERI era 

desenvolvemento, determinou, sen entrar xa na cuestión obxecto do recurso, a anulación do PERI 

pola sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 28 de xaneiro de 2016 (PO nº 

4293/2014). 
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Durante a súa tramitación, sobre o PERI emitíranse os seguintes informes, todos eles en sentido 

favorable: 

 Resolución de 1 de xullo de 2010 da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación 

Ambiental sobre a non necesidade de sometemento á avaliación ambiental estratéxica 

do “PERI BARRIO DO CURA APR A-4-01”. 

 Informe do Director dos Servizos Técnicos da Xerencia Municipal de Urbanismo do 

Concello de Vigo do 15 de setembro de 2012, sobre a viabilidade funcional das 

infraestruturas necesarias para o desenvolvemento desta APR, así como das cargas 

urbanísticas que lle corresponden, con carácter xeral, para o financiamento das 

infraestruturas. 

 Informe da Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico de data 24 de 

novembro 2011, relativo ás garantías de abastecemento e saneamento. 

 Informe do 26 de marzo de 2013 do Adxunto ao Director da Área de Planeamento e 

Xestión da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo. 

 Informe do 15 de abril de 2014 da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. 

 Informe da Xefatura dá Área de Mobilidade, Transportes e Seguridade do Concello de 

Vigo de data 20 de setembro de 12, sobre o Estudo de tráfico. 

 Informe da aparelladora municipal da Concellaría de educación de data 4 de xaneiro 

de 2013. 

 Informe de data 8 de xaneiro de 2013 da Intervención municipal en canto o 

documento do Estudo económico financeiro e memoria de sustentabilidade 

económica. 

 Informe do 21 de febreiro de 2013 do Servizo de Montes, Parques e Xardíns do 

Concello de Vigo. 

 Informe do 23 de xaneiro de 2013, da arqueóloga da Concellaría de Patrimonio 

histórico do Concello de Vigo . 

 Informe do 22 de marzo de 2013 do xefe do Servizo de Medio Ambiente do Concello 

de Vigo. 

 Informe favorable do 15 de abril de 2014 da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural 

da Xunta de Galicia condicionado á inclusión no documento de aprobación definitiva 

unha serie de cuestións. 

A ordenación do “Barrio do Cura” que se define no PERI tamén foi merecedora do respaldo 

unánime dos distintos grupos políticos municipais, que o aprobaron definitivamente por 

unanimidade. 

O respaldo técnico, xurídico, político e mesmo cidadán acadado en torno á ordenación do 

“Barrio do Cura” plasmada no PERI de 2014 require, agora, articular os mecanismos e medidas 

necesarias para evitar a volta as solucións de ordenación do “Barrio do Cura” que estaban 

previstas no PXOU 1993 e no “PEPRI Casco Vello”,  e recuperar a ordenación definida e 
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materializada no PERI anulado como consecuencia da anulación do PXOM, para o que resulta 

preciso abordar a Modificación puntual do PXOU de 1993 coa finalidade de incorporar no 

substantivo os criterios e obxectivos de ordenación establecidos para este ámbito do centro 

urbano de Vigo no PXOM 2008 e no “PERI Barrio do Cura”. 

1.2.3.- Borrador de convenio urbanístico de planeamento 

Con data 28.06.2018 o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo do concello de Vigo 

acordou iniciar a tramitación, de conformidade co disposto nos artigos 2 e 165 e ss. da LSG, da 

proposta de convenio urbanístico de planeamento presentada pola mercantil PROYECTO 

BARRIO DO CURA, S.L.U., na súa condición de propietaria maioritaria do ámbito da MP,  para 

a inclusión no Plan Xeral de Ordenación Urbana de Vigo de 1993  das determinacións 

necesarias para o restablecemento da ordenación urbanística do “Barrio do Cura” contida nas 

previsións do PERI de 2014.  

A proposta de convenio incorpórase ao presente documento como Documento Anexo nº 3. 

1.2.4.- Antecedentes de tramitación 

O procedemento de formulación e tramitación da Modificación Puntual do PXOU-93 que o 

Concello de Vigo pretende levar a cabo para a reordenación do ámbito do Barrio do Cura, 

iniciouse coa elaboración do Documento Ambiental Estratéxico e o Borrador da Modificación 

Puntual, a efectos de cumprimentar o procedemento da AAE de conformidade co establecido na 

Lei 21/2013 de avaliación ambiental.  

Estes documentos foron remitidos, xunto coa solicitude de inicio da avaliación ambiental 

estratéxica simplificada, ao órgano ambiental con data de entrada no mesmo do 27.07.2018. 

Dita solicitude foi tramitada co nº de expediente 2018AAE2243 e código web 2125/2018. Con 

data 03.08.2018 iniciouse o período de consulta pública dos documentos por un prazo de dous 

meses, previo á emisión do Informe Ambiental Estratéxico, sendo publicada a correspondente 

documentación na sede electrónica da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio 

Climático, e ao mesmo tempo consultouse á Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e 

Urbanismo, entre outras administracións públicas. 

Con data 31.10.2018 a Directora Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático ditou 

resolución pola que se formula o Informe Ambiental Estratéxico na que resolveu non someter ao 

procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria a Modificación puntual do Plan 

xeral de ordenación urbana do Concello de Vigo, toda vez que conclúe que non cabe esperar 

que se produzan efectos ambientais significativos derivados da mesma, establecendo, no 

entanto, as determinacións a incorporar na Modificación Puntual a efectos de favorecer a 

sustentabilidade da proposta.   
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1.3.- OBXECTO E ALCANCE DA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

De acordo co recollido nos antecedentes, a presente Modificación Puntual do PXOU ten por 

obxecto incorporar ao planeamento municipal de Vigo as previsión necesarias para recuperar a 

ordenación urbanística do “Barrio do Cura” contida no PERI aprobado definitivamente en sesión 

plenaria de 02.06.2014  e, a tal efecto: 

 Modificar a delimitación do ámbito de planeamento remitido PERI I-11 CASCO VELLO 

do vixente PXOU (PEPRI Casco Vello), segregando do mesmo o ámbito do Barrio do 

Cura, como xa o fixera o anulado PXOM 2008.  

 Delimitar os ámbitos de solo urbano consolidado e non consolidado  de conformidade 

cos criterios establecidos nos artigos 17 e concordantes da Lei 2/2016. 

 Establecer as demais determinacións propias do planeamento xeral para o ámbito 

segregado, incluída a ordenación pormenorizada do solo urbano non consolidado, 

orientadas a promover o seu desenvolvemento e execución. 

No presente caso e pola propia entidade do obxecto do documento, así como polo alcance e 

incidencia da alteración pretendida, esta non pode considerarse unha revisión do planeamento 

municipal, debéndose encadrar necesariamente como modificación puntual do mesmo, xa que 

non comporta a adopción de novos criterios respecto da estrutura xeral e orgánica do territorio 

ou da clasificación do solo, motivada pola elección dun modelo territorial distinto ou pola 

aparición de circunstancias sobrevidas, de carácter demográfico ou económico, que incidan 

substancialmente sobre a ordenación, tal como se dispón no artigo 83 LSG. 

A modificación puntual comporta, no ámbito da mesma, a plena adaptación das determinacións 

do planeamento municipal ao marco da lexislación vixente, tanto no referido á lexislación 

urbanística como sectorial, así como o seu encaixe cos instrumentos de ordenación do territorio 

vixentes. 

Xa que logo, a Modificación Puntual redáctase de conformidade coas disposicións da LSG, 

nomeadamente coas disposicións de carácter xeral establecidas nos artigos 41 a 46 e 51 da 

LSG e deberá conter as determinacións recollidas nos artigos 52 a 59, coa documentación 

establecida no artigo 58, todo elo en canto en virtude do alcance da mesma lle resulte de 

aplicación. 

As modificacións que se introduzan respecto da ordenación xa establecida polo planeamento 

xeral deberán, en congruencia coa súa escala respectiva, estar en consonancia cos instrumentos 

para a protección, xestión e ordenación da paisaxe, segundo recolle a Lei 7/2008, de protección 

da paisaxe de Galicia, así como cos instrumentos de ordenación do territorio vixentes, 

nomeadamente ás Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia (DOT) e o Plan de 

Ordenación do Litoral de Galicia (POL). 
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1.4.- MARCO LEGAL E COMPETENCIAL 

A modificación puntual do planeamento municipal configúrase como unha potestade 

administrativa (ius variandi) residenciada no municipio e na Comunidade Autónoma, como 

administracións con competencias para establecer a ordenación urbanística do territorio e 

formular o planeamento, con suxeición ó control xurisdicional a posteriori, tanto no que se refire 

a cuestións de legalidade como á verificación da realidade dos feitos que amparan as decisións 

administrativas. 

A actual regulación urbanística respecto da alteración do planeamento urbanístico atópase 

recollida no artigo 83 da LSG, coa excepción do disposto no artigo 65.  

De conformidade co establecido no referido artigo 83 calquera modificación do planeamento 

urbanístico deberá fundamentarse en razóns de interese público debidamente xustificadas, e 

suxeitaranse ás mesmas disposicións enunciadas para a súa tramitación e aprobación. 

Como xa se dixo, a modificación puntual obriga, no ámbito da mesma, á plena adaptación das 

determinacións do planeamento municipal ao marco da lexislación vixente, tanto á lexislación 

urbanística como á normativa de carácter sectorial que resulte de aplicación, así como ao seu 

encaixe cos instrumentos de ordenación do territorio vixentes, nomeadamente ás Directrices de 

Ordenación do Territorio de Galicia (DOT), aprobadas definitivamente por medio do  Decreto 

19/2011, instrumento que, no marco da Lei 10/1995, de 23 de novembro, de Ordenación do 

Territorio de Galicia  (LOT), ofrece a visión global da ordenación territorial de Galicia e constitúe 

a referencia para o resto das figuras de planificación, dispoñendo as súas determinacións, de 

conformidade co previsto no artigo 9 da LOT, de forza vinculante en congruencia coa súa 

función de instrumento director. 

1.5.- TRAMITACIÓN 

A tramitación do Modificación Puntual do PXOU realizarase de conformidade ao establecido 

polo artigo 83.5 da Lei 2/2016 (LSG), e por remisión do mesmo ao artigo 60 da mesma, isto é, 

ao mesmo procedemento sinalado para a aprobación do planeamento xeral, integrando no 

mesmo o procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica (AAE), en relación co establecido 

nos artigos 6 e 9 da vixente Lei 21/2013 de 9 de decembro, de avaliación ambiental. 

O esquema global do procedemento de tramitación sería o que se recolle no seguinte 

fluxograma: 
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Floxograma da AAE Simplificada para modificacións menores do planeamento xeral. Fonte: CMAOT  

En todo caso, a eficacia do acto de aprobación definitiva e a entrada en vigor da MP quedan 

condicionadas á súa publicación de conformidade co establecido no artigo 82 da LSG, á 

inscrición do instrumento no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia de conformidade co 

disposto no artigo 88 da LSG e ao que dispoña para tal efecto a lexislación vixente en materia 

de réxime local. 

1.6.-  MARCO NORMATIVO 

Xunto coas determinacións do planeamento municipal o marco legal de aplicación para a 

redacción da presente Modificación Puntual o constitúe no fundamental as normas que se 

relacionan no Anexo 1 do presente documento. 
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1.7.- CONTIDO DO DOCUMENTO 

A documentación completa da Modificación Puntual do PXOU-93 do concello de Vigo para a 

reordenación do Barrio do Cura estrutúrase nos seguintes apartados: 

A.  Memoria. 

Memoria informativa 

Describe a realidade natural, física e socioeconómica do ámbito da MP e do contexto 

territorial no que se insire, e identifica os factores con relevancia urbanística por constituíren 

referencias básicas ou incidiren en calquera aspecto que poida condicionar ou determinar a 

ordenación.  

Memoria descritiva e xustificativa. 

Descríbese  e  xustificase  a  ordenación  proxectada,  así  como  o  cumprimento  da  

lexislación  de aplicación.  Indícanse  as  determinacións  do  planeamento  que  se  

modifican  e  o  alcance  da modificación. 

Anexos á memoria. 

A.1.   Marco normativo de referencia. 

A.2. Memoria xustificativa da adaptación ao ambiente e protección da paisaxe. 

A.3. Informe xustificativo do cumprimento da normativa sectorial aplicable.  

A.4. Servizos urbanos e infraestruturas. Estimación de demandas. 

A.5. Memoria de impacto de xénero.  

A.6. Memoria de impacto normativo. 

B.  Contido substantivo da modificación puntual.  Normativa. 

Concreta as determinacións do PXOU-93 do concello de Vigo que son obxecto de 

modificación e define con precisión as novas determinacións modificadas derivadas da 

ordenación urbanística proposta no ámbito da Modificación Puntual. 

C.  Estratexia de actuación, estudo económico financeiro e  memoria de sostibilidade 

económica. 

Define a orde de prioridades das actuacións previstas na MP e avalía os investimentos 

públicos e privados necesarios para a execución da ordenación prevista, asignando este 

investimento aos distintos axentes que participan no desenvolvemento. Incorpora ademais o 

informe de sustentabilidade económica nos termos e co contido establecido na lexislación 

estatal. 

D.  Cartografía 

Contén os planos de información e de ordenación para a correcta definición gráfica das 

novas determinacións do planeamento.  
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PI.   Planos de información. 

Recollen graficamente a información precisa para a correcta caracterización do ámbito da 

MP reflectindo graficamente o seu estado actual en canto ao seu perímetro, características 

da urbanización, das redes viarias e de servizos e  das edificacións e construcións existentes, 

así como a identificación das determinacións e afeccións derivadas dos instrumentos de 

planeamento e de ordenación do territorio e da normativa sectorial de aplicación.  

PO.   Planos de ordenación. 

Conteñen e expresan graficamente as determinacións substantivas da ordenación 

proxectada para o ámbito da MP en congruencia cos seus obxectivos e finalidade e coa 

documentación gráfica do PXOM, na que se integra, tanto as referidas ás condicións da 

urbanización prevista como as que inciden na regulación do uso do solo e da edificación. 

Os planos de ordenación realízanse sobre a base cartográfica municipal actualizada.   

E.  Catálogo 

Contén as determinacións que se modifican do Catálogo do PXOM, e nomeadamente as 

Fichas individualizadas correspondentes aos bens do Patrimonio Cultural existentes no 

ámbito da MP. 

F.  Resumo executivo da MP 

No que se identifica o ámbito en que a nova ordenación altera a vixente, con indicación do 

alcance da dita alteración, e do ámbito sometido á suspensión do outorgamento de 

licenzas e a tramitación doutros procedementos así como da duración de dita suspensión. 

G.  Anexos 

Anexo 1. Informe Ambiental Estratéxico. 

Anexo 2. Relación de propietarios do ámbito. 

Anexo 3. Proposta de Convenio urbanístico de planeamento. 

Anexo 4. Reportaxe fotográfica. 

Anexo 5. Patrimonio cultural 

Anexo 6.   Paisaxe 

Anexo 7.   Zonificación acústica do ámbito da MP. 

Anexo 8.   Estudo de asollamento 

  

Data sinatura: 28/10/2019   CSV: 26E2C5-C9318A-268CA8-PMY8JK-CZZCXG-HE  Verificable en www.vigo.org/csv  APROBACION INICIAL PLENO 8/10/19



MEMORIA 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA DO CONCELLO DE VIGO 

PARA A REORDENACIÓN DO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA  

Documento para Aprobación Inicial . Marzo 2019                  

 
11 

 

1.8.- ÁMBITO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

1.8.1.- Localización do ámbito da MP   

O concello de Vigo localízase na marxe sur da Ría á que da nome, na parte sur occidental da 

provincia de Pontevedra. 

O ámbito da presente Modificación Puntual localízase no núcleo urbano do concello de Vigo, na 

parte inferior da ladeira NO do Monte do Castro, moi próximo á liña natural de costa, hoxe en 

día moi modificada polos sucesivos recheos realizados na franxa litoral sobre os que asentan a 

Avda. de Beiramar e as infraestruturas do porto pesqueiro. 

 

                                                                         Localización do ámbito da Modificación Puntual 

Constitúe un espazo semi-baleiro de transición entre o casco histórico da cidade e o tramado 

denso da extensión do núcleo urbano cara ao oeste resultante da forte expansión da cidade 

producida na segunda metade do século XX.   

1.8.2.- Delimitación do ámbito da MP   

O ámbito da presente Modificación puntual é coincidente co ámbito do “Plan Especial de 

Reforma Interior do ámbito APR A-4-01 BARRIO DO CURA”, previsto no PXOM de Vigo de 

2008, que fora aprobado definitivamente por acordo do Pleno do Concello de Vigo de 

02.06.2014, e posteriormente anulado como consecuencia da anulación do propio PXOM.  
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                                                                         Delimitación do ámbito da Modificación Puntual 

Agás polo vento norte, no que o límite o configuran, ademais da Rúa Poboadores, o convento 

de San Francisco e as traseiras das parcelas edificadas con fronte á rúa S. Francisco, o ámbito 

está delimitado por viario: o Paseo de Alfonso XII e a Rúa Pi i Margall (núm. 2 a 10) polo Leste, 

as rúas Llorente (núm. 10 a 24) e Santa Marta (núm. 2 a 36) polo Sur, e as rúas C. de 

Torrecedeira e Gaiteiro Ricardo Portela polo Oeste. 

O ámbito así delimitado constitúe un enclave en solo urbano que abrangue unha superficie de 

23.706 m2, dos que 3.951 m2 corresponden a dotacións existentes na actualidade (dos que 

3.480 m2 son de viario).  

As diferencias que resultan coas superficies que figuran na ficha do APR A-4-01 do PXOM 2008 

(23.564 m2 de superficie delimitada e 2.262 m2 de superficie de viario existente) obedecen á 

maior precisión da medición agora realizada respecto da feita no seu día polo PXOM, de cuxa 

imprecisión xa quedou constancia nos informes municipais ao respecto na tramitación do PERI. 
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1.9.- DETERMINACIÓNS DOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO 
E DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO. 

1.9.1.- Instrumentos de ordenación de carácter supramunicipal   

Segundo consta no Sistema de Información de Ordenación do Territorio e Urbanismo de Galicia 

(SIOTUGA) os instrumentos ordenación de carácter supramunicipal enmarcados na Lei 

10/1995, do 23 de novembro, de Ordenación do Territorio de Galicia (DOG do 05/12/1995) 

vixentes con incidencia no concello de Vigo son os que seguen: 

 

 

1.9.1.1.- Directrices de Ordenación do Territorio (DOT) 

As Directrices de Ordenación do Territorio (DOT), teñen como finalidade precisar a definición 

dun modelo territorial para Galicia, establecendo as pautas espaciais de asentamento das 

actividades. As propostas e determinacións das DOT pretenden definir unha senda a seguir e 

trazar un escenario de futuro, que baixo unha perspectiva de sostibilidade, aspira a conseguir a 

cohesión social e territorial de Galicia. 

As DOT configuran un modelo territorial baseado nun sistema xerarquizado de asentamentos 

articulado polas redes de infraestruturas e equipamentos. Segundo este modelo, o Concello de 

Vigo forma parte do sistema de cidades de Galicia como cabeceira da Área Urbana de Vigo. A 

estas Áreas correspóndelles liderar o sistema urbano da Comunidade e a súa función básica é 

garantir unha adecuada cobertura dos servizos urbanos e organizar e apoiar os procesos de 

Código Título Instrumento Aprobación DOG

DOT Directrices de ordenación do territorio Directrices Ordenación Territorio 10/02/2011 22/02/2011

OT-11-113 Plan de Ordenación do litoral de Galicia Plan Territorial Integrado 10/02/2011 23/02/2011

OT-01-028
Plan sectorial hidroeléctrico das concas 

hidrográficas de Galicia-Costa
Plan Sectorial I.S. 29/11/2001 07/01/2002

OT-09-003
Campus científico-tecnolóxico Cidade 

do Mar
Plan Sectorial I.S. 23/02/2012 04/04/2012

OT-12-209

Plan sectorial de implantación e 

desenvolvemento das infraestruturas 

da Xunta de Galicia xestionadas por 

RETEGAL

Plan Sectorial I.S. 02/05/2013 17/06/2013

OT-11-199

Plan sectorial de Ordenación de Áreas 

empresariais na Comunidade Autónoma 

de Galicia

Plan Sectorial I.S. 30/04/2014 28/05/2014

OT-08-010 Novo Hospital de Vigo Proxecto sectorial I.S, 12/02/2009 13/02/2009

OT-10-100 Polígono Industrial A Pasaxe Proxecto sectorial I.S, 05/05/2011 25/05/2011

OT-12-212

Área de usos recreativos PS-5 do 

Campus científico-técnolóxico do mar 

na ETEA

Proxecto sectorial I.S, 20/09/2012 21/09/2012

OT-16-024
Modificación do Proxecto sectorial do 

polígono industrial da Pasaxe
Proxecto sectorial I.S, 15/09/2016 30/09/2016

Instrumentos de ordenación do territorio con incidencia no concello de Vigo
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cambio nos seus respectivos territorios con criterios de complementariedade para configurar 

unha rede urbana que impulse a modernización de Galicia. Estes espazos urbanos serán 

ámbitos para a planificación territorial, de infraestruturas, equipamentos e de servizos aos 

cidadáns de carácter estruturante (D.E. 2.1.1). 

As determinacións das DOT serán de aplicación a todos os instrumentos de planeamento 

urbanístico (D.E. 10.2.5). 

A Modificación Puntual do PXOU deberá xustificar a súa coherencia e conformidade coas 

determinacións e criterios establecidos polas DOT, incorporando unha valoración da 

correspondencia dos seus contidos con respecto ao disposto en ditas Directrices (D.E. 1.4). 

1.9.1.2.- Plan de Ordenación do Litoral (POL) 

O POL foi aprobado definitivamente mediante o Decreto 20/2011, de 10 de febreiro (DOG nº 

37 do 23/02/2011), e ten por obxectivo establecer os criterios, principios e normas xerais para 

unha ordenación urbanística da zona litoral baseada en criterios de perdurabilidade e 

sustentabilidade, así como a normativa necesaria para garantir a conservación, protección e 

valorización das zonas costeiras.  

   

                         Detalle da folla BM07 do plano do modelo de xestión do POL. 

De acordo co recollido nos planos de “modelo de xestión” e “modelo territorial” do POL (folla 

BM07) a totalidade do ámbito afectado pola presente Modificación Puntual do PXOU atópase 

dentro do ámbito de aplicación do POL, e mais en concreto na área continua de Ordenación, e 

inclúese no ámbito na Unidade de Paisaxe Vigo (POL - 06_07_397). 

Non obstante, tal como se recolle no plano do “modelo de xestión”, o POL non incide dentro do 

conxunto urbano de toda a cidade litoral, e polo tanto no ámbito da presente Modificación 

Puntual. 
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1.9.1.3.- Outros instrumentos de ordenación territorial con incidencia no concello de Vigo. 

Os restantes instrumentos de ordenación do territorio con incidencia no concello de Vigo non 

afectan en ningunha medida ao ámbito da presente Modificación Puntual. 

1.9.2.- Planeamento urbanístico municipal   

1.9.2.1.- Planeamento municipal vixente 

O planeamento vixente na actualidade no Concello de Vigo é o Plan Xeral de Ordenación 

Urbana de Vigo (PXOU-93), aprobado definitivamente por acordo do Consello da Xunta de 

Galicia de 29.04.1993, coas súas modificacións puntuais, toda vez que a sentenza de 10 de 

novembro de 2015 do Tribunal Supremo que declarou a nulidade das ordes da CPTOPT de 

16.05.2008 e da CMATI do 13.07.2009 polas que se aprobou definitivamente o PXOM de Vigo 

de 2008, e xa que logo a nulidade de dito Plan Xeral. 

Débese precisar, en todo caso, que o PXOU-93 trátase, en realidade, do denominado 

Expediente de subsanación de deficiencias na adaptación do PXOU de Vigo de 1988 á Lei 

11/85, de 22 de agosto de adaptación do solo a Galicia (LASGA). A aprobación definitiva de 

dito PXOU-93 foi publicada no DOG nº 87 o día 10/05/1993 e a súa normativa foi publicada 

no B.O.P nº 133, o 14 de xullo de 1993. 

1.9.2.2.- Determinacións do PXOU no ámbito da Modificación Puntual 

O PXOU-93 clasifica o solo do ámbito da MP como solo urbano, incluído na delimitación da 

área remitida ao Plan Especial de Reforma Interior PERI I-11 CASCO VELLO, ao que remite a 

súa ordenación pormenorizada. A correspondente ficha de planeamento non establece outra 

determinación que a referida aos obxectivos do PERI consistentes na protección e reforma 

interior do ámbito delimitado, remitíndose, en todo caso ao PERI aprobado definitivamente o 

04.11.1991. 

A ordenación das zonas incluídas no ámbito delimitado que non estaban incluídas no Plan 

Especial definitivamente aprobado (como é o caso do Barrio do Cura) o  PXOU as remite á 

redacción dun Estudio de Detalle atendendo a Normativa do PERI Casco Vello coas 

características que figuraban no Plan Especial, aprobado inicialmente o 5 de setembro de 

1.989, delimitándose unha unidade de execución. 
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                        Ámbito da MP sobre os planos de clasificación e calificación  do PXOU-93 

Por acordo plenario do Concello de Vigo de 14.04.2007 aprobouse definitivamente o Plan 

Especial de Protección e Reforma Interior do Casco Vello (PEPRI Casco Vello), revisión do anterior 

PERI de 1991, cuxa ordenación inclúe o ámbito do “Barrio do Cura”.  

Xa que logo, as determinacións urbanísticas vixentes do planeamento municipal para a 

ordenación e desenvolvemento do ámbito da MP  as concreta o PEPRI Casco Vello.  

1.9.2.3.- Determinacións do PEPRI Casco Vello no ámbito da Modificación Puntual 

No interior do ámbito da presente MP, o PEPRI Casco Vello contempla unha área de reforma 

interior cos obxectivos principais de obter  equipamentos e espazos libres de uso público 

cualificados, rematar as partes inacabadas do tecido creado nos anos 60 e resolver a conexión 

peonil entre a rúa Paseo de Alfonso XII e a zona da Ribeira así como entre as rúas Santa Marta e 

Poboadores.  

Esta actuación integrada constitúe a única operación de reforma interior contemplada no PEPRI, 

xustificada no feito de tratarse dun espazo baleiro  e  degradado situado no  centro  da  cidade. 
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Ámbito da MP sobre o Plano de desenvolvemento e xestión do PEPRI Casco Vello. 

A tal efecto, delimita unha área de repartición –AR-1– (solo urbano non consolidado), para a 

que establece a ordenación pormenorizada, e que divide para a súa execución en tres polígonos 

(POL-01.1, POL-02.1 e POL-03.1). O resto do ámbito, e dicir, a fronte das rúas Santa Marta, 

Llorente e Pi i Margall - Paseo de Alfonso, ordénase como solo urbano consolidado, no que se 

inclúe a área do Convenio do antigo asilo da Congregación de las Hermanitas de los ancianos 

desamparados (AC-Asilo). 

No que atinxe á estrutura da ordenación desta área, o PEPRI contempla a apertura dun vial 

rodado que da continuidade á rúa Conde de Torrecedeira conectándoa coa rúa Poboadores ao 

tempo que da servizo o Barrio do Cura, así como a dotación de novas prazas e un parque 

público nos terreos de cesión gratuíta da área de repartición. 

Os parámetros e determinacións urbanísticas para o desenvolvemento da área de repartición 

AR-1 o PEPRI as recolle nas fichas de xestión correspondentes a cada un dos polígonos 

delimitados. Ditos parámetros resúmense no seguinte cadro: 
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No solo urbano consolidado as condicións exactas da ordenación aplicable a cada  parcela 

fíxanse nunha ficha individualizada que recolle todos os parámetros  informativos  e  normativos  

necesarios  para  definir  exactamente  todas  as  proteccións  e  accións  posibles  sobre  cada  

unha  das  unidades catastrais. 

No seguinte cadro recóllense as edificabilidades asignadas nas fichas correspondentes a cada 

unha das unidades parcelarias incluídas no ámbito da MP dentro desta categoría de solo.  

 

CONDICIÓNS URBANÍSTICAS DO ÁMBITO DA MP NO PEPRI CASCO VELLO

SOLO URBANO NON CONSOLIDADO   -    AREA DE REPARTICIÓN   AR-1

 POL-01  POL-02  POL-03 Total  AR-1

Superficie delimitada     (m2s) 6.657,81 3.005,97 2.076,77 11.740,55

Sup. dotacións locais (m2s) 1.566,73 855,50 1.054,29 3.476,52

Zonas verdes e espazos libres 1.370,73 855,50 1.054,29 3.280,52

Equipamentos 196,00 196,00

Sup. viario (m2s) 1.304,38 268,34 232,13 1.804,85

Rúa nova 911,10 139,25 232,13 1.282,48

Acceso Barrio do Cura 393,28 393,28

Ampliación rúa C. de Torrecedeira 129,09 129,09

Cesións de uso de superficie (non comp.) (m2s) 1.011,75 973,00 229,00 2.213,75

Praza - miradoiro B. do Cura 1.011,75 1.011,75

Praza - miradoiro San Francisco 973,00 973,00

Espazo entre bloques de edificación 229,00 229,00

Superficies usos lucrativos (m2s) 3.786,70 1.882,13 790,35 6.459,18

Aproveitamentos

Edificabilidade Total (m2t) 8.787,24 4.167,88 2.741,33 15.696,45

Residencial e usos compatibles 8.787,24 3.212,88 2.741,33 14.741,45

Dotacional privado 955,00 955,00

Suelo Urbano Consolidado - PEPRI Casco Vello

Nº SUP. PARCELA

Bordo consolidado rúas Pi y Margall, Llorente e Sta Marta 11.394,79

32 Barrio del cura 2 24619 01 61,0 218,68

31 Pi y Margall 4 24619 02 65,0 243,74

33 Pi y Margall 6 24619 03 88,0 446,35

34 Pi y Margall 8 24619 04 36,0 161,80

35 Pi y Margall 10 24620 43 206,0 793,20

40 Llorente 10 24620 44 103,5 429,00

41 Llorente 12 24620 45 105,5 456,88

42 Llorente 14 24620 46 153,0 709,26

43 Llorente 16 24620 47 91,0 553,08

44 Llorente 18 24620 48 190,0 457,50

45 Llorente 4 24620 49 1.075,6 5.378,15

58 Santa Marta 6 24620 50 220,5 1.034,55

57 Santa Marta 8 24620 51 108,0 512,60

Parcelas fronte C. de Torrecedeira / Sta.Marta (S. Francisco) 2.243,68

2 Santa Marta 36 24620 57 153,0 643,68

4 Santa Marta 40 24620 58 770,0

4 Santa Marta 40 24620 95 647,0 1.600,00

4.073,1 13.638,47

REF CATASTRAL SUP. EDIFIC.LOCALIZACIÓN
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No anterior cadro non se recollen os datos correspondentes á parcela do antigo asilo, cuxa 

regulación o PEPRI a establece nunha ficha específica por tratarse dun ámbito suxeito a un 

convenio urbanístico. 

A ordenación e parámetros urbanísticos establecidos no PEPRI para esta área de convenio 

resúmense no seguintes cadro e plano: 

 

 

 

              Ordenación da Área de Convenio AC-01 Asilo no PEPRI Casco Vello 

AC-01 ASILO

Superficie delimitada     (m2s) 2.968,46

Sup. dotacións locais (m2s)

Zonas verdes e espazos libres

Equipamentos

Sup. viario (m2s) 410,91

Rúa nova 248,13

Acceso Barrio do Cura 162,78

Superficies usos lucrativos (m2s) 2.557,55

Aproveitamentos

Edificabilidade Total (m2t) 11.600,00

Residencial e usos compatibles 11.600,00

ÁREA DE CONVENIO  -  AC-01  "ASILO"
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A ordenación plasmada no PERI para esta parcela ten como obxectivos a remodelación espacial 

e a cualificación da parcela para usos acordes coa súa implantación urbana e mellorar as 

relacións espaciais e ambientais co seu entorno. 

Ligado  a  esta  zona  prevese  a  ampliación  do  Miradoiro  de  Paseo  Alfonso  XII  no  seu  

linde  coa  parcela  do  antigo  Asilo  prevéndose a  disposición  dun  aparcamento  público  

baixo  dita  ampliación. 

Os parámetros urbanísticos básicos nos que se concreta a ordenación prevista no PEPRI Casco 

Vello para o conxunto do ámbito da presente Modificación Puntual resúmense no seguinte 

cadro: 

 

 

 

1.9.2.4.- Planeamento dos concellos limítrofes 

O ámbito da presente MP do PXOU atópase no núcleo central da cidade Vigo no interior do 

termo municipal , polo que non ten incidencia na ordenación dos concellos limítrofes. 

 

 

 

 

 

 

CONDICIÓNS URBANÍSTICAS DO ÁMBITO DA MP NO PEPRI CASCO VELLO

SUNC TOTAL

AC-01 ASILO ORD. DIRECTA Total  SUC AR-1

Superficie delimitada     (m2s) 2.968,46 4.073,08 7.041,54 11.740,55 18.782,09

Sup. dotacións locais (m2s) 3.476,52 3.476,52

Zonas verdes e espazos libres 3.280,52 3.280,52

Equipamentos 196,00 196,00

Sup. viario (m2s) 410,91 410,91 1.804,85 2.215,76

Rúa nova 248,13 248,13 1.282,48 1.530,61

Acceso Barrio do Cura 162,78 162,78 393,28 556,06

Ampliación rúa C. de Torrecedeira 129,09 129,09

Cesións de uso de superficie (non comp.) (m2s) 0,00 0,00 2.213,75 2.213,75

Praza - miradoiro B. do Cura 1.011,75 1.011,75

Praza - miradoiro San Francisco 973,00 973,00

Espazo entre bloques de edificación 229,00 229,00

Superficies usos lucrativos (m2s) 2.557,55 4.073,08 6.630,63 6.459,18 13.089,81

Aproveitamentos

Edificabilidade Total (m2t) 11.600,00 13.638,47 25.238,47 15.696,45 40.934,92

Residencial e usos compatibles 11.600,00 13.638,47 25.238,47 14.741,45 39.979,92

Dotacional privado 955,00 955,00

SUC
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1.10.- CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL DO ÁMBITO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

1.10.1.- Inserción territorial do ámbito da MP   

1.10.1.1.- Encadre  territorial 

O concello de Vigo localízase na marxe sur da Ría á que da nome, na parte sur occidental da 

provincia de Pontevedra, formando parte da Comarca de Vigo. Ocupa unha superficie de 109,1 

km2, quedando delimitado ao Norte pola Ría, polo leste co concello de Redondela, ao Sur polos 

de Mos, O Porriño e Gondomar, e ao Oeste polo de Nigrán. 

 

Vigo é o maior municipio de Galicia en número de habitantes e un importantísimo centro 

industrial que experimentou un fortísimo crecemento ao longo do pasado século. Crecemento 

que nas últimas décadas expandiuse por unha ampla contorna metropolitana .  

Vigo localízase no centro da espectacular paisaxe da súa ría, cunha configuración morfolóxica 

que outorga á cidade e ás súas proximidades o atractivo dun impresionante miradoiro cara ao 

mar pero que tamén impón restricións e condicionantes importantes á estrutura urbana e ás 

súas relacións coa contorna, de xeito que a topografía deste conxunto territorial fragmenta e 

condiciona amplamente os modelos de ocupación do territorio e o trazado das infraestruturas 

que articulan o conxunto da área urbana. 

Encadre comarcal 

O concello de Vigo é a cabeceira da Comarca de Vigo que, cunha extensión de 613,4 Km2, 

está constituída por 11 concellos (Soutomaior, Fornelos de Montes, Redondela, Pazos de Borbén, 

Vigo, Mos, O Porriño, Salceda de Caselas, Nigrán, Gondomar e Baiona) e catro unidades 
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naturais:  O Val do Fragoso, que corresponde á conca do río Lagares e forma o interior do 

termo municipal vigués, a depresión topográfica entre Redondela e O Porriño (na que se 

encadra xeograficamente a comarca histórica do Val da Louriña), o val do Oitavén e o Val 

Miñor.  

 

                                                                                                      Comarca de Vigo. 

Sobre esta multiplicidade de espazos superpúxose o fenómeno da metropolización, que 

englobou a todos eles, ademais das comarcas do Morrazo, Baixo Miño e O Condado, nun 

espazo urbanizado único que chega polo sur ata a fronteira portuguesa.  

Este conxunto territorial compórtase como unha área de funcionalidade interna en diversos 

eidos: movementos demográficos, mercados de traballo, educación, ocio e en xeral o 

desenvolvemento da vida económica e social dos seus habitantes se desenvolve 

interrelacionadamente entre estes concellos limítrofes, pero cun foco central indiscutible en Vigo. 

A área funcional de Vigo, na que residen máis de 600.000 persoas, insírese dentro da 

denominada “Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, que inclúe a totalidade de Galicia e a 

Rexión Norte de Portugal, área na que residen uns 6,5 millóns de habitantes (2,8 en Galicia e 

3,7 en Portugal). Vigo e a súa área funcional ocupan unha posición central na Eurorrexión, xa 

que equidista uns 150 kms. de Porto e de A Coruña, cidades que conforman os extremos deste 

espazo de forte interrelación económica, comercial e humana no que, décadas despois da 

supresión das fronteiras, non só se incrementaron as relacións económicas e, por suposto, de 

emprego, senón tamén a utilización dos equipamentos, das infraestruturas (rodoviarias, 

ferroviarias, portuarias e aeroportuarias); dos grandes equipamentos comerciais, e, mesmo, os 

de carácter deportivo, cultural... e ata os espazos de lecer.  Tendencia crecente para as próximas 

décadas, que ofrece grandes oportunidades de futuro e un gran potencial de desenvolvemento, 

tanto para Vigo como o resto de concellos da área urbana. 
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                         Área Funcional de Vigo: Fluxos de mobilidade diaria residencia-traballo 

                                                                                  Fonte: Grupo ICEDE da USC. 2007 

O concello de Vigo atópase ademais vinculado aos concellos limítrofes non só territorialmente, 

senón tamén organizativa e administrativamente, pois forma parte da Área Metropolitana de 

Vigo, entidade local supramunicipal creada mediante a Lei 4/2012, do 12 de abril, modificada 

pola Lei 14/2016, do 27 de xullo, que delimita o seu ámbito territorial, que comprende un total 

de 14 concellos (os 11 concellos da comarca de Vigo, xunto cos concellos de Cangas, Moaña e 

Salvaterra de Miño). A Área Metropolitana de Vigo constituíuse 01.12.2016, pero aínda non 

entrou en funcionamento ao estar suspendido cautelarmente o funcionamento de todos os seu 

órganos por resolución xudicial. A Área Metropolitana de Vigo conta cunha poboación de case 

medio millón de habitantes (o 18% do total da comunidade autónoma) e unha extensión de 745 

km² (o 2,5%). 

Encadre local 

Unha característica principal da aglomeración viguesa é a singularidade xeográfica que ten 

condicionado a súa conformación e o seu posterior evoluir. A Ría forma un excelente porto 

natural, sendo o factor principal na orixe e na conformación da cidade. Ademais, a presencia 

dos outeiros costeiros como o monte da Guía e o monte do Castro, así como dunha aba 

montañosa moi próxima ao litoral, que conforma o fondo territorial municipal cara ao interior, 

condicionou a morfoloxía do desenvolvemento urbano de Vigo e da súa rede viaria e de 

transporte. 

O territorio municipal vigués estruturase urbanisticamente arredor dun núcleo central de intensa 

actividade urbana, ou cidade compacta, directamente vinculado a zona portuaria da fronte 

litoral. A partir dese núcleo central vaise configurando unha complexa disolución territorial da 

estrutura urbana compacta, gradando as intensidades das edificacións e os usos en función da 

proximidade ao centro urbano, accesibilidade ao viario principal, consolidación de actividades, 
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condicións topográficas, zonas forestais e produtivas, etc, que conforma o que se ten 

denominado como “cidade espallada”, un tecido case continuo (onde se perden os limites dos 

asentamentos orixinarios por colmatación dos baleiros e intersticios) típico das zonas 

periurbanas que se foi complexizando no espazo e no tempo ata chegar a niveis de ruptura e 

conversión dos núcleos orixinarios en continuos urbanos nun proceso de metamorfose que se foi 

estendendo a practica totalidade do territorio municipal, fagocitando aquela estrutura 

inicialmente rural, malia que nunha parte da periferia mais exterior aínda permanecen algunhas 

estruturas rurais (en proceso de transformación) e o territorio natural (nas zonas en que a 

topografía, os usos ou a propiedade do solo dificultan a expansión edificatoria).  

 

                                                                                                   Ortofoto do termo municipal de Vigo. 

Este territorio diferencial exterior estrutúrase en 17 parroquias entre as que podemos distinguir 

nidiamente unha primeira coroa arredor do núcleo central, que pola simple proximidade a ese 

centro alberga usos e xeitos de ocupación territorial propios daquel cunha caracterización básica 

e nidiamente urbana, aínda que consolidados con maior ou menor intensidade. Esta coroa 

abrangue a meirande parte das parroquias de Alcabre, Navia, Comesaña, Matamá, Castrelos, 

Sárdoma, Lavadores e Teis. Unha segunda coroa constitúe un espazo mais de transición entre o 

urbano e o rural, pero cun tipo de asentamentos que, pola súa magnitude, grao e intensidade 

da urbanización, diversidade de usos, etc. xa non se poden caracterizar como núcleos rurais 

(núcleos das parroquias de Candeán, Cabral, Beade, Valadares, e boa parte de Bembrive, 

Coruxo, Oia e Saiáns. E, por último, como parroquia eminentemente rural, hai que citar á de 

Zamáns. 
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                            Parroquias de Vigo e ámbito da Modificación Puntual 

O ámbito da Modificación Puntual localízase na ladeira NO do Monte do Castro, moi próximo á 

liña da costa, e forma parte dos arrabaldes históricos do Casco Vello, de San  Francisco (S.XVII)  

e  Barrio  do  Cura  (aparecido  a  raíz  da  construción  do  Asilo  en  1886), e constitúe un 

espazo de transición entre o tecido antigo do Casco Vello e as tramas densas da extensión da 

cidade cara ó oeste resultantes da forte expansión vivida nos anos sesenta e setenta do pasado 

século.  

Trátase dun un baleiro urbano entre o tecido do Casco Vello e os novos crecementos da cidade 

cara a rúa Torrecedeira que constitúe unha unidade morfolóxica diferenciada pero carente 

dunha estrutura urbanística definida e dunha integración congruente coas tramas urbanas que a 

circundan, cuxa estrutura funcional estivo marcada no pasado pola presencia de equipamentos 

de carácter relixioso e asistencial. 

Tratase, xa que logo, dunha zona pechada en si mesma, incomunicada co resto da cidade, sen 

conexión coas vías que o circundan, nun estado de progresiva degradación, coa maioría das 

edificacións en mal estado ou en ruína, no que se acumulan os residuos. Este abandono xeral 

provoca problemas de seguridade -como os frecuentes incendios- e de saúde pública. 
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                                               Vista do Barrio do Cura dende a Ribeira do Berbés a principios do S.XX 

 

 

                                                                                    Vista aérea do ámbito da modificación puntual 
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1.10.2.- Medio físico 

1.10.2.1.- Clima 

O clima de Vigo é de influencia oceánica, temperado e húmido, caracterizado polas abundantes 

precipitacións nos meses que van dende outubro a maio e un período de seca estival. Os 

motivos desta distribución particular das precipitacións están asociados ao movemento cíclico de 

ascenso e descenso en latitude do Anticiclón das Azores. Cando este está nunha latitude baixa, 

permite que as perturbacións meridianas asociadas á fronte polar non atopen obstáculos e 

atravesen a Península Ibérica e en primeiro lugar Galicia, deixando a maior parte das 

precipitacións canto máis ao Oeste. 

A orografía local reforza o grado de humidade presente, pois a orientación da Ría (SO-NE) e o 

relevo nas marxes da mesma actúan como canle que dirixe ás borrascas cara ao interior, 

deixando un enorme volume de precipitacións no seu percorrido ata chegar á primeira unidade 

morfolóxica de relativa importancia, a Dorsal Galega, onde se rexistran os maiores volumes de 

precipitacións da provincia debido a que as borrascas chocan contra o relevo e descargan a 

humidade. 

Nos meses de verán prodúcese un período de seca, pois o mencionado anticiclón ascende en 

latitude e actúa como elemento de bloqueo das perturbacións desviándoas cara a latitudes máis 

septentrionais co conseguinte descenso das precipitacións estivais. Características polas cales é 

considerado un clima oceánico con tendencia á mediterranización que se traduce nunha paisaxe 

vexetal no que figuran certas especies mediterráneas. 

A temperatura media anual no período 1971-2000 é de 13,6ºC, oscilando entre os 5ºC e os 

24,3ºC, alcanzando as mínimas nos meses de Xaneiro e Febreiro e as máximas nos meses de 

Xullo e Agosto. A oscilación térmica tanto diaria como anual é baixa, propia destes climas nos 

que a influencia do océano actúa como regulador térmico impedindo grandes contrastes neste 

aspecto. 

As precipitacións son elevadas, aumentando nas zonas montañosas, que constitúen barreiras 

orográficas ás masas de aire oceánico. Estes relevos cunha maior altitude, convértense así en 

captadores de precipitación. Desta forma, a precipitación anual acumulada no ámbito no 

período 1971-2000 acada os 1.909 mm (a precipitación anual ponderada de Galicia é de 

aproximadamente 1.180 mm); que coincide cos valores de máxima precipitación anual 

acumulada acadado nas zonas montañosas máis próximas. 
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                                           Climograma de temperaturas e precipitacións de Vigo. Fonte: AEMET. 

 

                                        Rangos de temperatura (media anual). Fonte: Atlas climático de Galicia. 

 

                                                   Precipitación anual acumulada. Fonte: Atlas climático de Galicia. 

No caso que nos ocupa, o ámbito da MP, situase no rango de precipitacións de 1.900 mm. As 

condicións climáticas presentan unha temperatura morna no inverno e fresca no verán, 

ofrecendo unha oscilación moderada o cambio de unha estación a outra. 
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A combinación destes réximes pluviométricos e termométricos da lugar no ámbito, a un 

ombrotipo hiperhúmido (precipitación anual acumulada entre 1.400-1.900 mm) e un termotipo 

cálido (temperatura media anual maior de 15 ºC). 

 

Tipoloxía segundo RIVAS-MARTÍNEZ et al 1991:  l/ano m2 

De xeito xeral, os ventos dominantes son variables, segundo as diversas estacións do ano. Ao 

principio de outono, son dominantes os ventos N e NE; cara a metade desta estación ata o 

solsticio do inverno son case constantes os ventos S-SO e O, ambos fortes e tempestuosos, 

acompañados de moitas augas, con nubeiros densos precursores de temporal. Dende o solsticio 

de inverno ata o equinoccio da primavera son constantes os ventos S-SO que case sempre son 

fortes e adoitan pasar con frecuencia a O, O-NO e NO. Na primavera os ventos son variables, 

aínda nesta estación tamén adoitan reinar os ventos S-SO e O, son dominantes os ventos N e 

NE. Durante o solsticio de verán ata entrado o equinoccio de outono son igualmente variables 

os ventos, pero reinan con mais constancia os ventos N, NE e NO. 

O ámbito da MP atópase na subrexión fitoclimática VI(IV)3 segundo a clasificación de Allue, o 

que se corresponde cunha zona con bosques nemorais, transicionais, nemorolauroides 

oceánicos de planificaducifolia obrigada e de tendencia mediterránea. 

Segundo a clasificación climática de Thornthwaite nos atopamos nunha rexión de humidade de 

tipo perhúmido (A) é dicir, que o índice hídrico anual é Im>100; a evapotranspiración potencial 

corresponde, segundo esta mesma clasificación, a un tipo mesotérmico I (B’1), é dicir que a ETP 

se atopa entre 570 e 712 mm; en canto á variación estacional da humidade nos atopamos 

nunha zona con falta de auga estival moderada (33,3 > Ia ≥ 16,7), é dicir, tipo s; finalmente, o 

tipo de concentración estival da eficacia térmica se corresponde co tipo a' (Ic < 48%). 
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           Detalle do mapa fitoclimático de España segundo ALLUÉ-ANDRADE 1990 

 

 

Clasificación climática de Thornthwaite 

Esta situación climática tradúcese nunha vexetación potencial representada pola Serie Colina 

Galaico-Portuguesa acidófila do roble o Quercus robur (Rusco aculeati-Querceto roboris 

sigmetum).   

1.10.2.2.- Morfoloxía 

Dende o punto de vista morfolóxico, o municipio de Vigo caracterízase por uns trazos moi 

marcados, nos que se suceden zonas de val, delimitadas por bordes montañosos de altitude 

media, o que da lugar á existencia de zonas case chairas e zonas con fortes pendentes. A 

grandes riscos identifícanse na morfoloxía municipal tres grandes unidades: litoral, vales e 

montes. 
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                               Altimetría do Concello de Vigo coa localización do ámbito da MP. 

O Val do Fragoso vertebrado polo río Lagares que cruza en dirección NE-SO o municipio 

condiciona claramente a morfoloxía do concello. Máis cara ao interior atópanse as estribacións 

do monte de Cela, montes de Fragoselo e Serra do Galiñeiro, onde se alcanza a máxima 

altitude de Vigo (pico do Galiñeiro, 690 metros). 

Entre o litoral e o Val do Fragoso aparece un relevo secundario de grande importancia ao ser 

onde se producen os primeiros asentamentos e ten orixe a cidade. Trátase dunha pequena 

dorsal de dirección latitudinal que separa o Val do Fragoso desta marxe da ría. Pechando o val, 

na súa vertente norte e a vez facendo rebordo do litoral, a aliñación Castro-Candeán vai 

perdendo altitude cara o oeste (de 344 m. A Madroa, a 149 m. O Castro e a 50 m en Coia). 

Esta aliñación interfluvial (o Lagares e A Ría) na súa ladeira meridional constitúe a vertente norte 

do Val do Fragoso, provocando fortes pendentes e cambios de cota localmente moi acusados. 

Deste interfluvio parten pequenos regatos en ambas as dúas marxes, moitos dos cales aparecen 

hoxendía soterrados por baixo de varias rúas da cidade 

As pendentes máis acusadas (>20%) sitúanse cara ao interior do municipio, nas ladeiras dos 

cumios montañosos (Monte Alba, Monte Cepudo e Galiñeiro) e nalgún val fluvial que discorre 

encaixado (como sucede co rego da Rega). As pendentes intermedias (3-20 %) corresponden ao 

Val do Fragoso, drenado polo río Lagares e o Val de Zamáns. Finalmente, as pendentes máis 

suaves (<3%) corresponden ao litoral e á chaira fluvial do río Lagares. 
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                  Imaxe das pendentes do Concello de Vigo e localización do ámbito da MP 

O Barrio do Cura localízase na ladeira NO do Monte do Castro, moi próximo á liña da costa, 

antigamente conformada neste treito do litoral por extensos areais hoxe ocultos polos sucesivos 

recheos realizados para a implantación das actuais infraestruturas portuarias e a Avda. de 

Beiramar. 

 

 

Perfil do núcleo urbano de Vigo entre a Avda Beiramar e Gran Vía polo monte do Castro 

 

 

Perfil da aba noroeste do Monte do Castro polo ámbito da Modificación Puntual 
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Topografía do ámbito da MP. Curvas de nivel con equidistancia de 1 m. 

A análise da morfoloxfía do ámbito da Modificación puntual realízase a partir da explotación da 

cartografía Lidar (PNOA 2010) servida pola páxina web do Centro Nacional Información 

Xeográfica (CNIG).  
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Altitude  

 

 

                                                                         Rangos de Altitudes do ámbito da MP. 

O ámbito da MP presenta un acusado desnivel, cunha diferenza de altitude de 31 metros entre a 

zona Oeste (con 10 metros de altitude na Rúa Gaiteiro Ricardo Portela) e a zona Sur (con 41 

metros no cruce entre as Rúas Llorente e Pi i Margall). 
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Pendentes 

 

 

                                                                 Rangos de Pendentes do ámbito da MP (%). 

En xeral todo o ámbito presenta unha acusada pendente en dirección SE-NO, con zonas co 

pendentes superiores ao 30%, nomeadamente no borde noroeste. Na zona central do ámbito as 

pendentes son algo mais moderadas non superado o 20%, con algunhas zonas chans 

(pendentes inferiores ao 3%). 
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Orientación 

 

 

                                                                                    Orientacións do ámbito da MP. 

O ámbito está orientado ao noroeste, con predominio da compoñente norte na zona central e 

oeste nos bordes sur e oeste. Se analizamos valores de Solaina (180º-360º) e Umbría (1-180º) 

vemos que maioritariamente a superficie orientada a umbría. 
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1.10.2.3.- Xeoloxía.  

En Galicia os solos teñen unha gran diversidade debido á gran variedade litolóxica e grado de 

alteración, á influencia da posición topográfica, as fortes diferenzas no tempo de evolución, a 

distinta frecuencia con que se presentan os fenómenos erosivos por causas tectónicas, litolóxicas, 

xeomorfolóxicas ou de acción humana, considerada como a liña de evolución imposta pola 

natureza subtractiva dos sistemas superficiais de Galicia. Prodúcese así unha aparente 

homoxeneización ao ser a gran maioría solos acedos e desaturados. Con todo, esta 

homoxeneidade esconde unha gran diversidade dentro do carácter acedo e así existen histosois, 

podsois, andosois, cambisois ferrálicos, regosois, leptosois e cambisois húmicos e dístricos. 

No municipio diferéncianse claramente dous ámbitos, o oriental con dominio case absoluto de 

rocas metamórficas e o occidental coa presenza de rocas ígneas. Os depósitos cuaternarios 

están reducidos a unha franxa de dunas, areas de praia e sedimentos de marismas na baía de 

Samil e aos depósitos detríticos coluvio-eluviais do río Lagares. As rocas metamórficas presentan 

unha distribución que a grandes trazos segue franxas en dirección N-S; aparecen representadas 

polos paragneises e micaesquistos, polos gneis de biotita e os gneis de riebeckita que afloran 

nunha banda estreita e alargada dende Vigo ata o extremo sur do concello. As rocas ígneas 

ocupan o área occidental do municipio ata a costa. Están representadas por granitos. 

 

                                                          Mapa xeolóxico do ámbito da MP. Fonte: IGME. 

O ámbito da Modificación Puntual, sitúase na totalidade da súa superficie en dominio das rocas 

ígneas representadas por granitos de afinidade calcoalcalina. 

En canto á xeotecnia, o Instituto Xeolóxico E Mineiro de España elaborou en 1987 un Mapa 

xeotécnico e de riscos xeolóxicos da cidade de Vigo. Este traballo recompilaba información 

relativa a factores ambientais con potencial incidencia na construción tales como a situación de 

explotacións e depósitos de materiais utilizados en construción, pendentes, factores xeolóxicos 

con incidencia construtiva, características xeomecánicas e condicións construtivas, etc.  
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Como resultado desta análise establécese unha clasificación do territorio en catro niveis de 

restrición (moi alto, alto, baixo e moi baixo) para a construción. Sobre a base deste Mapa de 

factores xeolóxicos con incidencia construtiva, características xeomecánicas e condicións 

construtivas (escala 1:25.000), e de acordo coa información incorporada no Estudo de 

Sostibilidade Ambiental, Impacto Territorial e Paisaxístico (ESAITP) do PXOM 2008, o ámbito da 

Modificación Puntual atópase na súa totalidade clasificado no rango de moi baixas restricións á 

construción. 

 

                                Mapa de características xeomecánicas e condicións construtivas. 

                                                 Fonte: IGME-ESAITP PXOM 2008-Elaboración propia. 

 

1.10.2.4.- Hidroloxía 

Dende o punto de vista da hidroloxía o concello de Vigo encádrase na conca hidrográfica de 

Galicia Costa, a administración hidráulica da cal corresponde ao organismo Augas de Galicia.  

A rede fluvial do municipio é curta pero moi extensa. Son cursos de auga subsecuentes, é dicir, 

desenvólvense seguindo as liñas de mínima pendente. Sendo as direccións preferentes NE- SW, 

NW-SE e N-S. Os dous ríos principais son: o río Lagares e o río Zamáns ou Amial. O Lagares 

como principal río do Val do Fragoso e o Zamáns ou Amial como principal río do Val Miñor. 

Ademais do río Lagares e o Amial, a rede de ríos e regos é moi ampla, sendo correntes 

permanentes medianas ou pouco abundantes, de leito estreito e pouco profundo, ademais de 

zonas húmidas, todas elas importantes sinal da biodiversidade e patrimonio natural. 

O ámbito da Modificación Puntual, pertence na súa totalidade á conca costeira. Así mesmo, non 

existen no seu interior canles nin ningún humedal dos recollidos no Inventario de Humedais de 

Galicia (IHG). 
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                        Cursos fluviais próximos ao ámbito da MP. Fonte: PXOM 2008-Elaboración propia. 

 

1.10.3.- Medio biótico 

1.10.3.1.- Vexetación 

Segundo o mapa de series de vexetación de Rivas Martínez (1987), o ámbito da Modificación 

Puntual localízase na rexión Eurosiberiana, provincia Cántabro Atlántica, subprovincia Astur-

Galaica e sector Galaico Portugués. Os bosques característicos destas terras pertencen por tanto 

á Serie outeiro galaico-portugués acidófila do carballo o Quercus robur (Rusco aculeati-

Querceto roboris sigmetum). Esta serie corresponde no seu óptimo estable a un carballal denso 

de carballos (Quercus robur) que pode levar certa cantidade de meloxos (Quercus pyrenaica), 

acivros (Ilex aquifolium), castiñeiros (Castanea sativa), loureiros (Laurus nobilis) e sobreiras 

(Quercus suber).  

Os bosques climáticos están sen embargo case desaparecidos en toda Galicia litoral, pola fonda 

transformación levada a cabo dende antigo polas actividades e explotacións humanas.  

A nivel municipal, o estudo da vexetación realízase a partir do mapa de usos e coberturas de 

Galicia, mapa a menor escala dos dispoñibles que describen os aspectos da vexetación. 

Data sinatura: 28/10/2019   CSV: 26E2C5-C9318A-268CA8-PMY8JK-CZZCXG-HE  Verificable en www.vigo.org/csv  APROBACION INICIAL PLENO 8/10/19



MEMORIA 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA DO CONCELLO DE VIGO 

PARA A REORDENACIÓN DO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA  

Documento para Aprobación Inicial . Marzo 2019                  

 
40 

 

 

                                    Distribución da vexetación no municipio coa localización do ámbito da MP. 

 

Pódese observar que as masas de piñeiros e eucaliptos representan a práctica totalidade da 

paisaxe forestal do concello de Vigo, as principais especies empregadas nas repoboacións 

forestais nos montes de Vigo son o Pinus pinaster, Eucaliptus globulus e masas mixtas destas 

especies. Non entanto, a maioría dos piñeirais presentan numerosos brinzais de carballos, 

pereiras, sanguiños e outras árbores da fraga, que indican o sentido da evolución destas 

repoboacións se non existise intervención humana. No sentido oposto, atópanse os bosques 

autóctonos de carballos (Quercus robur) moi escasos no municipio, aínda que nos últimos 

estanse levando a cabo repoboacións de especies autóctonas como castiñeiros, nogueiras e 

carballos. 

No caso concreto do ámbito da Modificación Puntual, está localizado na súa totalidade na 

unidade ambiental de “tecido urbano continuo”.  

Na zona non edificada do ámbito, non se atoparon comunidades vexetais en si, exceptuando a 

masa de silvas, nin exemplares singulares ou especies protexidas. Existen só exemplares 

arbóreos illados e algunha pequena horta. Os exemplares arbóreos existentes no interior do 

ámbito corresponden xeralmente a especies ornamentais ou algunhas froiteiras: Palmeira 

(Phoenix canariensis), árbore de aguacate (Persea americana), liquidambar (Liquidambar 

styraciflua), camelio (Camellia japonica), nogueira (Juglans nigra), loureiro (Laurus nobilis) e 

olivo (Olea europaea). 
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                                     Plano de localización das árbores existentes no ámbito da MP. 

 

1.10.3.2.- Fauna 

O municipio de Vigo é unha das zonas de maior biodiversidade de Galicia en relación ca 

herpetofauna, como o proba que no seu territorio encóntranse presentes un 78,57 % das 

especies de anfibios de Galicia, e un 54,17% das especies de réptiles galegos. Tamén canta 

cunha variada representación de mamíferos (48.33% do total galego) e cunha abundante 

ornitofauna mariña. Como ecosistemas de gran importancia para a supervivencia da fauna, 

destacamos as lilas Cíes e as zonas húmidas como a Xunqueira do Lagares e o Humidal do Bao, 

todos os ríos e regatos, o mesmo que os montes, o espazo agrícola e os parques urbanos, xa 

que todos e cada un acubillan representantes da fauna galega. 

No ámbito da Modificación Puntual, ao non existir comunidades vexetais en si, exceptuando a 

masa de silvas, non cabe destacar a presenza de ningunha comunidade faunística ou especie de 

interese. As especies animais máis frecuentes na área de estudo son os gatos, que frecuentan 

asiduamente estas zonas buscando alimentos. Tamén son abundantes as ratas, que proliferan 

debido ó abandono da área e á gran cantidade de lixos e residuos que se atopan dispersos por 

distintos puntos da área do mesmo. 

1.10.3.3.- Espazos naturais protexidos 

A Lei 9/2001, de Conservación da Natureza define os espazos naturais protexidos como aqueles 

espazos que conteñen elementos ou sistemas naturais de particular valor, interese ou 

singularidade, tanto debidos á acción e evolución da natureza como derivados da actividade 

humana, e que fosen declarados como tales. 
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A Rede Natura 2000 é a rede de espazos naturais protexidos a escala da Unión Europea creada 

en virtude da Directiva 92/43/CEE do Consello, de 21 de maio de 1992, relativa á conservación 

dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres (Directiva hábitats), co obxecto de salvagardar 

os espazos naturais máis importantes de Europa. Componse de zonas especiais de conservación 

declaradas polos Estados membros con arranxo á Directiva sobre hábitats e, ademais, das 

zonas especiais de protección para as aves (ZEPA) que se designan de acordo coa Directiva 

79/409/CEE do Consello, de 2 de abril de 1979, relativa á conservación das aves silvestres.  

A Rede Natura 2000 clasifica os espazos en dúas clases:  

 Zona de Especial Protección para as Aves (ZEPA). 

 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). 

No concello de Vigo, excepción feita do parque nacional das Illas atlánticas (ILLAS CÏES) e zona 

de especial protección dos valores naturais LIC e ZEPA (ES0000001), non existe ningún ámbito 

protexido pola normativa Europea, Nacional ou Galega, polo tanto o ámbito de actuación non 

afecta a ningún espazo natural protexido. 

 

                                                          Espazos naturais protexidos máis próximos ao ámbito da MP. 

 

1.10.3.4.- Hábitats de interese comunitario 

Nin no ámbito da Modificación Puntual nin nas áreas próximas aparecen teselas de hábitats de 

interese de acordo aos datos do Atlas e manual dos Hábitats de España. Tampouco se 

apreciaron nas visitas de campo “de visu” a existencia de hábitats de interese comunitario nin 

pes arbóreos singulares ou de interese que podan ser afectados pola presente Modificación 

Puntual. 
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                                  Plano dos hábitats de interese comunitario no concello de Vigo. 

 

1.10.4.- Medio perceptual 

1.10.4.1.- A paisaxe 

A paisaxe integra un conxunto de fenómenos naturais e culturais que se dan nunha extensión do 

territorio. Os compoñentes esenciais da paisaxe son por un lado, a estrutura xeolóxica, a 

cobertura vexetal e a fauna asociada e por outro lado, o elemento humano e cultural. A paisaxe 

é considerada como un conxunto indisociable de todos eses elementos unidos a un territorio. O 

devandito conxunto posúe unha estrutura ordenada non reducible á suma das súas partes, 

senón que constitúe un sistema de relacións no que os procesos se encadean.  

A Lei 7/2008, de 7 de xullo, de Protección da Paisaxe de Galicia (LPPG), conforme ás 

disposicións do CEP, recoñece xuridicamente a paisaxe e establece un marco de referencia para 

todas as lexislacións sectoriais, plans e programas que poidan influír na paisaxe. Nesta lei 

defínense os instrumentos para a protección, xestión e ordenación da paisaxe de Galicia.  

No marco desta lei e da Estratexia Galega da Paisaxe, o Catálogo das paisaxes de Galicia, 

aprobado por Decreto 119/2016, do 28 de xullo ao amparo do disposto no artigo 9.3 da LPPG, 

identifica determinadas zonas xeográficas como Áreas de Especial Interese Paisaxístico (AEIP), en 

atención aos valores naturais e culturais alí presentes, coa finalidade de asegurar que estas 

áreas dispoñan da protección precisa que permita a preservación dos seus valores. 
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1.10.4.2.- Unidades paisaxísticas 

O Catálogo das Paisaxes de Galicia (CPG) encadra ao concello de Vigo na Grande Área 

Paisaxística “Rías Baixas”, que inclúe o litoral suroccidental de Galicia e a cunca baixa do río 

Miño, e dentro desta na comarca paisaxística “Vigo Litoral”. 

O ámbito do Barrio do Cura corresponde a unha unidade de paisaxe asociada á Ría de Vigo e 

montes litorais. Esta paisaxe inclúe a costa e tamén a área interior ata o corredor prelitoral. A 

costa da ría ten escasa elevación, cunha paisaxe complexa, con numerosas illas, praias, frechas, 

marismas, lagoas litorais, portos naturais, etc. A paisaxe interior é montañosa, con destacables 

morfoloxías sobre rocha e enchido de miradoiros sobre a ría; o seu uso é fundamentalmente 

agrícola e forestal. A mestura de augas mariñas salobres e frías coas fluviais, ricas en nutrientes 

e máis cálidas, favorece a vida mariña. Desenvólvese unha intensa actividade pesqueira nos 

numerosos portos construídos ao abeiro da ría. As chairas litorais e fluviais e as abas baixas de 

suave pendente dos montes atópanse intensamente cultivadas. Polas restantes abas esténdense 

as masas repoboadas, as matogueiras e os pastos. 

      

Grande Área Paisaxística Rías Baixas e comarca paisaxística Vigo Litoral. 

Fonte: Catálogo das Paisaxes de Galicia 

O ámbito da Modificación Puntual queda englobado dentro da trama urbana de edificacións 

residenciais de Vigo. Trátase polo tanto dun ámbito que dende o punto de vista paisaxístico, xa 

se atopa totalmente transformado. 

1.10.4.3.- Valores paisaxísticos 

O ESAITP do anulado Plan Xeral de 2008 analizaba a fraxilidade visual da paisaxe do termo 

municipal a partir da consideración e cálculo de concas visuais de diversos puntos de 

observación estratéxicos de Vigo (lugares concorridos, sitios con importantes vistas panorámicas 

ou zonas de importantes valores ambientais) avaliada a partir da conca visual de cada  ámbito 

de intervención previsto (puntos dende os que é visible) e do número de observadores potenciais.  

Segundo este estudo, cuxa validez metodolóxica mantense con independencia da anulación do 

Plan, a totalidade do ámbito presenta unha fraxilidade moi baixa.  
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Esta valoración ven a coincidir, como pode observarse nas seguintes imaxes, coa análise da 

visibilidade estratéxica realizada no CPG que conclúe que, tanto en termos de exposición visual 

como de visibilidade dende zonas de maior potencial de vistas, o ámbito ten unha visibilidade 

media ou baixa. 

 

                   Fraxilidade visual extrínseca da paisaxe no ámbito da MP. Fonte: ESAITP PXOM 2008 

Segundo o visor do CPG, o ámbito da MP non afecta a Áreas de Especial Interese Paisaxístico 

(AEIP), nin se identifican no seu interior valores paisaxísticos naturais/ecolóxicos, nin culturais 

patrimoniais. Os elementos máis próximos ao ámbito identificados no catálogo son á oliveira 

centenaria do Paseo de Alfonso XII (árbore senlleira-biodiversidade) e os castelos de O Castro e 

San Sebastián (valores culturais e patrimoniais).  

  

                                                   Fraxilidade visibilidade estratéxica do ámbito da MP. Fonte: CPG 
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En calquera caso, como se recolle na seguinte imaxe, na cunca visual do ámbito da MP 

localízanse distintos miradoiros identificados no CPG  sobre os que podería ter incidencia visual 

as actuacións proxectadas.  

 

                        Cunca visual do ámbito da MP e localización das AEIP e miradoiros máis próximos. 

Os miradoiros máis próximos ao ámbito da MP, sobre os que podería ter incidencia a actuación 

proxectada son o do Paseo de Alfonso XII e o do Monte do Castro, singularmente o miradoiro 

do Paseo de Alfonso XII, inmediato ao ámbito, que constitúe un dos poucos balcóns sobre a Ría 

dos que dispón o centro da cidade. 

O PERI APR A-4-01 Barrio do Cura considerou a interacción da ordenación coa paisaxe como 

un aspecto clave da ordenación proposta, polo que incorporaba un anexo cun estudo específico 

da integración paisaxística da proposta, estudo que se incorporou como anexo ao documento 

Borrador da presente Modificación Puntual toda vez que, no substantivo, mantén a súa vixencia. 

1.10.5.- Caracterización socioeconómica 

1.10.5.1.- Demografía 

Cando menos a efectos dunha acaída contextualización, neste eido tamén é preciso ter en conta 

o fenómeno metropolitano, que se manifesta nun dinamismo demográfico e económico que 

excede os límites municipais. As crecentes relacións entre os distintos municipios que constitúen a 

aglomeración metropolitana en cerne ou a área funcional, están provocando un aumento 

tendencial dos fluxos de persoas e mercadorías entre eles.  

O concepto de Área Funcional, alén da delimitación da Área metropolitana constituída 

oficialmente, define de forma máis precisa o ámbito territorial no que se manifestan as 
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dinámicas propias dunha área urbana como a articulada arredor da cidade de Vigo, e que ten 

un máis acaído encaixe co modelo territorial configurado polas DOT. A extensión destas áreas 

urbanas está determinada polos ámbitos reais dos fluxos de mobilidade diaria da poboación, 

nomeadamente polos fluxos diarios residencia-traballo.  Así, unha área funcional é un área ou 

“mercado de traballo” que internaliza a maior parte dos fluxos residencia-traballo alcanzando 

un nivel de autosuficiencia determinado. Dito doutro xeito, un ámbito territorial dentro do cal 

pódese cambiar de traballo sen que elo supoña necesariamente un cambio de residencia, e 

viceversa, un cambio de residencia non leva de seu un necesario cambio de traballo. 

Así definida, a Área Funcional de Vigo estaría composta por un total de 26 concellos e contaría 

cunha poboación de 564.817 habitantes (2017) e unha densidade de 340,5 hab./km2, que a 

efectos comparativos está situada moi por riba da densidade poboacional de Galicia (91,6 

hab./Km2) e da media de densidade da Provincia (209,8 hab./km2). Este valor tan alto da 

densidade está moi condicionado pola elevada poboación do concello de Vigo, que representa 

máis da metade da poboación de toda a área funcional. 

O municipio de Vigo, contaba con 292.986 habitantes en 2017, dos cales 154.119 son 

mulleres e 138.867 son homes, dando unha Taxa de masculinidade de 90,1, o que indica unha 

taxa un pouco desequilibrada entre sexos.  

O territorio municipal do Concello de Vigo ten unha extensión de 109,1 km2 resultando unha 

densidade de habitantes de 2.685 hab./Km2. Densidade moi por riba da densidade 

poboacional de Galicia (91,6 hab./Km2) e da media de densidade da Provincia (209,8 

hab./km2), e tamén da media da Comarca de Vigo que acada os 688,1 hab./km2. 

A tendencia xeral da evolución poboacional dende o ano 2004 ata o 2009 era o aumento da 

poboación, dende o 2009 ao 2012 mantívose practicamente constante, e dende 2012 a 2016 

ten diminuído de xeito tamén constante, e manténdose cunha certa alza no ultimo ano. 

 

 

                                                  Evolución da poboación de Vigo dende 2004 a 2017 
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                               Poboación segundo sexo e grupos quinquenais de idade de Vigo  

A distribución da poboación no ámbito municipal en rangos de idade presenta un 13% de 

menores de 15 anos, un 65% entre 16 e 64% e un 22% de 65 ou mais anos. A pirámide de 

poboación do Municipio de Vigo amosa en parte os patróns que se dan en Galicia e na 

provincia (aínda que menos acentuados pola notable vitalidade desta cidade) de redución da 

base nas idades mozas (prevense por tanto dificultades para os efectivos de reemprazo) e o 

aumento notable dos estratos de maior idade (sobre todo as mulleres), o que tamén indica unha 

esperanza de vida alta. 

Achegándose mais ao ámbito, non é doado precisar a poboación real do Casco Vello (onde se 

inserta o ámbito do Barrio do Cura) neste intre, pero logo de analizar as distintas fontes (sobre 

todo o Padrón e o PEPRI do Casco Vello), podemos falar dunha poboación residente 

aproximada duns 3.050 habitantes en todo o Casco Vello en 2017, cifrada en 4.800 nos anos 

1975-80, en 4.300 no 1980-90 e en 3.200 entre o 1997 e o 2006 (datos do PEPRI), ano que 

marca un punto de relaxación do acelerado ritmo de descenso continuado ata aquel ano, cunha 

redución mais paseniña ata o momento actual, probablemente polo efecto da rehabilitación e 

recuperación integral desta zona da cidade, pero é insuficiente para inverter a tendencia de 

despoboación (ou marca sinais de cambio a outros usos non residenciais).  

Respecto do ámbito concreto do Barrio do Cura, podemos falar dunha poboación residente 

aproximada de pouco mais de 100 habitantes en todo o ámbito en 2017. No que atinxe á súa 

estrutura, a distribución da poboación no ámbito en rangos de idade presenta un 11% de 

menores de 15 anos, un 68% entre 16 e 64 anos e un 21% de 65 ou mais anos, que é unha 

distribución moi similar a media municipal, aínda que mais reducida nos rangos extremos, que 

engrosan o rango intermedio.  

Respecto do nivel de instrución hai un 11% de poboación en idade escolar, un 14% sen estudios, 

un 31% con estudios primarios, un 33% con estudios secundarios, un 2% con titulacións medias 

e un 9% con estudos universitarios.  

Respecto da súa nacionalidade, un 73% son españois, un 2% de outros paises europeos, un 15% 

de paises sudamericanos e un 10% de paises africanos. 
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1.10.5.2.- Base económica e mercado de traballo 

O concello de Vigo amosa unha gran fortaleza económica derivada da focalización e das 

sinerxías xeradas principalmente pola dinamicidade da propia cidade, pola actividade do seu 

porto e polo conglomerado de industrias que xiran arredor do sector da automoción, liderado 

pola factoría de PSA Peugeot-Citroën, fortaleza que a nivel local tense materializado na 

concentración de varios ámbitos integrais de actividade económica nas zonas de mellor 

accesibilidade municipal, vinculadas as grandes infraestruturas que atravesan o territorio vigués, 

e que por maior necesidade de espazo e accesibilidade intermodal tense estendido 

principalmente ao longo do eixo de actividade Vigo-O Porriño, que atrae actividades 

complementarias ao seu contorno. Este conglomerado de actividade proxéctase territorialmente, 

sobre todo a nivel de emprego e mobilidade, en toda a súa área funcional, pero tendo en Vigo 

o principal foco de atracción. 

Ademais do sector da automoción, son moi importantes a construción naval e o sector pesqueiro 

en todas as súas vertentes, desde a industria extractiva, armadores, ata a comercial, coas súas 

lonxas de altura e de baixura, así como a industria conserveira, conxeladora e transformadora. 

O porto de Vigo, que conta con mais de 9 km. de liña de atraque nos seus peiraos, é o primeiro 

porto comercializador de pescado para consumo humano do mundo e o primeiro en tonelaxe 

de pesca descargada. Nel cabe citar ademais a importancia do tráfico de mercancías, 

correspondendo os maiores tráficos a mercancías xerais, destacando o movemento en 

contedores, o tráfico ro-ro de vehículos e a pedra natural. Os estaleiros da Ría son líderes da 

construción naval privada española, por facturación e tonelaxe. 

Outra infraestrutura relevante na economía de Vigo é o aeroporto de Vigo situado ás aforas da 

cidade. 

Outras actividades económicas importantes en Vigo e comarca son: a industria química e 

farmacéutica, con factorías en Mos e Porriño; a industria téxtil; a industria editorial, da que Vigo 

é o primeiro referente en Galicia; a industria alimentaria; a fabricación de produtos para a 

construción; a fabricación de maquinaria industrial; a enxeñería naval e, en menor medida a 

industria aeronáutica. 

Vigo confírmase como o principal motor económico de Galicia, co maior produto interior bruto 

(PIB) municipal de Galicia, de 7.036 millóns de euros (ultimo dato dispoñible, do ano 2014), 

que á sitúa, con bastante vantaxe, á cabeza das cidades galegas (a mais de 1.000 M€ de 

distancia de A Coruña, que duplica ao seguinte concello) e do resto dos principais municipios 

mais avanzados neste eido. A maior vantaxe prodúcese no Valor engadido bruto (VEB)industrial, 

onde triplica o valor aportado polo seguinte concello (A Coruña), liderando tamén o VEB bruto e 

o VEB primario. No seguinte esquema recóllense os datos dos concellos principais, sinalando en 

negriña os valores mais outros de cada campo, que se alternan entre Vigo e A Coruña. 
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Fonte: IGE e elaboración propia 

Malia a importancia do sector industrial, a estrutura desagregada do PIB mostra que o soporte 

da economía viguesa é o sector servizos, que aporta o 64,1% do PIB municipal, seguido da 

industria, cun 22%; a construción cun 4,4% e o sector primario con apenas un 1,5%. O que se 

confirma tamén no número de empresas por sectores de actividade, que se reflicten na seguinte 

táboa, comparativamente coa comarca. 

 

Fonte: IGE e elaboración propia 

Dentro do desenvolvemento económico da cidade de Vigo e a súa comarca resulta de especial 

relevancia o papel do Consorcio da Zona Franca de Vigo, institución fundada en 1947 e que, 

na actualidade funciona como Axencia de Desenvolvemento Local, promovendo solo e 

infraestruturas de carácter eminentemente industrial e comercial en Vigo e comarca. 

A Universidade de Vigo desempeña, igualmente, un papel importante xunto ó sector privado no 

progreso tecnolóxico e, en consecuencia, no desenvolvemento económico de Vigo a cuxo 

impulso contribúe igualmente a actividade feiral e congresual desenvolvida polo IFEVI (Instituto 

Feiral de Vigo) como promotor de feiras e congresos nas súas instalacións de Cotogrande. 

No que respecta ao ámbito da Modificación Puntual debe destacarse a escasa actividade 

comercial dentro do mesmo, quedando moi poucos locais comerciais actualmente abertos: na 

rúa Santa Marta: bar "Casa Rouco" así como un estanco na rúa Pi y Margall. A antiga panadería 

"Barrio do Cura" na actualidade xa está pechada. 

Respecto do mercado de traballo a área funcional de Vigo (que aglutina a máis do 50 % da 

poboación provincial) é, segundo o Informe 2017 do Mercado de Traballo da provincia de 

Pontevedra publicado polo SEPE, o motor económico da provincia e das máis importantes de 

Galicia no eido do emprego. Nela residen o 52,74 % dos afiliados da provincia de Pontevedra, 

rexistráronse case o 50 % do total dos contratos realizados e aglutina ao 45,53% dos 

PIB 2014

Produto 

interior 

bruto

Impostos 

netos sobre 

os produtos

Valor 

engadido 

bruto (VEB)

VEB 

Primario

VEB 

Industria

VEB 

Construción

VEB 

Servizos

36057 Vigo 7.035.846 561.068 6.474.778 108.831 1.549.811 307.826 4.508.310

15030 Coruña, A 6.024.477 588.224 5.436.253 22.816 528.239 360.428 4.524.770

15005 Arteixo 3.237.842 97.090 3.140.752 7.032 241.301 66.037 2.826.382

15078 Santiago de Compostela 3.134.412 229.466 2.904.946 13.730 200.229 118.288 2.572.699

27028 Lugo 2.115.728 188.233 1.927.495 32.211 168.719 100.064 1.626.501

32054 Ourense 2.055.255 205.754 1.849.501 2.273 177.472 79.398 1.590.358

36038 Pontevedra 1.712.476 165.977 1.546.499 3.726 93.828 132.698 1.316.247

15036 Ferrol 1.403.858 133.963 1.269.895 5.735 143.921 42.895 1.077.344

15054 Narón 595.810 57.762 538.048 3.095 161.499 50.465 322.989

36060 Vilagarcía de Arousa 591.742 60.728 531.014 16.111 72.058 30.072 412.773

Empresas por actividade (2016) Vigo % COMARCA %

   1 Agricultura e pesca 186 0,79% 762 2,25%

   2 Industria 1.276 5,41% 2.183 6,46%

   3 Construción 2.531 10,73% 4.081 12,07%

   4 Servizos 19.601 83,08% 26.772 79,21%

Total 23.594 100,00% 33.798 100,00%
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demandantes da provincia. A Vigo pertencen o 39,90% dos afiliados provinciais, ten rexistrados 

o 35,30 % dos contratos e o 31,75 % dos demandantes parados da provincia de Pontevedra. 

Ao igual que no conxunto do pais, as taxas de actividade e de paro mostran a partir do ano 

2008 unha clara inflexión, no que descende a poboación activa e aumenta o número de 

desempregados que alcanza o seu máximo no ano 2013 (en abril de 2013 hai 35.263 parados 

en Vigo), a partir de onde comeza unha lenta recuperación da actividade. 

 

A afiliación a Seguridade Social presenta, en datos de marzo de 2018, unha cifra de 107.210 

persoas en situación de alta laboral. A distribución por xénero e por sectores produtivos recóllese 

no seguinte cadro: 

 

 

 

 

Afiliacións en alta laboral  Dato  %  Período   Fonte  

Homes 53.525 49,93% 2018/Marzo SS

Mulleres 53.685 50,07% 2018/Marzo SS

Total 107.210

Agricultura e pesca 742 0,69% 2018/Marzo SS

Industria 17.590 16,41% 2018/Marzo SS

Construción 4.584 4,28% 2018/Marzo SS

Servizos 84.246 78,62% 2018/Marzo SS

Total 107.162

Nº de beneficiarios de pensións non 

contributivas da S.S.
3.598 2016 CT

Nº de contratos iniciais rexistrados 139.219 2017 CT

Por xénero

Por sectores
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O sector servizos con practicamente tres cuartos da ocupación (78,62%) é claramente o destino 

laboral maioritario da poboación traballadora de Vigo, seguido da industria, que ocupa ao 

23,07%, e a construción, que aínda que moi diminuída, segue a ocupar a cerca do 5%. Mentres 

que o sector primario apenas ocupa a un minúsculo 0’7% de traballadores.  

No concello de Vigo están matriculadas un total de 23.594 actividades económicas (datos do 

ano 2016), das que case o 50% son exercidas por Persoas físicas, mais do 40% corresponden a 

Sociedades de responsabilidade Limitada, case o 3% a Sociedades Anónimas e o 9% restante a 

outras formas societarias. 

Na distribución por sector de actividade desas empresas salientan tamén por riba de todas, as 

do Sector Servizos, cun 83’08%. 

Das 23.594 empresas matriculadas, a inmensa maioría son empresas sen empregados ou con 

menos de 3 asalariados (ó 83,2% do total). Son mais escasas as empresas de maior volume de 

emprego, pero son moi relevantes, contabilizándose 20 de máis de 250 empregados, 46 con 

entre 100 e 249 asalariados, e 103 con entre 50 e 99 traballadores.  
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1.10.6.- Patrimonio Cultural 

A zona vella da cidade de Vigo foi declarada ben de interese cultural, coa categoría de conxunto 

histórico polo DECRETO 136/2006, do 27 de xullo. A delimitación do conxunto histórico 

declarado BIC inclúe dúas zonas: a zona histórico artística, que inclúe o grupo de edificacións 

orixinario do Barrio de cura, e a zona de respecto dentro da que está situado o resto da zona do 

Barrio do cura, e que afecta ademais ás zonas de beiramar (entre A Laxe e S. Francisco), 

contorno da Panificadora, praza do Rei e a casa do concello.  

 

                        Delimitación do BIC conxunto histórico da zona vella da cidade de Vigo  (Decreto 136/2006). 

O ámbito da MP afecta ao asentamento orixinal do Barrio do cura, incluído na zona histórico 

artística do BIC, e á totalidade da zona de respecto delimitada ao suroeste daquela, coa que é 

practicamente coincidente. 

Os elementos do patrimonio cultural protexido existentes no ámbito da MP derivan da súa 

inclusión no Catálogo do PEPRI do Casco Vello de Vigo. O PEPRI CV contén un catálogo de 

edificacións e elementos a protexer e un catálogo de espazos e elementos urbanos públicos.  

Os elementos catalogados polo PEPRI no ámbito da modificación puntual son os que se indican 

nos seguintes planos e táboa: 
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                         Edificacións e elementos recollidas no catálogo do PEPRI CV no ámbito da MP. 

 

 

                         Elementos urbanos públicos recollidos no catálogo do PEPRI CV no ámbito da MP. 
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Non obstante, o Plan Especial de Reforma Interior do APR A-4-01 BARRIO DO CURA, aprobado 

definitivamente o 02.06.2014, a partir dun estudo pormenorizado da edificación existente no 

ámbito (incorpórase no Documento Anexo nº 5 á presente Modificación Puntual) reduciu 

xustificadamente a relación de edificacións e elementos a protexer incluídos no seu Catálogo  ás 

edificacións correspondentes ao grupo de vivendas orixinais do Barrio do cura (fichas Nº 16, 17, 

18 e 19 do catálogo de edificacións do PEPRI CV), mantendo para as mesmas o grao de 

protección AMBIENTAL, e á edificación correspondente ao nº 4 da rúa Pi y Margall  (ficha Nº 9 

do catálogo de edificacións do PEPRI CV), rebaixando o grao de protección da mesma de 

estrutural a AMBIENTAL.  

O  PERI recollía ademais a obriga da conservación da fachada da igrexa do Asilo de 

conformidade co recollido na resolución da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de 

01.06.1999 pola que informou favorablemente a descatalogación do edificio do Asilo das 

Hermanitas de los Ancianos Desamparados.  

Relación de elementos catalogados polo PEPRI Casco Vello no ámbito da MP

Nº Ficha Couzada Parcela Denominación Tipo Nivel protección

9 24619 2 Rúa Pi y Margall, 4 EDIF. VIVENDAS ESTRUTURAL

16 24620 35 Barrio do cura, 13 CASA AMBIENTAL

17 24620 36 Barrio do cura, 12 CASA AMBIENTAL

18 24620 37 Barrio do cura, 11 CASA AMBIENTAL

19 24620 38 Barrio do cura, 10 CASA AMBIENTAL

20 24620 43 Rúa Pi y Margall, 10 EDIF. VIVENDAS AMBIENTAL

21 24620 44 Rúa Llorente, 10 EDIF. VIVENDAS AMBIENTAL

22 24620 45 Rúa Llorente, 12 EDIF. VIVENDAS AMBIENTAL

23 24620 47 Rúa Llorente, 16 EDIF. VIVENDAS AMBIENTAL

24 24620 48 Rúa Llorente, 18 EDIF. VIVENDAS AMBIENTAL

25 24620 49 Rúa Llorente, 22-24 RESIDENCIA AMBIENTAL

26 24620 57 Rúa Santa Marta, 36 EDIF. VIVENDAS AMBIENTAL

27 24620 58 Rúa Santa Marta, 38 CASA AMBIENTAL

R_039 RÚA DA BARROCA RÚA AMBIENTAL

R_040 RÚA SANTA MARTA RÚA AMBIENTAL

R_041 BARRIO DO CURA RÚA AMBIENTAL

L_001 LAVADEIRO DE POBOADORES LAVADEIRO AMBIENTAL

F_003 FONTE DA BARROCA FONTE DE CANO AMBIENTAL

C_004 CRUCEIRO DO CAMPITO CRUCEIRO DE VARAL AMBIENTAL

K_001 KIOSCO PASEO ALFONSO XII KIOSCO AMBIENTAL

Espazos e elementos urbanos públicos

Edif icacións e elementos a protexer
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                                Edificacións e elementos recollidas no catálogo do PERI  Barrio do Cura. 

O catalogo do PERI do APR A-4-01 BARRIO DO CURA incluíu igualmente os espazos e 

elementos urbanos públicos recollidos no catálogo do PEPRI CV.  

As restantes edificacións recollidas no catálogo de edificacións e elementos a protexer do PEPRI 

CV (fichas Nº 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27) quedaron excluídas do catálogo. 

O PERI do APR A-4-01 BARRIO DO CURA foi INFORMADO FAVORABLEMENTE pola Dirección 

Xeral de Patrimonio Cultural con data 15.04.2014. 

A este respecto compre ter en conta o establecido polo artigo 31 da Lei 5/2016, do 4 de maio, 

do Patrimonio cultural de Galicia (LPCG), e polo artigo 86 da Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de 

medidas fiscais, administrativas e de ordenación, debendo entenderse, por tanto, que as 

condicións de catalogación dos bens incluídos no ámbito do  PERI APR A-4-01 BARRIO DO 

CURA, coincidente co da Modificación Puntual,  seguen a ser na actualidade as recollidas no 

catálogo de dito PERI con independencia da declaración de nulidade recaída sobre dito 

instrumento de planeamento. 

A presente Modificación Puntual asume, por tanto, como propio o Catálogo do PERI do APR A-4-

01 BARRIO DO CURA, introducindo os axustes necesarios para a súa adaptación á vixente Lei 

5/2016 LPCG e ao disposto en relación cos catálogos dos instrumentos de planeamento no 

RLSG.  
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Por outra parte, o ámbito da MP atópase no contorno de protección dos xacementos 

arqueolóxicos inventariados GA36057084 “Xacemento romano-medieval do Casco Vello” 

(asentamento romano/medieval/moderno/ contemporáneo) e GA36057085 “Xacemento 

Picacho/San Francisco” (necrópole romana). Nun contorno non tan inmediato atópanse ademais 

os xacementos inventariados GA36057007 “Xacemento O Castro/Castro de Vigo” 

(castro/asentamento fortificado) e GA36057086 “Xacemento Rúas Marqués de Valterra e J. 

Ramón Jiménez” (vila romana), cuxo contorno de protección non afecta ao ámbito da MP.  

 

 

 

R elación de elementos catalogados no P ER I do AP R  A-4-01 BAR R IO DO CUR A

Nº Ficha Couzada Parcela Denominación Tipo Nivel protección

9 24619 2 Rúa Pi y Margall, 4 EDIF. VIVENDAS AMBIENTAL

16 24620 35 Barrio do cura, 13 CASA AMBIENTAL

17 24620 36 Barrio do cura, 12 CASA AMBIENTAL

18 24620 37 Barrio do cura, 11 CASA AMBIENTAL

19 24620 38 Barrio do cura, 10 CASA AMBIENTAL

R_039 RÚA DA BARROCA RÚA AMBIENTAL

R_040 RÚA SANTA MARTA RÚA AMBIENTAL

R_041 BARRIO DO CURA RÚA AMBIENTAL

L_001 LAVADEIRO DE POBOADORES LAVADEIRO AMBIENTAL

F_003 FONTE DA BARROCA FONTE DE CANO AMBIENTAL

C_004 CRUCEIRO DO CAMPITO CRUCEIRO DE VARAL AMBIENTAL

K_001 KIOSCO PASEO ALFONSO XII KIOSCO AMBIENTAL

Edificacións e elementos a protex er

Espazos e elementos urbanos públicos
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1.10.7.- Medio urbano e territorial  

1.10.7.1.- Morfoloxía urbana 

O ámbito da Modificación Puntual forma parte dos arrabaldes históricos de San Francisco 

(S.XVII) e Barrio do Cura situados ao oeste da cidade murada,  aparecido este último como 

consecuencia da construción do asilo das “Hermanitas de los ancianos desamparados” en 

1886.  

   Coello 1856 

A partires do derrubo das murallas da cidade, a finais do século XIX, sucédense os proxectos 

urbanísticos de ensanche da poboación. O crecemento da cidade prodúcese principalmente 

cara ao leste, onde asenta a burguesía, e en menor medida tamén cara ao suroeste onde en 

contraposición vai asentando a man de obra artesán e sobre todo mariñeira, en especial a partir 

da apertura cara ao 1890 das rúas do Paseo de Alfonso XII e Pi y Margall como saída sur da 

cidade.  

   M. Fdez. Soler 1889 

Sobre estes novos viarios, así como dos que resultan da regularización dos camiños tradicionais 

(é o caso das rúas Llorente e Santa Marta no contorno do Barrio do Cura), vaise consolidando a 

edificación quedando grandes espazos abertos e libres de construcións entre eles ata 
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practicamente os anos 50 do século XX. A cidade vai medrando e o Barrio do Cura queda no 

medio, cada vez máis pechado e desconectado dos barrios do seu contorno. 

   Ramiro Pascual 1907 

o Plan de reforma interior, ensanche e extensión de M. Cominges (1943) proxecta o crecemento 

da poboación cara o suroeste sobre o eixo da rúa Torrecedeira cun trazado que pretendía 

conectar coa Porta do Sol, atravesando non só Barrio do Cura senón o propio casco histórico a 

través das rúas Poboadores, Chao e mesmo a Praza da Constitución, demolendo ao seu paso o 

casarío existente.   

   Cominges 1943 

A apertura desta rúa será o eixo do ensanche dos anos 70 en dirección sur, pero quedará 

interrompida na rúa Santa Marta polas dificultades que entrañan tanto a penetración no casco 

histórico como a propia topografía, quedando deste xeito o Barrio do Cura illado, sen conectar 

coa cidade, sen relación co Casco Vello nin cos ensanches que articulan o tránsito entre os 

barrios adxacentes, unha situación que se prolonga ata a actualidade.  
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Como resultado deste proceso, o ámbito da Modificación Puntual quedou conformada un 

espazo de transición, aínda por desenvolver urbanisticamente, entre o tecido antigo do Casco 

Vello e o entramado urbano dos desenvolvementos dos anos 60 e 70, e cunha estrutura 

funcional marcada ata agora pola presencia de equipamentos de carácter relixioso e asistencial. 

Trátase, por tanto, dunha zona pechada en si mesma, incomunicada co resto da cidade, sen 

conexión coas vías que o circundan e sen planeamento, con gran parte das edificacións en mal 

estado cando non en ruína, e nun acelerado proceso de degradación. Este abandono xeral 

provoca problemas de seguridade -como os frecuentes incendios- e de saúde pública.  

 

Vista aérea do ámbito da modificación puntual 
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1.10.7.2.- Estrutura parcelaria 

A estrutura da propiedade do solo no ámbito da MP está marcada polo contraste existente entre 

a grandes parcelas vinculadas ás ordes relixiosas, centradas historicamente nos actividades 

asistenciais (Asilo, Residencia dos Padres Franciscanos e Casa da Caridade), e o maior 

fraccionamento do parcelario de titularidade privada, que resulta moito mais acusado nas fincas 

edificadas que dan fronte ao viario do contorno (rúas de Pi y Margall, Llorente e Santa Marta), 

que conforman un parcelario propio das zonas de casarío urbano, ocupadas na súa práctica 

totalidade a meirande parte delas sen espazo a maiores da propia edificación. 

 

A superficie de propiedade privada está constituída, por un total de 63 fincas, cuxa superficie 

varía dende as inferiores a 100 m² (28 parcelas) ata superiores a 2.000 m² (tan só 2 parcelas 

superan esta dimensión) situándose a media de superficie en 315 m2, aínda que mais da 

metade das fincas non chegan aos 150 m² e só 4 superan os 1.000 m². 

Incorpórase como Documento anexo nº 2 ao presente documento a relación de propietarios do 

ámbito da MP. 
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1.10.7.3.- Edificacións existentes 

 

                                                                    Idade da edificación existente no ámbito da MP. 

 

 

                                                                   Estado da edificación existente no ámbito da MP. 
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Respecto da idade das edificacións, resaltan os tres enclaves orixinarios situados en Santa Marta, 

no Barrio do Cura e na proximidade da fonte da Barroca que, xunto coas primeiras fábricas do 

Asilo, contan coas edificacións mais antigas do ámbito, seguidas en secuencia cronolóxica da 

posterior colmatación progresiva das rúas Pi y Margall, Llorente e Santa Marta, a construción da 

Residencia dos Padres Franciscanos, e finalmente as mais recentes edificacións nos intersticios 

vacantes do contorno do ámbito. A perfecta identificación dos grupos edificatorios por idade 

neste ámbito dende o inicio da súa construción histórica denota a parálise no desenvolvemento 

e a nula reestruturación do mesmo ao longo do tempo. 

Respecto do estado da edificación, no presente caso é directamente proporcional a súa idade, a 

mais antigüidade peor estado, resaltando por volume e relevancia o estado de abandono e 

deterioro do Asilo e a estrutura en construción abandonada no fondo da rúa Santa Marta. 

Respecto da altura da edificación, cómprese neste caso a condición de que acostuma a ser 

inversamente proporcional a súa idade, a mais antigüidade menor altura, sendo os edificios 

mais altos de 6 plantas, pero resaltando por volume, relevancia e altura real, o Asilo, a 

Residencia dos Padres Franciscanos, e, en menor medida, a estrutura abandonada no fondo da 

rúa Santa Marta. 

 

 

                                                                    Altura da edificación existente no ámbito da MP. 
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1.10.7.4.- Usos 

A cartografía do Sistema de Información sobre Ocupación do Solo en España (SIOSE ano  

2014)   caracteriza   a   totalidade   do   ámbito  da  MP  como  superficie  artificial 

correspondente a zonas urbanas. 

 

                                                                        Mapa de usos do solo.  Fonte:  SIOSE  2014. 

Achegándose mais a realidade dos usos actuais, trátase dun contorno edificado de uso principal 

residencial e dotacional que circunda un espazo interior baleiro en estado xeral de abandono, 

con vexetación, arborado e maleza que nalgúns casos levan décadas crecendo sen control 

algún. As excepcións a esta situación son unha parcela cultivada, as parcelas das dotacións en 

uso, e as excepcionais parcelas habitadas e cun certo mantemento, que se sinalan no seguinte 

plano. 

 

                                                 Uso do solo non ocupado pola edificación no ámbito da MP. 
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                                                                                              Usos principais da edificación. 

 

 

                                                                                                         Usos en plantas baixas. 

Respecto dos usos da edificación, o mais significativo deste ámbito e o importantísimo grao de 

desocupación, estando a meirande parte dos edificios están en desuso (incluíndo un edificio 

cuxa construción paralizouse como consecuencia do inicio do proceso de reformulación da 

ordenación do ámbito). As edificacións ocupadas destínanse principalmente a vivenda 
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residencial, ademais dunha residencia relixiosa, a gardería infantil municipal, un lavadoiro 

público (en desuso) algunhas edificacións auxiliares segundo se reflicte no seguinte plano. 

En canto ás plantas baixas da edificación, os usos seguen pautas similares aos do resto da 

edificación, sendo destacable o grao de desocupación dos locais dedicados a actividades 

económicas, dos que unicamente se  manteñen un comercio e un local hostaleiro.  

1.10.7.5.- Dotacións e equipamentos 

Espazos libres e zonas verdes  

No ámbito da MP non se localizan espazos libres nin zonas verdes públicas, agás o pequeno 

espazo existente nun recuncho elevado da rúa Poboadores, entre o Paseo de Alfonso e a parcela 

do Asilo, coñecido como “o campito” sen apenas uso e cun único acceso por unha escaleira.   

As zonas verdes relevantes mais próximos ao ámbito son o Parque do Castro, localizado 

aproximadamente a 150 m de distancia, e os xardíns da Praza de Compostela-Areal localizado 

aproximadamente a 490 m do ámbito, son lugares con tradición de zonas de lecer e con 

importante afluencia de público na zona de influencia do ámbito.  

O Parque do Castro ten como elemento mais singular a fortificación do mesmo nome, que foi 

fortaleza medieval dende mediados do século XVII, converténdose en parque urbano dende 

principios do século XX. Os restos arqueolóxicos e fortificacións repártense coas masas vexetais, 

que contan cun magnífico arboredo (piñeiros, cedros, acacias, carballos americanos, etc). 

A Praza de Compostela, coñecida popularmente como Alameda, é un xardín decimonónico con 

interese histórico, artístico e botánico. É unha terraza rectangular e chan, organizada en tres 

partes, os parterres oriental e occidental están poboados cun denso arboredo e o centro do 

parterre da fonte das cadeas con menor presenza vexetal. 

Ademais, pero con menor entidade e/ou tradición, tamén temos o Parque do Castelo de San 

Sebastián (que tamén foi fortaleza medieval dende mediados do século XVII), localizado a uns 

120 m ao nordeste do ámbito e o Parque Camilo José Cela,  de mais recente creación, 

localizado a uns 400 m ao sur do ámbito. 

Equipamentos 

Os únicos equipamentos públicos localizados no ámbito da MP son unha gardería infantil e un 

lavadoiro de titularidade municipal. O ámbito afecta tamén ao edificio residencia dos Padres 

Franciscanos e parcialmente ás instalacións exteriores da Casa da Caridade Padroado San José, 

ambas as dúas dotacións de carácter privado.  
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1.10.7.6.- Rede viaria 

O ámbito pertence ao centro urbano de Vigo, e artéllase en torno a varios dos seus grandes 

corredores viarios.   

Esta rede viaria ven condicionada de forma primordial polo monte do Castro, cuxa orografía 

imprime unha configuración específica deste rueiro. Elo leva a distinguir eixos paralelos ao 

litoral, que se manteñen en cota; e os eixos transversais a aqueles, que por tanto afrontan 

cambios bruscos de pendentes, mais limitados en xeral tanto en sección como en trazado. 

Entre os corredores paralelos ao litoral, destaca no lindeiro leste o corredor de Elduayen –Paseo 

de Alfonso; que a súa vez ten continuidade en ambos extremos, en Policarpo Sanz (cara o 

norte), e Pi Margall (cara o sur). No lindeiro oeste, preséntase a conexión sobre a rúa 

Torrecedeira, neste caso con continuidade só cara o sur da cidade, xa que cara o extremo norte, 

esta rúa quedou inconclusa precisamente na zona suxeita a estudio; afortunadamente porque 

doutra maneira esta conexión respondería aos criterios pouco respectuosos aplicados no resto 

da expansión deste ensanche moderno da cidade. 

En ambos corredores,  cabe sinalar como eixos complementarios, ao leste o corredor de 

Venezuela-Camelias, e ao oeste o de Beiramar- Cinto Litoral, ambos accesibles dende o ámbito 

a través do viario transversal. 

 

                                              Rede viaria no contorno do ámbito da Modificación Puntual. 
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O viario transversal que enlaza estes corredores lonxitudinais, ven a estar definido e limitado ao 

sur da actuación, a través das rúas Ricardo Portela, Santa Marta e Llorente, que conectan 

consecutivamente Beiramar, con Torrecedeira, e Paseo de Alfonso, e as rúas Falperra y 

Cachamuiña que conectan Paseo de Alfonso con Venezuela-Camelias. En ambos tramos, pero 

sobre todo no primeiro, o que conecta o ámbito entre Pi Margall e Beiramar, a sección viaria é 

reducida, pola escasa dimensión da rúa Llorente e Santa Marta.  

Polo norte o ámbito ven delimitado contra o tramado do Casco Vello ao que parcialmente 

pertence, a través da rúa Poboadores, que tamén configura un corredor transversal mais a unha 

escala case peonil e de acceso local. 

Cun enfoque mais xeral, o enlace deste ámbito co resto do tramado viario primario do Concello 

establécese a través da rede xa descrita, conectando en Beiramar co nomeado como cinto 

Litoral e cos túneles de Beiramar ao oeste, e de forma case inmediata; e polo leste a través de 

Marques de Alcedo-Venezuela, co eixo de Gran Vía e Praza de España. 

Unha análise pormenorizada da funcionalidade da rede viaria aos efectos do tráfico actual así 

como do tráfico xerado pola actuación foi xa desenvolta como resultado da tramitación de 

diversos instrumentos de planificación. Cabe destacar entre estes traballos os realizados no 

marco do Estudio de tráfico do entorno do ámbito, de decembro do 2010, onde se concretan as 

intensidades tanto en situación actual como futura, e se concreta a análise de capacidade, 

naquel caso respecto da rede viaria prevista no plan especial impulsado baixo o PXOM do 

2008, hoxe anulado, pero con parámetros que conservan a súa vixencia xa que as intensidades 

circulatorias e os esquemas reitores, seguen a ter vixencia.  Neses esquemas se xustificaba en 

ambos escenarios, situación actual e futura, a capacidade da rede viaria para acoller toda a 

accesibilidade prevista, situación e análises que na tramitación desta figura deberán 

recuperarse. 
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1.10.7.7.- Redes de servizos  

Abastecemento 

Prodúcese un dobre sistema de abastecemento. 

O sistema básico está conformado a través da rede perimetral que discorre por  Beiramar desde 

o depósito do Casal. O depósito xeral de abastecemento do Casal, de 132.000  m3 sitúase a 

unha cota 136 metros. 

 

 

                                                                Rede de abastecemento existente no contorno do ámbito da MP. 

Un segundo sistema dependente do principal, articúlase a través do subsistema de 

abastecemento do depósito do Castro con 20.000  m3 e cota 115 metros. 

A rede perimetral que se estende a través de Beiramar acomete sobre a principal do centro 

urbano, nas arterias troncais de abastecemento, á súa vez parcialmente alimentadas desde o 

depósito do Castro que permite homoxeneizar as presións na rede. 

As redes arteriais na zona anexa á actuación acceden desde o Paseo de Alfonso, con tubos de 

diámetro 150 mm. recentemente renovados, que continúan cara á rúa Pi y Margall. Por outra 

banda complétanse con  subredes que se distribúen a través da rúa  Conde de Torrecedeira, 

tamén en diámetros de 150 e 100 mm. 

O resto de conducións existentes no ámbito pertence ás redes de distribución secundaria. 
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Saneamento 

A rede de saneamento é de tipo unitario, e verte sobre o colector de marxe de ría, como o resto 

da de centro urbano de Vigo, que se sitúa dentro da conca de ría.  

O sistema ao ser unitario tiña problemas de saturación en tempo de choiva, polo que se 

realizaron na contorna do ano 2000 colectores de alivio en puntos concretos da rede. Os 

aliviadoiros máis próximos sitúanse na rúa Carral (no que desagua parte de Elduayen e a 

primeira parte de Paseo de Alfonso), o da rúa  Poboadores (anexa ao ámbito), e a rúa Coruña. 

 

 

                                                                    Rede de saneamento existente no contorno do ámbito da MP. 

Toda a rede de residuais verte cara ao colector de marxe de ría, que se estende a través da 

avenida  beiramar, existindo dous bombeos próximos ao ámbito que elevan a cota das augas, o 

bombeo do  Berbés, e o Bombeo da rúa Coruña. Ademais devandito colector ten alivios parciais 

á altura do porto pesqueiro. 

As actuacións recentes de humanización de gran parte do tecido urbano desta parte da cidade, 

conseguiron concluír a separación das augas pluviais, en torno ao aliviadoiro da rúa  

Poboadores. En efecto, en torno ao sistema de alivio existente na devandita rúa, e que parte de 

Paseo de Alfonso, as obras de reurbanización, sanearon as acometidas de residuais 

preexistentes no alivio, para independizar as redes, e separalas. Desta maneira con episodios 

baixos de auga, o alivio funciona só con pluviais 

O ámbito deberá utilizar as infraestruturas descritas para solucionar as súas conexións. 
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Enerxía eléctrica 

A compañía eléctrica con infraestrutura e capacidade de subministro na zona é Unión Eléctrica 

Fenosa-Gas Natural.  

Dita compañía completou a posta en servizo recente nas proximidades do ámbito, na zona 

baixa do Monte do Castro, unha nova subestación [2x50  MVA] desde a que se poderá 

abastecer a actuación. 

 

                                                                             Rede eléctrica existente no contorno do ámbito da MP.  

A rede de media tensión actual articúlase desde as subestacións do Troncal e  Balaidos, 

principalmente, así como desde a nova subestación do Castro, que está enlazada coas 

anteriores mediante unha liña de alta tensión subterránea. 

O redor de todo o ámbito existe rede subterránea de baixa e media tensión, así como 

capacidade de transformación en baixa, aínda que enfocada para os usos actuais. 

 

 

 

 

 

 

 

Data sinatura: 28/10/2019   CSV: 26E2C5-C9318A-268CA8-PMY8JK-CZZCXG-HE  Verificable en www.vigo.org/csv  APROBACION INICIAL PLENO 8/10/19



MEMORIA 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA DO CONCELLO DE VIGO 

PARA A REORDENACIÓN DO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA  

Documento para Aprobación Inicial . Marzo 2019                  

 
72 

 

Gas 

A rede  MPA de Gas Galicia penetra tanto desde  Torrecedeira, como desde o paso Paseo de 

Alfonso e  Pi- Margall; desde os devanditos ramais conectaríase a distribución interior, previo 

convenio coa compañía operadora 

 

 

                                                             Rede de gas MPA existente no contorno do ámbito da MP.  

 

Alumeado público 

O servizo de alumeado público esténdese en torno ao ámbito. O subministro prodúcese 

mediante tubo soterrado baixo beirarrúa. As luminarias son de tipoloxia diversa, tipo clásico 

modelo fernando VII en parte do tramado (Torrecedeira-Pi Margal), avanzando a modelos mais 

eclécticos como o modelo do luminaria tipo Vigo-H do Casco Vello, ou as luminarias viarias do 

Paseo de Alfonso. Nas zonas de recente actuación as lámpadas son tipo LED, e o resto son de 

VSAP. En xeral dispoñen de reguladores de dobre nivel de potencia, actuadas dentro do centro 

de mando. 
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Telefonía e telecomunicacións 

O trazado das principais rutas de telecomunicacións discorre baixo o viario principal próximo ao 

ámbito. Existe cableado de telefónica-Movistar e  R. En algúns corredores existe trazado doutros 

operadores (Vodafone, etc). Aparte existe cable de alta capacidade en fibra óptica. 

Desde as citadas infraestruturas, unha vez se dote ao ámbito das infraestruturas de canalización 

de telecomunicacións necesarias, poderanse atender as demandas da actuación, máxime 

considerando a existencia de rede troncal de fibra óptica. 

 

                                Rede de telecomunicacións existente no contorno do ámbito da MP.  
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Transporte e mobilidade 

O ámbito en estudio é central dentro do tramado urbano de Vigo, e por tanto ten unha ampla 

accesibilidade a través dos corredores viarios definidos e descritos ao longo do presente 

documento. 

  

                           Plano xeral das liñas urbanas, dentro do centro. Remarcado a zona do ámbito.  

Cabe sinalar que Elduayen-Pi i Margal así como o eixo complementario de Camelias (con desvío 

por Falperra), configuran en sentidos de tráfico opostos os principais corredores onde se 

concentra gran parte da oferta de servizos de transporte público urbano colectivo de viaxeiros, 

acumulando a maior parte das liñas de transporte público urbanas que descorren polo centro. 

Por outra parte o ámbito sitúase en pleno centro urbano, a escasos metros da Porta do Sol e 

Policarpo Sanz, nas rotas peonís de maior accesibilidade; por tanto cabe esperar que parte da 

mobilidade resólvase mediante modos alternativos, e con pautas onde prime o percorrido 

peonil, accesibilidade que se ve reforzada polo achegado e anexo tramado viario do Casco 

Vello. 

As liñas que pasan por Paseo de Alfonso, sentido cara a Praza Independencia son:  C2, 5, 7, 8, 

11, 17, N1, H1, 12A, 12 B, 15, C3 INV, 4A, 4C, PSA 4, 9A 

En sentido contrario, as liñas cara a Porta do Sol, son 5, 11, 17, N1, H1, 12A 12B, 15, C3 DIR, 

4A, 4C, 4A POU, R, 91, 9B 
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1.11.- AFECCIÓNS SECTORIAIS 

Son as derivadas da lexislación sectorial vixente por afección de infraestruturas territoriais, 

elementos naturais do territorio e patrimonio histórico. 

1.11.1.- Elementos naturais do territorio 

1.11.1.1.- Augas e ámbitos de protección 

O ámbito da MP inclúese no ámbito territorial da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa. 

Non se identifica ningún curso de auga natural dentro do ámbito. Tampouco se atopa afectado 

por ningunha área con risco de asolagamento nin de afección do dominio público hidráulico 

establecidas no “Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa” (RD 11/2016).  

Tampouco se localiza ningunha zona protexida referentes a zonas de captación de 

abastecemento humano, reservas naturais fluviais, zonas húmidas ou tramos de interese natural, 

faunístico, piscícola ou ambiental. 

1.11.1.2.- Espazos protexidos 

Dentro do ámbito Tampouco se localizan afeccións a outros espazos naturais protexidos nin 

hábitats de interese comunitario.. 

1.11.2.- Infraestruturas territoriais 

1.11.2.1.- Viarias:  

Non existen afecciones por infraestruturas viarias toda vez que o viario de relación do ámbito da 

MP é viario urbano de titularidade municipal. 

1.11.2.2.- Servizos urbanos:  

Tampouco existen afecciones derivadas da protección de dominio público afecto a 

infraestruturas de servizos urbanos.  

1.11.3.- Patrimonio histórico 

Afección derivada da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, en relación 

coa protección dos elementos incluídos no Catálogo do PXOU, definidos no apartado 1.9.6 

anterior: 

O Barrio do Cura forma parte da zona vella da cidade de Vigo declarada ben de interese 

cultural (BIC), coa categoría de conxunto histórico polo decreto 136/2006, do 27 de xullo. O 

ámbito da MP afecta ao asentamento orixinal do Barrio do cura, incluído na zona histórico 

artística do BIC, e á totalidade da zona de respecto delimitada ao suroeste daquela, coa que é 

practicamente coincidente. 

O ámbito da MP atópase, ademais, no contorno de protección dos xacementos arqueolóxicos 

inventariados GA36057084 “Xacemento romano-medieval do Casco Vello” e GA36057085 

“Xacemento Picacho/San Francisco”. 
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En relación cos elementos catalogados dentro do ámbito da MP, como xa se indicou no 

apartado 1.9.6 desta memoria, o PEPRI Casco Vello recolle no seu Catálogo un total de 13 

edificacións, xunto con 7 espazos e elementos urbanos públicos localizados no interior do 

ámbito afecto á presente MP. 

Con posterioridade, o PERI Barrio do Cura realizou unha análise valorativa pormenorizada de  

todas e cada unha das edificacións existentes no ámbito e dos seus elementos singulares, 

concluíndo que non existe no ámbito ningunha peza que presente elementos arquitectónicos ou 

paisaxísticos de valor intrínseco que xustifique a necesidade da súa conservación, porén 

establece como aconsellable a conservación dunha serie edificios, en razón do seu interese 

ambiental pola súa significación no conxunto da trama urbana e da memoria da cidade, razón 

pola que as incluíu no seu Catálogo propoñendo para as mesmas en consecuencia un nivel de 

protección ambiental. Trátase do conxunto de edificacións correspondentes ao grupo de 

vivendas orixinais do Barrio do cura (fichas Nº 16, 17, 18 e 19 do catálogo de edificacións do 

PEPRI CV) e á edificación correspondente ao nº 4 da rúa Pi y Margall  (ficha Nº 9 do catálogo de 

edificacións do PEPRI CV). O PERI Barrio do Cura mantivo a relación íntegra dos espazos e 

elementos urbanos catalogados polo PEPRI CV. 

A posterior anulación por resolución xudicial do PERI Barrio do Cura (por razóns alleas por 

completo a consideracións relativas á protección do patrimonio cultural) non pon en cuestión en 

modo algún a validez e rigor metodolóxico da análise valorativa realizada nin das súas 

conclusións trasladadas ao seu catálogo que xunto coa restante documentación do PERI 

contaron co informe favorable da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, emitido o 15.04.2014 

(achégase copia dos informes emitidos pola DXPC en relación ao PERI Barrio do Cura no 

Documento Anexo nº 5 da Modificación Puntual). 

Por último, compre ter en conta o recollido na resolución da DXPC de 01.06.1999 pola que 

informou favorablemente a descatalogación do edificio do Asilo das Hermanitas de los ancianos 

desamparados, en relación coa obriga da conservación da fachada da igrexa do Asilo.  

En todo caso, en relación á afección aos elementos do patrimonio cultural a Modificación 

Puntual deberá someterse ao informe preceptivo e vinculante da consellería competente en 

materia de patrimonio cultural de conformidade co establecido no artigo 34 da Lei 5/2016 

LPCG.  

1.11.4.- Outras afeccións 

Non consta a existencia doutras afeccións no ámbito da MP. 
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1.12.- CONDICIONANTES PARA A ORDENACIÓN DO ÁMBITO DA MP 

Para a concreción da ordenación do ámbito afectado, na presente MP teranse en conta as 

afeccións e demais condicionantes territoriais que inciden no mesmo, ademais dos 

condicionantes derivados das determinacións do planeamento de rango superior e da lexislación 

xeral ou sectorial aplicable. 

1.12.1.-  Condicionantes derivados da Lei 2/2016 LSG. 

A articulación do obxectivo da Modificación Puntual de restablecer a ordenación urbanística do 

PERI do Barrio do Cura está condicionada pola alteración radical do marco legal sobre o que se 

formulou a solución de ordenación do PXOM de 2008. En efecto, con posterioridade á 

aprobación do PERI aprobouse por Real Decreto Lexislativo 7/2015, de 30 de outubro un novo 

texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana (TRLSRU) como consecuencia da 

promulgación da Lei 8/2013, de 26 de xuño, de rehabilitación, rexeneración e renovación 

urbanas, así como a nova Lei autonómica 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG), 

co seu regulamento aprobado polo Decreto 143/2016, de 22 de setembro (RLS).  

En particular, a solución de ordenar todo o “Barrio do Cura” como un área de solo urbano non 

consolidado xa non resultaría legalmente viable, toda vez que a Lei 2/2016 reformula a 

categoría do solo urbano non consolidado en congruencia coa lexislación básica do Estado e da 

xurisprudencia ditada polo Tribunal Supremo. Así, o artigo 17.b) 1 suprime a previsión que se 

incluía no artigo 12.b) da derrogada LOUGA, segundo o cal tiñan a consideración de solo 

urbano non consolidado os terreos “sobre os que o planeamento urbanístico prevexa unha 

ordenación substancialmente diferente da realmente existente”, suposto legal no que se 

amparaba o PXOM 2008 para “desconsolidar” o solo urbano consolidado do “Barrio do Cura” 

e categorizalo todo el como solo urbano non consolidado. 

A LSG determina a necesidade de que a Modificación Puntual proposta se adapte a ela, 

comezando pola propia categorización do solo urbano, observando a aplicación do réxime 

correspondente e o cumprimento das condicións aplicables a cada unha das categorías de solo 

do ámbito, entre elas as referidas aos límites de sustentabilidade e calidade de vida e cohesión 

social dos artigos 41 a 43. 

A ordenación e as determinacións normativas da MP deben garantir ademais, no que lles resulta 

de aplicación, o cumprimento do artigo 43 da LSG relativo ás normas de calidade ambiental e 

paisaxística e o cumprimento do establecido polo artigo 91 da LSG relativo á adaptación ao 

ambiente e protección da paisaxe. 

Así mesmo, a MP deberá cumprir o establecido no artigo 83 ao respecto das modificacións dos 

plans. 

O cumprimento das determinacións da LSG na presente Modificación Puntual do PXOU 

xustifícase polo miúdo no apartado 2.7.1 da presente memoria. 

1.12.2.- Condicionantes derivados do planeamento municipal vixente. 

En canto que alteración de elementos do vixente PXOU de Vigo, a Modificación Puntual 

Modificación Puntual do Plan Xeral, atopa, como limite último da súa capacidade de reforma do 
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Plan Xeral, a necesidade de manter a coherencia das previsións e a ordenación daquel. Xa que 

logo,  Modificación Puntual deberá xustificar a necesidade da reforma proposta, así como o 

mantemento da coherencia interna das previsións e elementos do planeamento que modifica.  

A estes efectos é necesario ter en consideración o establecido para este ámbito tanto polo PXOU 

93 como, por remisión deste, polo PEPRI Casco Vello :  

1.12.2.1.- Respecto dos criterios e obxectivos de planeamento: 

O PXOU-93 remite á ordenación deste ámbito a un Estudio de Detalle con referencia ás 

“características que figuraban no Plan Especial, aprobado inicialmente o 5 de setembro de 

1.989, delimitándose unha unidade de execución”. 

O PXOU-93 limítase a establecer como obxectivos xenéricos do planeamento na ficha dá área 

correspondente ao PERI I-11 CASCO VELLO os da protección e reforma interior, remitindo a súa 

ordenación ao PERI aprobado definitivamente o 04.11.1991. O establecemento da ordenación 

das zonas incluídas no interior da delimitación do PERI I-11 CASCO VELLO pero que non 

estaban incluídas no Plan Especial aprobado definitivamente no ano 1991, como é o caso do 

ámbito do Barrio do Cura, o PXOU as remitiu á redacción dun Estudo de Detalle con referencia 

ás “características que figuraban no Plan Especial, aprobado inicialmente o 5 de setembro de 

1.989, delimitándose unha unidade de execución” 

Porén, dita ordenación levouse a cabo non por medio dun Estudo de Detalle, senón por medio 

do expediente de Modificación Puntual do Plan Especial do Casco Vello no ámbito do Barrio do 

Cura, aprobado definitivamente en 1997, que incorporou ao Plan a ordenación completa do 

ámbito cunha solución distinta da contida na aprobación inicial do Plan Especial que, desde 

unha lóxica propia máis axustada á realidade urbanística do ámbito, pretendía unha mellor 

articulación urbana do mesmo en relación coa que a que figuraba na aprobación inicial de 

1989. Esta ordenación delimitaba catro Unidades de Actuación no interior do ámbito, mentres 

que a edificación dos bordos (Paseo de Alfonso, Llorente e Santa Marta) ordenábase para a súa 

edificación directa (na actual terminoloxía: Solo Urbano Consolidado). Esta modificación Puntual 

foi posteriormente anulada por sentenzas do TSXG (33/2002) e do TS (06.07.2004), pero, no 

substantivo, os elementos esenciais da proposta e os criterios e obxectivos da ordenación 

proposta –non cuestionados nas referidas sentenzas– serviron de base ás posteriores 

formulacións do planeamento para a ordenación deste ámbito (PEPRI Casco Vello 2007, PXOM 

2008 e PERI Barrio do Cura 2014). 

Data sinatura: 28/10/2019   CSV: 26E2C5-C9318A-268CA8-PMY8JK-CZZCXG-HE  Verificable en www.vigo.org/csv  APROBACION INICIAL PLENO 8/10/19



MEMORIA 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA DO CONCELLO DE VIGO 

PARA A REORDENACIÓN DO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA  

Documento para Aprobación Inicial . Marzo 2019                  

 
79 

 

 

              Ordenación proposta para o ámbito do Barrio do Cura na MP 1996 

A integración da ordenación do ámbito do Barrio do Cura xunto co conxunto do Casco Vello 

prodúcese finalmente coa aprobación definitiva do PEPRI Casco Vello de 2007, revisión do 

anterior PERI de 1991.  Os obxectivos e criterios establecidos polo PEPRI para a ordenación  

deste ámbito pasan polo recoñecemento –na tese do PXOM de 1990 e da MP de 1996– da súa 

especificidade nun sentido dobre: 

 Na súa condición de baleiro urbano resulta peza clave na articulación e conexión do 

Casco Vello coa rúa C. de Torrecedeira, e debe favorecer asemade as transicións entre 

o Berbés e o Paseo de Alfonso. 

 Conformación dun espazo urbano novo na procura de dotacións e espazos públicos de 

centralidade e relación. Na transformación da área, a edilicia residencial disponse de 

xeito centrífugo, no remate de tecidos inconclusos, na xustaposición coa Cidade Vella 

que se tenta, en cada caso, coa escala acaída. 

Os obxectivos específicos do PEPRI Casco Vello para o ámbito concretaríanse en: 

 Obtención de equipamentos e espazos libres de uso público cualificados. 

 Rematar as partes inacabadas do tecido creado nos anos 60. 

 Conexión peonil entre a rúa Paseo de Alfonso XII e a zona da Ribeira así como entre as 

rúas Santa Marta e Poboadores. 

 Dotar a zona de prazas de aparcamento de uso público. 
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1.12.2.2.- Usos e aproveitamento lucrativo: 

Os usos lucrativos que establece o PEPRI para este ámbito son o residencial, como uso 

característico, e os compatibles co uso residencial sinalados na normativa do PEPRI (industrial, 

comercial, administrativo e oficinas, sociocultural e recreativo, garaxes, almacéns e servizos), así 

como os dotacionais en todas a súas categorías entre os que se inclúe o uso hoteleiro. 

O aproveitamento lucrativo establecido no PEPRI  para o ámbito da MP é de 40.934 m2 de teito 

edificable, tal como se recolle no cadro do apartado 1.8.2.3 da presente memoria. 

Este aproveitamento fora incrementado polo PXOM 2008 ata 58.201m2 de superficie total 

edificable para o ámbito da APR A-4-01 BARRIO DO CURA en compensación das maiores 

cargas a asumir na reordenación proposta en relación coa prevista no PEPRI tal e como 

detalladamente quedara xustificado na correspondente ficha de planeamento. Os usos globais 

establecidos polo PXOM 2008 para a materialización desta edificabilidade son o residencial 

(característico) xunto co terciario xeral e o dotacional privado, en concordancia coas previsións 

do PEPRI. 

En desenvolvemento das previsións do PXOM 2008, o PERI Barrio do Cura concretou a 

ordenación detallada do ámbito  da APR A-4-01 materializando una edificabilidade lucrativa 

total 55.780 m2.  A presente Modificación Puntual non suporá, en ningún caso, o incremento de 

dita edificabilidade máxima para o conxunto do ámbito.  

1.12.2.3.- Dotacións previstas: 

O PEPRI non adscribe nin inclúe no ámbito da área de repartición AR-1 ningún sistema xeral de 

equipamentos públicos nin de espazos libres e zonas verdes. 

As reservas para dotacións públicas que establece o PEPRI para o ámbito da MP, segundo se 

recolle no cadro resumo do apartado 1.8.2.3,  son: 

 SL ZVEL:         3.280,52  m2 

 Equipamentos:         196,00 m2 

 Aparcamentos          80 prazas 

Ademais destas reservas de solo para dotacións públicas, o PEPRI contempla a cesión de uso 

público de superficie sobre un total de  2.213,75 m2: 

 Praza – Miradoiro de uso público Barrio do Cura:  1.011,75 m2  

 Praza – Miradoiro de uso público S. Francisco:     973,00 m2 

 Outros espazos axardinados:       229,00 m2 

Sen prexuízo da xustificación do cumprimento das reservas establecidas no artigo 42 LSG, a 

Modificación puntual manterá como mínimo reservas para dotacións públicas que establece o 

PEPRI para o ámbito. 

1.12.3.- Respecto da integración ambiental da ordenación  

As afeccións a variables ambientais identificadas no ámbito da actuación son: 
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1.12.3.1.- Elementos naturais de interese ou a espazos naturais protexidos e hábitats de 

interese comunitario: 

Non se identifican afeccións ao dominio público hidráulico. 

Non se identifican afeccións a outros elementos naturais de interese nin a espazos naturais 

protexidos e hábitats de interese comunitario.  

Non existen árbores senlleiras catalogadas ou de especial interese no ámbito. Non obstante, 

procurarase na medida en que resulten compatibles coa ordenación a preservación dos 

exemplares arbóreos de valor existentes no ámbito. 

1.12.3.2.- Respecto doutras variables ambientais 

A MP establece no documento ambiental estratéxico as medidas específicas para o 

desenvolvemento e execución da mesma, tendo en consideración a natureza dos efectos 

ambientais da ordenación proxectada sobre as variables de sustentabilidade, xa sexa para 

potencialos (no caso dos efectos positivos) ou para prevelos, corrixilos ou compensalos (no caso 

dos negativos).  

1.12.4.- Respecto das afeccións ao patrimonio cultural: 

A Modificación Puntual ten en consideración a afección ao conxunto histórico da zona vella da 

cidade de Vigo procurando a súa acaída integración co resto da trama urbana circundante e 

evitando, en todo caso, que a ordenación resultante e as consecuentes actuacións poidan afectar 

aos valores propios do BIC ou a súa contemplación, apreciación ou estudo. A este respecto, a 

MP incorpora a documentación necesaria para avaliar a súa incidencia sobre o BIC. 

A MP deberá xustificar a inclusión no catálogo do PXOU dos inmobles, construcións, instalacións 

ou outros elementos que por razón dos seus valores culturais, históricos, artísticos, 

arqueolóxicos, etnográficos ou pola súa relación co BIC, se considere conveniente  mellorar, 

recuperar ou, de ser o caso, propoñer a descatalogación dos bens anteriormente catalogados 

por outro planeamento. Respecto dos elementos incluídos no catálogo, deberá garantir a 

salvagarda dos seus valores debendo a tal efecto contemplar a súa incorporación integrada na 

ordenación e o establecemento dun réxime específico que garanta a protección dos mesmos, a 

súa conservación e a súa utilización adecuada y sostible, respectando as súas características 

esenciais. 

No que respecta ao contorno de protección dos xacementos arqueolóxicos catalogados deberá 

terse en conta o impacto das obras de urbanización sobre o xacemento arqueolóxico e 

estableceranse as determinacións normativas que podan ser necesarias para a súa 

incorporación á normativa do Plan. 

Deberá ademais garantirse a integración na ordenación da fachada da igrexa do Asilo de 

conformidade co recollido na resolución da DXPC de 01.06.1999.  

A Modificación Puntual deberá someterse ao informe preceptivo e vinculante da DXPC. 
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1.12.5.- Respecto da integración paisaxística da ordenación  

Ademais do referido no punto anterior en relación coa afección da MP ao conxunto histórico do 

casco vello da cidade de Vigo, o ámbito da MP atópase nas inmediacións do miradoiro do 

Paseo de Alfonso XII que constitúe un dos poucos balcóns sobre a Ría dos que dispón o centro 

da cidade. 

A integración paisaxística da ordenación proposta resulta un condicionante substantivo da 

ordenación, tanto no que se refire á necesidade de conservar (e mesmo da posibilidade de 

ampliar) o actual campo de visión do miradoiro, como á necesidade de mellorar a calidade da 

paisaxe percibida, que no primeiro plano de observación presenta unha imaxe fondamente 

degradada debido á desorde e estado de abandono do ámbito do Barrio do Cura. 

Por outra banda, o carácter de espazo de transición entre o casco vello e os tecidos urbanos 

mais masivos propios das áreas de extensión da cidade mais recentes, esixe dunha integración 

harmónica das distintas estruturas urbanas que garanta o respecto dos valores paisaxísticos da 

cidade histórica e a súa contemplación. 

A Modificación Puntual deberá ter en conta, xa que logo, a incidencia da ordenación sobre o 

miradoiro do Paseo Alfonso XII e na paisaxe urbana dende os seus distintos frontes con especial 

atención ós puntos mais sensibles como poden ser, ademais do Paseo de Alfonso XII, a fronte 

marítima, a praza do Berbés, o entorno do Convento de San Francisco e, en xeral, as rúas do 

Casco Vello. 

1.12.6.- Outros condicionantes para a ordenación do ámbito 

Da análise previa realizada no ámbito de actuación destacan os seguintes condicionantes: 

1.12.6.1.- Condicionantes de accesibilidade, mobilidade e sistema viario 

A actuación supón unha intensificación dos usos actuais do ámbito. Intensificación en todo caso 

xa prevista dentro do histórico do planeamento xeral da cidade e que con motivo da tramitación 

do PERI do Barrio do Cura foi obxecto de informe dos distintos departamentos técnicos do 

Concello de Vigo e das empresas concesionarias dos distintos servizos urbanos que acreditaron 

a capacidade das redes existentes para asumir as novas demandas xeradas.   

Os sistemas xerais, dentro dunha zona central e xa consolidada da cidade, están plenamente 

afianzados, e a actuación pode garantir un encaixe correcto da accesibilidade, cun deseño 

acaído e contido en canto á articulación e mellora da ordenación do seu viario anexo, e das 

conexións entre o viario existente, así como o previsto. 

Nesa necesidade de artellar o ámbito co tramado urbano anexo, cabe distinguir os distintos 

matices e necesidades. Cabe diferenciar de forma rotunda a funcionalidade distinta do ámbito 

do Casco Vello cara o norte, respecto do viario do ensanche de aluvión en torno a Torrecedeira, 

xa que os usos dos espazos públicos e os tránsitos son moi diferentes. E dentro destas zonas, 

cabe destacar, xa que son os que proporcionan a maior parte da accesibilidade, os corredores 

viarios xa descritos na parte informativa desta memoria, en concreto o corredor de Elduayen – Pi 

y Margall, e o de Beiramar, como eixos mais relevantes. 
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A proposta do viario que debe impulsar a actuación debe materializarse nunha solución 

harmónica do tramado viario, mantendo como oportunidade e necesidade histórica a 

articulación da continuidade de Torrecedeira cara a lograr unha conexión, xa matizada, coa rúa 

Poboadores. Xurde un condicionante claro xa que aínda sendo preciso dita continuidade e a 

amentada conexión Torrecedeira–Poboadores, esta debe facerse sen desvirtuar a funcionalidade 

propia da rúa Poboadores, conservando o carácter local e peonil desta rúa pertencente ao 

Casco Vello. 

Por outra parte tamén xurde a oportunidade de reformar e ampliar o eixe transversal a través de 

Santa Marta e Llorente. Estas vías teñen un trazado solvente e xustificado nas evidentes 

dificultades orográficas, pero a presión da edificación sobre as súas marxes en ausencia de 

planificación, non foi quen de reservar e ordenar unha sección transversal suficiente, nin de 

resolver de forma acaída boa parte das súas interseccións co resto do tramado urbano, de 

forma que na actualidade acumúlanse numerosos problemas e disfuncións (falta de radio de 

xiro, beirarrúas residuais, etc) que limitan a súa funcionalidade e orixinan importantes 

problemas de accesibilidade e seguridade viaria nun eixo especialmente esixido. 

Dende o punto de vista da normativa e regulación, á hora de establecer os criterios de 

intervención deberán terse en consideración as prescricións que se establecen tanto dende a 

normativa do PXOU como das establecidas na normativa sectorial de aplicación, 

nomeadamente na de accesibilidade, así como da normativa do PEPRI Casco Vello a efectos da 

súa acaída coordinación. 

1.12.6.2.- Condicionantes de servizos urbanos e sistemas infraestruturais 

A actuación incorpora unha previsión de usos xa recollida, no substantivo, no actual 

planeamento municipal, aquí concretado no PEPRI Casco Vello. As intensidades previstas non 

superan os límites establecidos na regulación, aos efectos de demanda, polo que a 

intensificación destas demandas considerase plenamente coherente coa estrutura xeral dos 

sistemas xerais, que xa a día de hoxe, cosen esta área da cidade. 

Por tanto a provisión dos distintos servizos estaría garantida. Os consumos, demandas e 

potencias estimadas que xera a actuación avalíanse no documento específico de servizos e 

infraestruturas que se achega como Anexo 4 da presente memoria.  

A respecto de cada servizo establécense, de forma inicial, condicionantes específicos. 

A respecto do abastecemento, a rede preséntase suficientemente mallada. A través do viario 

perimetral decorren tubarias de fundición dúctil de diámetros de 150 mm ou superiores; os 

diámetros mais reducidos pasan polas rúas Llorente e Santa Marta, que serán obxecto de 

renovación coa actuación. A rede perimetral en Beiramar achega unha adución xeral de 500 

mm; e toda a rede ten presión garantida tanto dende o depósito do Casal como do secundario 

do Castro. 

A respecto do saneamento e pluviais, a rede presenta dúas vertentes, ambas cara o Berbés; ao 

norte existe colector de residuais e un alivio de pluviais na rúa Poboadores, de suficiente 

capacidade. En Torrecedeira, a través de Ricardo Portela, prodúcese a derivación de augas 
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fecais cara o colector de marxe. As augas pluviais deberán derivarse principalmente cara a 

Poboadores, e as fecais cara a ambos puntos. 

A respecto da rede de subministración eléctrica e de gas. Deberá establecerse contactos coas 

compañías distribuidoras, a efectos de concretar a demanda e potencia requirida tanto eléctrica 

como de gas natural. O ámbito está completamente rodeado de infraestrutura soterrada. As 

potencias requiridas de non se poder resolver dende a infraestrutura existente, virán fornecidas 

dende a subestación do Castro, próxima ao ámbito, a través da rúa Falperra. 

Dende o punto de vista das telecomunicacións, existe dispoñibilidade de redes de distribución de 

fibra óptica en toda a contorna. Aparte están relativamente próximas as centrais telefónicas de 

Vigo-Colón, Vigo-Praza Industria e Vigo-O Castro. 

Dende o punto de vista da normativa e regulación, as prescricións que se establecen tanto 

dende a normativa do PXOU, como do PEPRI Casco Vello, como da normativa sectorial e de 

accesibilidade, se consideran ao establecer os criterios de intervención. É evidente que todos os 

trazados deberán establecerse soterrados, cumprindo a normativa sectorial e de edificación en 

vigor (ITC, etc). 

1.12.6.3.- Condicionantes topográficos 

O ámbito da MP presenta un acusado desnivel de algo mais de 30 metros entre o plano de cota 

mais alta, definido polo eixo Paseo de Alfonso XII – Pi y Margall (entre as cotas +39 e +41)  e o 

plano de cota máis baixa (praza do Berbés – Gaiteiro R. Portela entre as cotas +9 e +10).  

As importantes pendentes da aba do Monte do Castro ao oeste do recinto amurallado resultaron 

historicamente un condicionante para a extensión da cidade que privilexiou o seu 

desenvolvemento sobre a topografía mais amable do leste. Mais tamén resultaron un 

condicionante para a conformación morfolóxica das tramas de ensanche que se formalizan 

unha vez que o desenvolvemento urbano comeza a producirse tamén polo oeste, de xeito que 

este se produce en forma dunha sucesión en chanzos de rúas paralelas trazadas sobre liñas de 

cota mais ou menos uniforme (Beiramar, J.Benavente, Torrecedeira, Pi y Margall) dando lugar a 

unha trama de quinteiros compactos e moi alongados nos que as vías transversais en moitos 

casos son resoltas en escaleiras debido ás fortes pendentes.  

Esta condición topográfica, que en boa medida explica a falta desenvolvemento do Barrio do 

Cura, resulta un significativo condicionante para a ordenación tanto no referido á disposición 

dos volumes edificatorios e a integración dos mesmo cos tecidos existentes como na resolución 

das condicións de accesibilidade, nomeadamente no referido aos percorridos transversais 

(accesibilidade peonil entre o Paseo de Alfonso XII e o Berbés e R. Portela). 

En todo caso, a ordenación debe garantir en todo momento o cumprimento das condicións de 

accesibilidade aos espazos libres públicos e ás edificacións.  

1.12.6.4.- Condicionantes sectoriais 

A ordenación do ámbito e demais determinacións da presente Modificación Puntual do PXOU 

formúlanse tendo en conta as afeccións derivadas da lexislación sectorial aplicable, identificadas 

no apartado 1.10. da presente memoria. 
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2.- MEMORIA XUSTIFICATIVA 

2.1.- O BARRIO DO CURA: A CIDADE Á ESPERA DE CONCLUSIÓN. 

A preocupación pola mellora urbana deste ámbito degradado non xorde nos nosos días. Boa 

proba disto é que os distintos instrumentos de ordenación do Concello de Vigo veñen prestando 

dende hai décadas unha especial atención a este ámbito na procura dunha solución acaída: 

• As primeiras tentativas de realizar o PEPRI do Casco Vello datan de 1971, dentro do marco 

das normativas do plan do mesmo ano, que foron anuladas posteriormente. 

• En 1984 modifícanse o plan de aliñacións e o plan parcial do Castelo de San Sebastián e 

obrígase a redacción do PEPRI de Casco Vello. 

• En 1985 realízase a primeira exposición pública da memoria informativa do  PERI de Casco 

Vello. 

• O Plan  Xeral de 1988 inclúe o ámbito do Barrio do Cura dentro da delimitación do Plan 

Especial do Casco Vello. 

• O Plan Especial de Casco Vello apróbase inicialmente en setembro de 1989 de acordo coa 

delimitación do Plan  Xeral-89, incluíndo a ordenación do Barrio do Cura. 

• O documento de adaptación do Plan  Xeral de Vigo á  LAGSA de 1990 (Plan  Xeral-90) 

exclúe parte do ámbito do Barrio do Cura da delimitación do Plan Especial do Casco Vello, e 

delimita o ámbito excluído como unha Unidade de actuación ( UA BARRIO  DO CURA). 

• O Plan Especial do Casco Vello apróbase definitivamente en febreiro de 1991 excluíndo o 

ámbito da UA BARRIO DO CURA de acordo coa delimitación do  PERI Casco Vello do Plan 

Xeral-91. 

• O Documento de corrección de deficiencias na adaptación do Plan  Xeral de Vigo á  LAGSA 

(PXOU-93) reintegra a totalidade do ámbito do Barrio do Cura na delimitación do Plan 

Especial do Casco Vello. Prevé que a ordenación da parte no seu día  segregada e agora 

reintegrada incorpórese ao Plan Especial por medio dun Estudo de Detalle en base á 

ordenación no seu momento recollida no documento de aprobación inicial do  PERI. 

• Por medio do expediente de Modificación Puntual do Plan Especial do Casco Vello no ámbito 

do Barrio do Cura, aprobado definitivamente en 1997, incorpórase ao plan a ordenación 

completa do ámbito cunha solución distinta da contida na aprobación inicial do Plan Especial 

que, desde unha lóxica propia, pretende unha mellor articulación urbana. Esta ordenación 

delimita catro Unidades de Actuación no interior do ámbito, a edificación dos bordos (Paseo 

de Alfonso, Llorente e Santa Marta) dispón de ordenación directa (na actual terminoloxía: 

Solo urbano consolidado). Esta modificación Puntual foi posteriormente anulada por 

sentenzas do TSXG (33/2002) e do TS (06.07.2004). 
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 • O 1 de xuño de 1999, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural resolveu informar 

favorablemente a descatalogación do edificio ”Asilo das Hermanitas dos Anciáns 

Desamparados”, en relación co oportuno expediente promovido polo  Concello de Vigo. 

• Con data 09.06.1999, asínase un convenio urbanístico entre a Congregación das  

Hermanitas dos anciáns desamparados e o  Concello de Vigo para facilitar o traslado do 

asilo existente no ámbito do Barrio do Cura a unhas novas instalacións en  Alcabre, polo que 

se comprometía a inclusión na revisión do Plan  Xeral (o frustrado intento de revisión do Plan  

Xeral, entón en curso) dunha nova ordenación para a parcela do asilo co recoñecemento do 

aproveitamento que correspondería á aplicación da ordenanza 1.1 do PXOU-93 cun máximo 

de 11.967  m², e á permuta de determinadas parcelas no ámbito. 

• En xullo de 2000 iníciase a redacción do Plan Especial de Protección e reforma Interior do 

Casco Vello (PEPRI), revisión do anterior  PERI, que de acordo coas previsións do Plan  Xeral-

93 incorpora na súa delimitación novamente o ámbito do Barrio  do Cura. 

• Con data 04.06.2001, asínase un novo convenio urbanístico entre a congregación das  

Hermanitas dos anciáns desamparados e o Concello de Vigo que  substitúe ao anterior e que 

establece unhas novas condicións para a ordenación da parcela do asilo, de acordo co 

documento de avance do PEPRI casco Vello. Neste convenio recoñécese unha edificabilidade 

de 11.600  m² de uso residencial. O convenio incorpórase ao PEPRI a cuxa aprobación 

queda supeditada a edificación do mesmo. 

• En outubro de 2001 iníciase a elaboración dun novo Plan Xeral de Ordenación Municipal 

(PXOM), tras a desistencia por parte da corporación Municipal de continuar a tramitación da 

revisión xa iniciada. 

• En marzo de 2003 a entidade mercantil de  Valery  Karpin  S. L. compra o asilo e demais 

propiedades da Congregación das  Hermanitas dos anciáns desamparados no ámbito do 

Barrio do Cura,  subrogándose nos dereitos e obrigas da devandita Congregación no 

mencionado convenio. A escritura pública de compra-venda outórgase en xullo de 2003. 

• En febreiro de 2004 apróbase inicialmente o PEPRI do Casco Vello. O documento aprobado 

inicialmente ordena o ámbito do Barrio do Cura con criterios próximos aos da Modificación 

Puntual e, co obxectivo de obter espazos públicos e equipamentos, delimita no interior do 

mesma a área de repartición  AR-1 (Solo Urbano Non Consolidado) dividido para a súa 

execución en tres polígonos, e o resto do ámbito (fronte de Cálelas Sta. Marta, Llorente e  Pi e  

Margall-  Pº de Alfonso  XII) ordénase como Solo Urbano Consolidado, no que se inclúe a 

área de Convenio do Asilo (AC- ASILO). 

• Durante o período de información pública do PEPRI do Casco Vello, a entidade mercantil  

Valery  Karpin  S. L. presenta, como alegación ao PEPRI, unha proposta alternativa de 

ordenación do conxunto do ámbito do Barrio do Cura, incluíndo tanto o ámbito do  AR-1 

como as frontes consolidadas por edificación das rúas Sta. Marta, Llorente e Pi y Margall. 

Esta alegación ao PEPRI foi desestimada, a pesar de recoñecer as innegables vantaxes que 

presentaba a proposta realizada para os fins perseguidos neste ámbito do PEPRI, por 

entender que a modificación proposta esixiría unha previa modificación do plan xeral ao 
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exceder as atribucións propias do PEPRI, recomendando a súa remisión ao expediente de 

revisión do Plan  Xeral en curso. 

• O 30.12.2004 apróbase inicialmente o novo Plan  Xeral. No documento aprobado 

inicialmente mantense a delimitación do ámbito do PEPRI que contempla o documento do 

Plan Especial aprobado inicialmente, incluíndo o ámbito do Barrio do Cura. 

• Durante a información pública do Plan  Xeral, as entidades mercantís  Valery  Karpin S.L. e 

Valery Karpin Asociados Inmobiliarios S.L. presentan unha alegación (ALEG. Nº 57.380) 

propoñendo a segregación do ámbito do Barrio do Cura do PEPRI do Casco Vello e a 

delimitación dun ámbito de Solo Urbano Non Consolidado conformado polos terreos que 

integran o AR-1 do PEPRI, incluíndo, ademais do AC-ASILO e as zonas de edificación 

consolidada das frontes de rúas Sta. Marta, Llorente e  Pi y Margall, unha zona inferior de 

cálea Sta. Marta cunha edificación en construción, así como a edificación lindeira con fronte 

á rúa de  Torrecedeira e a gardería municipal existente, integrando todo iso unha Área de 

repartición e un único polígono. A alegación propón a compensación do exceso de cargas 

que se asumirían na execución da ordenación (cuantificadas na alegación con arranxo aos 

criterios de valoración fixados previamente pola  XMU). Propón ademais a subscrición dun 

convenio urbanístico e a incorporación da ordenación detallada na aprobación definitiva do 

Plan  Xeral. 

• O Pleno da Corporación de Vigo o 19.05.2006, acordou a Aprobación Provisional do PXOM 

estimando parcialmente a mencionada alegación. A estimación faise con carácter parcial ao 

desestimarse a petición da incorporación ao Plan  Xeral da ordenación detallada do ámbito e 

a proposta de subscrición do convenio por esixir a apertura dun novo trámite de información 

pública que atrasaría os prazos previstos para a súa aprobación. 

En virtude da devandita estimación parcial, o documento do PXOM aprobado 

provisionalmente recolle a delimitación do ámbito de Solo Urbano Non Consolidado  APR A-

4-01 BARRIO  DO CURA,  segregado do ámbito do PEPRI Casco vello. Na ficha 

correspondente a este ámbito determinábanse as condicións e parámetros urbanísticos para 

o seu desenvolvemento e a xustificación dos mesmos en base á situación de partida 

(condicións establecidas polo PEPRI) e ao mantemento do equilibrio da actuación coa 

compensación das maiores cargas respecto das previstas no PEPRI con novos 

aproveitamentos. En atención ao mantemento do equilibrio da actuación, debido ás cargas 

que se habería de asumir, neste ámbito non se estableceron reservas de solo para  VPA. 

• Por Orde da Consellería de  PTOPT de 19.01.2007 denégase a aprobación definitiva ao Plan  

Xeral en razón dunha serie de deficiencias que a xuízo da Consellería advírtense no Plan  

Xeral aprobado provisionalmente, ordenando a súa corrección. Ningunha das deficiencias 

observadas refírese ao  APR-A-4-01 BARRIO  DO CURA. 

• O PEPRI do Casco Vello apróbase definitivamente o 12 de Abril de 2007, mantendo con 

lixeiros axustes a ordenación contida no documento de aprobación inicial. O convenio xa 

referido queda incorporado ao documento aprobado definitivamente. 
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• O 29.12.2007 o Pleno da Corporación de Vigo aproba as modificacións do documento do 

PXOM na que ademais de dar cumprimento á orde de 19.01.2007, increméntase a reserva 

de  VPA do 20% ao 40% no conxunto do Plan. O devandito incremento xustifícase na 

recuperación das plusvalías xeradas desde 2003 polo incremento de valores inmobiliarios 

producido durante o tempo de tramitación do Plan. Ao APR-4-01 impónselle unha reserva de 

VPA do 29% da superficie destinada a uso residencial, sen alterar o resto de parámetros e 

condicións. 

• O 16.05.2008 apróbase definitivamente o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo por 

orde da Consellería da CPTOPT da Xunta de Galicia. 

• O 01.12.2009 mediante a resolución da delegado da área de Urbanismo e  Vivenda, 

iníciase a tramitación administrativa do PERI “A-4-01 Barrio do Cura” por iniciativa da 

entidade mercantil VALERY KARPIN & ASOCIADOS INMOBILIARIOS S.L, unha vez 

comprobada a propiedade de máis do 50% do solo susceptible do aproveitamento do 

devandito ámbito. 

• O 01.06.2010 resólvese non someter o Plan especial de reforma interior do ámbito de Solo 

Urbano Non Consolidado APR-4-01 Barrio do Cura, ao procedemento de avaliación 

ambiental estratéxica, establecido na Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre a avaliación de 

determinados plans e programas no ambiente. 

• Na sesión ordinaria do 26.08.2011 da Xunta de Goberno local, determinou a inviabilidade 

técnica da execución do túnel de conexión entre as rúas Torrecedeira e Paseo Alfonso XII, 

prevista na ficha do PXOM do PERI do ámbito de planeamento remitido “APR A-4-01”. 

 • O 04.05.2012 asínase entre a entidade mercantil VALERY KARPIN & ASOCIADOS 

INMOBILIARIOS S. L. e o Concello de Vigo un Convenio urbanístico para o desenvolvemento 

do ámbito de Solo Urbano Non Consolidado remitido ao Plan de desenvolvemento APR-4-01 

BARRIO DO CURA do Plan Xeral, co obxecto de establecer as bases de actuación para o 

desenvolvemento do PERI Barrio do Cura. 

• O 03.08.2012  Valery Karpin Asociados Inmobiliarios presenta en Rexistro da Xerencia 

Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo, a documentación para a tramitación do PERI, 

en cumprimento co anterior convenio para o desenvolvemento do ámbito. 

• O 19.04.2013 a Xunta do Goberno local aproba inicialmente o PERI Barrio do Cura. 

• O 15.14.2014 a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia emite informe 

favorable ao PERI condicionado á inclusión no documento de aprobación definitiva unha 

serie de cuestións. 

• O 02.06.2014 por acordo do Pleno do Concello de Vigo apróbase definitivamente o Plan 

Especial de Reforma Interior do ámbito “APR A-4-01 BARRIO DO CURA. 

Porén, o PXOM 2008 foi anulado en virtude de sentencia do Tribunal Supremo de 12 de 

novembro de 2015 e, como consecuencia desta anulación, o “PERI Barrio do Cura” tamén foi 

anulado. En efecto, contra a aprobación definitiva do PERI interpuxérase un recurso contencioso-

administrativo no que se cuestionaba a condición do solo urbano non consolidado dunha das 
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parcelas incluídas no ámbito, pero a previa anulación do PXOM 2008, do que o PERI era 

desenvolvemento, determinou, sen entrar xa na cuestión obxecto do recurso, a anulación do PERI 

pola sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 28 de xaneiro de 2016 (PO nº 

4293/2014).  

2.2.- OPORTUNIDADE E CONVENIENCIA DA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

O “Barrio do Cura” é unha peza de especial singularidade no centro urbano de Vigo que se 

sitúa entre o Casco Vello e as tramas propias dos crecementos urbanos dos anos sesenta e 

setenta cara ó suroeste. Constitúe unha unidade morfolóxica diferenciada que hoxe en día 

conforma un baleiro urbano en acelerado proceso de degradación no núcleo central da cidade; 

unha peza inacabada que supón unha descontinuidade formal e funcional entre o tecido da 

cidade histórica e o ensanche da segunda metade do pasado século, nunca resolta dende o 

punto de vista urbanístico. 

Coa ordenación deseñada no Plan Especial de Reforma Interior do ámbito “APR-A-4-01 Barrio 

do Cura” do PXOM de Vigo de 2008, aprobado definitivamente por acordo do Pleno do 

Concello de Vigo de 02.06.2014, acadouse, ao fin, unha ordenación urbanística de consenso, 

que daba resposta as necesidades urbanísticas deste singular e complexo ámbito da cidade, 

para o que dende hai case medio século víñanse buscando solucións que permitiran a súa 

axeitada ordenación e integración na trama urbana. 

A anulación do “PERI Barrio do Cura” como consecuencia da anulación do PXOM 2008 por 

sentencia do TS de 12.11.2015 supuxo, no que a ordenación urbanística do “Barrio do Cura” se 

refire, a reviviscencia da ordenación contida no PXOU-93 e no PEPRI Casco Vello, e polo tanto a 

posibilidade de que se frustrase definitivamente, no caso de se executaren as previsións do 

PEPRI, unha ordenación que non so contou cun amplísimo respaldo técnico, xurídico, político e 

mesmo cidadán, senón que o propio PEPRI Casco Vello a recoñece como mais vantaxosa para a 

cidade.  

A mellor satisfacción do interese da cidade require, xa que logo, articular os mecanismos e 

medidas necesarias para evitar a volta as solucións de ordenación deste ámbito que estaban 

previstas no PXOU-93 e no “PEPRI Casco Vello”, e recuperar a ordenación definida e 

materializada no PERI de 2014 anulado.  

Este obxectivo do restablecemento da ordenación urbanística do PERI é necesario abordalo 

actuando sobre os instrumentos urbanísticos revividos –PXOU-93 e PEPRI Casco Vello- sen 

esperar a aprobación dun novo plan xeral que substitúa o anulado toda vez que o proceso de 

deterioro e degradación do “Barrio do Cura” non permite esperar o tempo previsible de 

elaboración e tramitación que se require para a aprobación e entrada en vigor dun novo 

instrumento de planeamento xeral. É necesario, así mesmo, ofrecer un marco de razoable 

seguridade xurídica que permita abordar con garantías a execución das actuacións previstas 

para a recuperación urbanística deste ámbito estratéxico para a cidade e a mobilización dos 

investimentos necesarios para elo. 
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A tal efecto compre abordar a Modificación puntual do PXOU de 1993 coa finalidade de 

incorporar ao planeamento municipal vixente as determinacións urbanísticas necesarias para 

recuperar, sen mais variacións no que ao seu deseño urbanístico se refire que aquelas que 

resulten obrigadas polo marco legal en vigor actualmente e as que, no seu caso, puidesen 

requirir as sentenzas xudiciais recaídas sobre o PXOM de 2008 e o “PERI Barrio do Cura” na 

medida en que poidan ter incidencia sobre a mesma. 

2.3.- OBXECTIVOS 

A modificación puntual que se agora se pretende levar a cabo ten por finalidade, por tanto, 

incorporar ao planeamento municipal as oportunas previsións para restablecer a ordenación 

urbanística que se contiña no PERI aprobado definitivamente en sesión plenaria de 02.06.2014  

e, a tal efecto: 

 Modificar a delimitación do ámbito de planeamento remitido PERI I-11 CASCO VELLO 

do PXOU (PEPRI Casco Vello), segregando do mesmo o ámbito do Barrio do Cura, 

como xa o fixera o anulado PXOM 2008.  

 Delimitar os ámbitos de solo urbano consolidado e non consolidado de conformidade 

cos criterios establecidos nos artigos 17 e concordantes da Lei 2/2016. 

 Establecer, de conformidade co establecido na lexislación urbanística, as determinacións 

propias do planeamento xeral para o ámbito segregado incluída a ordenación 

pormenorizada do solo urbano non consolidado, orientadas a promover o seu 

desenvolvemento e execución. 

Todo elo co obxectivo xeral de dotar ao ámbito do “Barrio do Cura” dunha acaída ordenación 

urbanística e garantir a súa execución, dotando do debido marco de seguridade xurídica a todo 

o proceso de transformación urbanística, no que se garanta tanto a súa viabilidade técnica 

como económica. 

2.3.1.- Obxectivos específicos. 

a) Completar a trama urbana rematando as partes inacabadas do tecido creado nos anos 

60 procurando unha integración harmónica coa estrutura da cidade histórica que 

garanta o respecto dos seus valores paisaxísticos. 

b) Resolver a articulación e conexión do Casco Vello coa rúa C. de Torrecedeira 

c) Posibilitar a mellora da comunicación e a mobilidade transversal desta parte da cidade, 

e nomeadamente entre o eixo Paseo Alfonso XII – Pi y Margall e as zonas mais baixas do 

contorno da actuación, prevendo a tal obxecto: 

 A conexión peonil entre o Paseo de Alfonso XII e a zona da Ribeira así como entre as 

rúas Santa Marta e Poboadores facilitando a mobilidade vertical coa axuda de medios 

mecánicos. 
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 A mellora da mobilidade rodada coa ampliación do viario de conexión entre o eixo 

Paseo de Alfonso XII - Pi y Margall e a rúa C. de Torrecedeira (rúas Llorente e Sta. 

Marta) 

d) Conformar un novo espazo urbano de centralidade ordenado arredor do espazo 

público. 

e) Dotar o Barrio do Cura e a esta zona do centro da cidade de zonas verdes, espazos de 

relación e de lecer e equipamentos. 

f) Incrementar a dotación nesta a zona de prazas públicas de aparcamento, necesarias 

ademais para dar servizo aos residentes do casco vello. 

Os anteriores obxectivos resultan plenamente congruentes cos obxectivos e o modelo de 

ordenación previsto no PXOU e co PEPRI Casco Vello. 

2.3.2.- Interese público da Modificación Puntual do PXOU-93 

A finalidade e os obxectivos xerais e específicos formulados fundamentan a Modificación Puntual 

en indubidables razóns de interese público, tal como resulta esixido polo artigo 83.1 LSG e o 

artigo 200.1 RLS. 

En efecto, a presente modificación puntual persegue recuperar a ordenación urbanística do 

Barrio do Cura que o PXOM de 2008 e o Plan Especial de Reforma Interior do “APR A-4-01 

Barrio do Cura” establecía para esta peza da cidade, e, coa recuperación desta ordenación 

urbanística, a obtención das dotacións públicas e a implantación dos usos previstos e, en 

definitiva, a renovación urbana e rexeneración do “Barrio do Cura”. E así que as razóns de 

interese público que determinaban aquela ordenación urbanística (PXOM de 2008 e PERI 2014) 

son as mesmas que agora perséguense nesta modificación puntual, coa única diferenza que se 

instrumentan e materializan consonte co marco normativo vixente actualmente. 

A principal razón de interese público que xustifica a modificación puntual que se pretende é a 

imperiosa necesidade de facer fronte o proceso de deterioro e degradación do “Barrio do Cura”, 

que, debido ao seu avanzado estado, non permite esperar o tempo de elaboración e tramitación 

que require a aprobación e entrada en vigor dun novo instrumento de planeamento xeral que 

substitúa o anulado PXOM de 2008. Deste xeito, a modificación puntual permitirá adiantar as 

actuacións necesarias para a renovación e rexeneración do “Barrio do Cura”, a través da 

materialización das previsións de ordenación contidas no proxecto de modificación puntual do 

PXOU de 1993 e, en consecuencia, facer efectivo o dereito constitucional a unha vivenda digna 

e adecuada, e a cohesión social e a mellora da calidade de vida de todos os cidadáns, tanto 

nas vivendas e nos edificios, como nos espazos urbanos. Desta maneira, coa modificación 

puntual preténdese un marco de razoable seguridade xurídica que permita executar no “Barrio 

do Cura” as dotacións públicas e equipamentos que se prevén nesta modificación puntual e a 

necesaria rehabilitación e renovación urbana de todo este ámbito da cidade. 

Os equipamentos que coa ordenación proposta se pretende obter son: 
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 Espazos libres, tanto os de uso e titularidade pública como os correspondentes a cesións de 

uso público de superficie, que actuarán como elementos de cosido e articulación das 

tramas urbanas existentes, conectando desde o Berbés ata Paseo de Alfonso XII mediante 

elevadores e unha sucesión de espazos de uso público (tanto de titularidade pública como 

privada) que configurarán unha contorna de abrigo aos elementos a conservar, 

singularmente ao grupo de casas orixinario do Barrio do Cura, xerando un tránsito peonil 

entre as tramas do casco vello coas configuradas durante o século XX, nomeadamente as 

resultantes da expansión urbana dos anos 60 e 70 (C. de Torrecedeira). 

 Dotación de infraestruturas.  Apoiándose na nova trama urbana de baleiros, nos viarios 

existentes e o novo viario formulado, preténdese dotar ao ámbito dunhas infraestruturas 

acaídas (abastecemento, saneamento, electricidade e gas) e acordes coas demandas 

existentes, salvando a barreira actual que supón o ámbito na rede xeral de infraestruturas 

da cidade. 

 Conexión Casco Vello–Torrecedeira. O novo viario que se propón resolverá unha 

necesidade histórica de conexión entre a rúa C. de Torrecedeira e o casco vello e Paseo de 

Alfonso XII, deseñándose sobre a base dos criterios de tráfico pausado e limitado que se 

aplican no casco vello. 

 Dotación de aparcamentos públicos. 

Ademais, neste ámbito, proponse unha mestura de usos (residencial, terciario e dotacional) que 

xere vida, que fomente o carácter de activador urbano do ámbito e que potencie as interaccións 

entre o mesmo e os barrios adxacentes. O carácter principal sería o residencial e de espazos 

urbanos, apoiándose no terciario (comercial) e dotacional (tanto público como privado) para así 

dotar dunha mestura de usos que fomente a vida durante todo o día, e non supoña unha zona 

morta ou de escaso uso. 

Polo tanto, coa inversión e desenvolvemento que se realizará no ámbito, cambiarase 

completamente o seu estado actual, pois pasará de ser un barrio degradado a un ser un barrio 

familiar e actualizado. 

É dicir, esta ordenación que contempla a actualización das infraestruturas existentes e a 

inversión en novas dotacións e equipamentos transformará completamente o “Barrio do Cura” e 

creará novos espazos atractivos para a cidadanía. 

Doutro lado, non podemos esquecer que neste intre por parte do Concello de Vigo atópase en 

tramitación a modificación puntual do Plan Especial de Protección e reforma interior do Casco 

Vello, na zona da Panificadora e a recuperación e a ordenación urbanística provisional, que 

permite recuperar o solo urbano consolidado do PXOM de 2008 ordenará todo o entorno no 

que se enmarca o Barrio do Cura. Deste modo, coa modificación puntual que se pretende, este 

ámbito non permanecerá illado do seu entorno, que contará con una ordenación urbanística 

detallada e poderá actualizarse e contar con novos equipamentos e dotacións. 
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2.4.- CRITERIOS DE ORDENACIÓN. 

2.4.1.- Criterios respecto da delimitación do ámbito. 

De acordo co obxectivo da presente Modificación Puntual de restablecer a ordenación 

urbanística contida no Plan Especial de Reforma Interior do ámbito “APR A-4-01 BARRIO DO 

CURA” que fora aprobado definitivamente o 02.06.2014, a delimitación do ámbito da presente 

faise de forma coincidente co da área de planeamento remitido APR A-4-01 BARRIO DO CURA 

prevista no PXOM de Vigo de 2008. 

2.4.2.- Criterios respecto da categorización do solo urbano. 

Como xa se indicou no anterior apartado 1.11.1, a importante alteración do marco legal sobre 

o que se formulou a solución de ordenación do PXOM 2008 para este ámbito condiciona a 

articulación do obxectivo da Modificación Puntual de restablecer a ordenación urbanística do 

PERI do Barrio do Cura.  En particular, a solución adoptada polo PXOM 2008 de ordenar todo o 

“Barrio do Cura” como unha área de repartición en solo urbano non consolidado, que atopaba 

fundamento na previsión do artigo 12.b) da derrogada LOUGA segundo a cal tiñan a 

consideración de solo urbano non consolidado os terreos “sobre os que o planeamento 

urbanístico prevexa unha ordenación substancialmente diferente da realmente existente”, xa non 

sería hoxe legalmente viable, toda vez que a vixente Lei 2/2016 suprime tal previsión na 

reformulación que fai da categoría do solo urbano non consolidado en coherencia coa 

lexislación básica do Estado e da xurisprudencia ditada polo Tribunal Supremo. 

De acordo coa doutrina do TS tense que partir da premisa de que a discrecionalidade inherente 

ao planeamento atopa os seus límites, no que se refire á clasificación dos terreos, na medida en 

que debe atender en todo caso a súa realidade física, destacándose o carácter regrado da 

clasificación dunha concreta finca como solo urbano, que unicamente pode depender do feito 

físico da súa ordenación básica.  A STS 23.09.2008 resolveu a controversia formulada acerca 

do SUC e SUNC no sentido de dar preferencia á realidade existente sobre as previsións futuras 

de reurbanización ou reforma interior contempladas no planeamento urbanístico, declarando 

que non resulta admisible que uns terreos que contan coas condicións obxectivas do SUC 

perdan tal condición e pasen a ter a de SUNC pola soa circunstancia de que o novo 

planeamento contemple para eles unha determinada transformación urbanística. O anterior 

significa (STS 14.07.2011), no plano da xestión urbanística a imposibilidade de someter ao 

réxime de cargas das actuacións sistemáticas, propias do SUNC, a terreos que merecían a 

categorización de SUC conforme a realidade física existente previa ao planeamento que prevé a 

nova ordenación, a mellora ou a reurbanización, e elo porque non procede devaluar o estatuto 

xurídico dos propietarios desta clase de solo esixíndolles o cumprimento das cargas e obrigas 

establecidas para os propietarios do SUNC. Tal degradación na categorización do terreo pola 

soa alteración do planeamento, ademais de resultar allea á realidade das cousas, produciría 

consecuencias dificilmente compatibles co principio de equidistribución de beneficios e cargas 

derivados do planeamento, principio este que, de acordo coa normativa básica estatal, as leis 

deben garantir. 
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O artigo 17 da LSG reformula en consecuencia a categoría do solo urbano non consolidado no 

do solo urbano procurando ademais a súa conciliación co marco da lexislación básica estatal 

recollido novo texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana (TRLSRU), establecendo a 

tal efecto: 

Os plans xerais diferenciarán no solo urbano as seguintes categorías, sen prexuízo do 

disposto para os plans especiais no artigo 71.2: 

a) Solo urbano consolidado, integrado polos terreos que reúnan a condición de soar ou 

que, polo seu grao de urbanización efectiva e asumida polo planeamento urbanístico, 

poidan adquirir a dita condición mediante obras accesorias e de escasa entidade que 

poidan executarse simultaneamente coas de edificación. 

b) Solo urbano non consolidado, integrado pola restante superficie de solo urbano e, en 

todo caso, polos terreos que reúnan algunha das seguintes condicións: 

1. Terreos nos que sexan necesarios procesos de urbanización. 

2. Terreos nos que sexan necesarios procesos de reforma interior ou renovación 

urbana. 

3. Terreos nos que se desenvolvan actuacións de dotación, entendendo como tales 

aqueles nos que sexa necesario incrementar as dotacións públicas para reaxustar a 

súa proporción coa maior edificabilidade ou cos novos usos asignados na 

ordenación urbanística, sen requirir a reforma ou renovación da urbanización.  

Enténdese que ese aumento de edificabilidade ou cambio de uso requirirá o 

incremento das dotacións públicas cando comporte un aumento do aproveitamento 

superior ao 30 % do existente. 

A vista do actual marco legal e da doutrina referida, a mera reordenación da edificación 

consolidada que contén a ordenación prevista no PERI Barrio do Cura, e que a presente 

modificación puntual pretende trasladar ao vixente planeamento municipal non pode supoñer 

sen mais o cambio de categorización do solo urbano, de non concorrer as circunstancias 

recollidas no apartado b.3) do referido artigo 17 LSG, é dicir, que a reordenación do solo 

urbano consolidado supoña un incremento da edificabilidade ou cambio de uso que esixa 

incrementar as dotacións públicas para reaxustar a súa proporción coa maior edificabilidade, 

suposto que nos situaría, para o caso de tal incremento comportase un aumento do 

aproveitamento superior ao 30% do existente, no caso dunha “actuación de dotación” en solo 

urbano non consolidado. Dito aumento de edificabilidade ou cambio de uso debe entenderse, 

segundo aclara o artigo 26.b.3 RLS, como aumento do aproveitamento lucrativo ou do valor 

deste, e se referirá a un ámbito que afecte, como mínimo, a un cuarteirón ou peza equivalente. 

Tamén aclara o RLS (art. 32) por edificabilidade existente entenderase a asignada polo 

planeamento anterior, con independencia de que esta fose ou non materializada. 

A Modificación Puntual recoñece, cando menos nun principio, o carácter de SUC dos terreos que 

conforman as frontes xa consolidadas pola edificación das rúas Paseo de Alfonso XII, Pi y 

Margall, Llorente, Santa Marta e Torrecedeira, a expensas da comprobación de que os 
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aproveitamentos reais que resultan da aplicación directa das determinacións do planeamento 

sobre os mesmos non supoñan un incremento de aproveitamento superior ao 30% do existente.  

A efectos de dita comprobación considéranse, xa que logo, de forma diferenciada o SUC 

correspondente á fronte das rúas Paseo de Alfonso XII, Pi y Margall, Llorente, Santa Marta, que 

conforman o cuarteirón do Barrio do Cura, e o SUC que remata o cuarteirón conformado polas 

rúas C. de Torrecedeira e Gaiteiro R. Portela. 

   

                       Delimitación do SUC (cor) e o SUNC (gris) na ordenación da MP 

 

Nos seguintes cadros recóllense os aproveitamentos reais que resultan sobre cada un dos terreos 

considerados SUC tanto da ordenación detallada establecida polo PEPRI Casco Vello como pola 

establecida na MP (coincidente coa do PERI Barrio do Cura con pequenas correccións para un 

preciso axuste ao parcelario existente): 
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Núm. Enderezo

parcela rúa nº polígono parc (m2 tc) (m2 tc)

BORDE CONSOLIDADO  RÚAS PI Y MARGALL / LLORENTE / SANTA MARTA

19 Pi  y Margal l 2 24620 23 11.600,0 8.330,9

20 Barrio do Cura 18 24620 24 390,8

21 Barrio do Cura 17 24620 25 160,2

22 Barrio do Cura 16 24620 26 56,9

25 Barrio do Cura 13 24620 35 178,4 211,9

26 Barrio do Cura 12 24620 36 79,0 158,5

27 Barrio do Cura 11 24620 37 76,3 202,6

28 Barrio do Cura 10 24620 38 81,1 214,8

29 Barrio do Cura 8 24620 39 80,9 117,9

30 Barrio do Cura 9 24620 40 123,2

31 Pi  y Margal l 4 24619 02 243,7

32 Barrio del  cura 2 24619 01 218,7 361,5

33 Pi  y Margal l 6 24619 03 446,4 518,7

34 Pi  y Margal l 8 24619 04 161,8 134,9

35 Pi  y Margal l 10 24620 43 990,6 1.085,0

36 Barrio do Cura 6 24620 42 209,6 526,6

37 Barrio do Cura 7 24620 41 256,2 394,6

38 Rua Nova 5 24620 34 520,0 1.724,7

39 Rua Nova 5 24620 34 195,0 421,5

40 Llorente 10 24620 44 429,0 358,3

41 Llorente 12 24620 45 456,9 369,0

42 Llorente 14 24620 46 709,3 654,0

43 Llorente 16 24620 47 553,1 238,9

44 Llorente 18 24620 48 457,5 883,6

45 Llorente 4 24620 49 6.254,4 9.361,2

51 Santa  Marta 26 24620 54 30,8 276,9

52 Santa  Marta 24 24620 90 613,8 900,8

53 Santa  Marta 20 24620 53 121,2 209,4

54 Santa  Marta 10 24620 52 194,0 380,4

55 Santa  Marta 12 24620 91 3,5 524,7

56 Santa  Marta 18 24620 92 632,4 1.671,1

57 Santa  Marta 8 24620 51 512,6 463,1

58 Santa  Marta 6 24620 50 1.034,6 872,8

59 Santa  Marta 14 24620 93 308,9 972,8

SUELOS PÚBLICOS EXISTENTES s/CATASTRO 1.028,1

27.649                               34.300                    

Ref . Catastral Edificabilidad PEPRI CV Edificabilidade MP
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A comparación realízase directamente en termos de edificabilidade asignada, aínda que no caso 

do PEPRI a edificabilidade podería materializarse na súa práctica totalidade en uso residencial 

(agás 955 m2 de uso dotacional privado) mentres que na MP o uso residencial está limitado a un 

máximo de 28.171 m2 (24.240 m2 no cuarteirón do Barrio do cura e 3.931 m2 no cuarteirón 

de Torrecedeira), o que supón o 72% do total, debendo materializarse un mínimo de 10.754 m2 

(28%) en outros usos compatibles, cun valor inferior. 

Aínda así, no caso do cuarteirón do Barrio do Cura o incremento de edificabilidade que a MP 

comporta en relación coa asignada polo PEPRI Casco Vello é de 6.651 m2 de teito edificable, o 

que supón un incremento do 24% do aproveitamento existente, inferior claramente ao 30%, xa 

que logo non estaríamos nun suposto de actuación de dotación. 

No caso do cuarteirón das rúas C. de Torrecedeira e Gaiteiro R. Portela, a edificabilidade 

asignada, tanto na ordenación establecida no PEPRI (2.632 m2tc) como na proposta na MP 

(4.625 m2tc), aplícase no remate do cuarteirón existente que conta na actualidade cunha 

edificabilidade materializada de 15.499 m2tc. Xa que logo edificabilidade existente a considerar 

é de 18.131 m2tc, que a MP incrementa en 1.993 m2tc, o que supón un incremento dun 11%, 

significativamente inferior ao 30%. Polo tanto tampouco estaríase neste caso no suposto dunha 

actuación de dotación.  

Por tanto, nos terreos considerados pola presente MP como Solo Urbano Consolidado concorren 

os supostos de feito e legais para tal consideración e, xa que logo, sobre os mesmos aplicarase 

o réxime previsto para esta categoría de solo urbano na lexislación urbanística de aplicación. 

O resto do solo urbano do ámbito da MP terá a consideración de non consolidado sometido a 

unha actuación de reforma interior (art. 17.b.2) LSG), e conformará no seu conxunto unha única 

área de repartición, denominada AR I - 01 BARRIO DO CURA. 

2.4.3.- Criterios respecto dos usos e intensidades. 

En congruencia co obxectivo de restablecer a ordenación urbanística do PERI do Barrio do Cura, 

a Modificación Puntual mantén o réxime de usos establecido para este ámbito no anulado PXOM 

2008 e, na súa virtude, no PERI. Como uso característico do ámbito da MP mantense o 

residencial (vivenda), tanto no SUC como no ámbito de SUNC, para o que se establece como 

uso global característico, cunha limitación dun máximo dun 75% e un mínimo dun 70% do total 

da superficie edificable. No caso do SUC, tendo como uso principal da edificación o residencial 

(vivenda), establécense igualmente limitacións a este uso, de xeito que dos 34.300 m2 edificables 

do cuarteirón formado polas rúas Paseo de Alfonso XII, Pi y Margall, Llorente, Santa Marta o uso 

Núm. Enderezo

parcela rúa nº polígono parc (m2 tc) (m2 tc)

REMATE DO CUARTEIRÓN C. de TORRECEDEIRA / GAITEIRO R. PORTELA

0 Gait. R Portela s/n 1.952,8 315,3

1 Torrecedeira 30 23610 01 679,7 4.309,7

2.632                                 4.625                       

Ref . Catastral Edificabilidad PEPRI CV Edificabilidade MP
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residencial limítase nas ordenanzas de aplicación a un máximo de 24.240 m2 de teito edificable 

(71%) debendo destinarse cando menos 10.060 m2 (29% da edificabilidade) a outros usos 

compatibles a efectos de garantir a integración de actividades económicas orientadas á 

satisfacción de necesidades da poboación que resulten plenamente compatibles co entorno 

residencial no que se integra de xeito que se favorezan a concentración e a diversificación das 

actividades urbanas no contorno do Casco Vello para fortalecer o seu papel como referente 

urbano e potenciar a súa actividade económica e a súa atractividade. Igualmente, do 

aproveitamento lucrativo que se dispón no cuarteirón formado polas rúas Gaiteiro Ricardo 

Portela e C. de Torrecedeira (4.625 m2), cando menos un 15% (694 m2) deberá destinarse a 

usos compatibles distintos do residencial. 

A regulación dos usos no solo urbano consolidado establécese nas correspondentes ordenanzas 

de aplicación de conformidade co réxime xeral de usos do PXOU recollido no apartado 3.3.2. 

“Condicións xerais de uso” das Normas Urbanística.  

No solo urbano non consolidado inclúense ademais como usos globais o terciario (comercial, 

oficinas...) e o dotacional privado, cunha limitación en ambos os dous casos dun máximo dun 

30% da superficie total edificable. Estarase, igualmente, ao disposto nas condicións xerais de uso 

da normativa do PXOU e na normativa específica reguladora dos correspondentes usos.  

Igualmente mantense para o conxunto do ámbito da MP a edificabilidade lucrativa total de 

55.780 m2  que se concretara no PERI Barrio do cura, que terá o carácter de edificabilidade 

máxima. 

Con independencia do anterior, en virtude do disposto polo artigo 41.1.a LSG, a superficie 

edificable total do SUNC non poderá superar o límite de 1,50 metros cadrados edificables por 

cada metro cadrado de solo. A superficie edificable total determinarase de conformidade co 

establecido polo artigo 64.5 RLS. 

Reservas para vivenda sometida a algún réxime de protección pública. 

Coa finalidade de que no conxunto do ámbito da MP se acade unha proporción de 

edificabilidade destinada a vivenda suxeita a algún réxime de protección pública equivalente o 

30 % da edificabilidade residencial prevista no SUNC, de conformidade co convenio urbanístico 

incorporado á presente Modificación Puntual, a propiedade asinante do mesmo destinará, da 

edificabilidade residencial que lle corresponda no solo urbano non consolidado, a porcentaxe 

precisa para que, sumada á edificabilidade destinada a vivenda protexida no SUNC, se poida 

alcanzar o 30 % da edificabilidade residencial do ámbito. Esta porcentaxe poderá localizarse 

indistintamente, en todo ou en parte, no solo urbano non consolidado ou no solo urbano 

consolidado, pero sempre dentro do ámbito do Barrio do Cura. 

2.4.4.- Criterios respecto das  dotacións públicas 

A Modificación Puntual manterá as reservas de solo para dotacións públicas previstas no PERI 

Barrio do Cura. Igualmente manterá as cesións de superficie para uso público previstas no PERI. 

En todo caso cumprirase coas reservas mínimas para dotacións locais establecidas no artigo 

42.2 LSG. Dito cumprimento deberá xustificarse no propio ámbito de solo urbano non 
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consolidado, toda vez que o PXOU non conta coa división do solo urbano nos distritos aos que 

se refire o artigo 44 LSG. 

Non obstante, e tendo en conta as cesións para dotacións locais previstas pola Modificación 

Puntual en SUC, derivadas do convenio urbanístico subscrito, a reserva de solo para o sistema 

local de equipamentos públicos destínase, de conformidade co previsto no art. 42.5 LSG, a 

incrementar a superficie de zonas verdes públicas, por ser esta a dotación que resulta prioritaria 

neste ámbito de acordo cos obxectivos establecidos, e estar xa previstos os equipamentos 

necesarios no solo urbano consolidado do ámbito da MP. 

2.4.5.- Criterios respecto da protección do patrimonio cultural. 

A MP recupera en termos de ordenación material a ordenación detallada que o PERI Barrio do 

cura estableceu para este ámbito. Por tanto no referido á afección ao patrimonio cultural a 

ordenación proposta pola MP é coincidente coa contida no PERI aprobado definitivamente con 

informe favorable da DXPC. 

O PERI Barrio do cura revisou, a partir dun estudo pormenorizado da edificación existente no 

ámbito, o Catálogo do PEPRI CV reducindo xustificadamente a relación de edificacións e 

elementos a protexer ás edificacións correspondentes ao grupo de vivendas orixinais do Barrio 

do cura (para as que mantiña o grao de protección AMBIENTAL) e á edificación residencial do 

nº 4 da rúa Pi y Margall (tamén co grao de protección AMBIENTAL) así como aos espazos e 

elementos urbanos públicos existentes no ámbito, excluíndo ás restantes edificacións recollidas 

no catálogo do PEPRI CV (fichas Nº 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27). O amentado estudo da 

edificación e as xustificacións nel contidas en relación á revisión do Catálogo do PEPRI CV 

manteñen a súa plena vixencia, sendo asumido integramente na presente Modificación Puntual 

do PXOU á que se incorpora no Documento Anexo nº 5, ao que a MP remite a xustificación do 

seu Catálogo. 

A presente Modificación Puntual asume, por tanto, como propio o Catálogo do PERI do APR A-4-

01 BARRIO DO CURA, introducindo os axustes necesarios para a súa adaptación á vixente Lei 

5/2016 LPCG e ao disposto en relación cos catálogos dos instrumentos de planeamento no 

RLSG. 

Por outra banda, a vixente Lei 5/2016, do 4 de maio, do Patrimonio Cultural de Galicia, 

promulgada con posterioridade á aprobación definitiva do PERI, non introduce, no que se refire 

aos aspectos substantivos do presente caso, cambios especialmente significativos respecto da 

anterior Lei 8/1995 pola que o PERI fora informado favorablemente. Non obstante os contidos 

da MP adáptanse á nova Lei. 

No que respecta ao contorno de protección dos xacementos arqueolóxicos catalogados, a MP 

establece determinacións normativas específicas para este ámbito a efectos de regular o posible 

impacto das obras de urbanización e da edificación sobre os xacementos arqueolóxicos. 

Intégrase na ordenación detallada (ordenanza BC-R01) a fachada da igrexa do Asilo de 

conformidade co recollido na resolución da DXPC de 01.06.1999. 
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Na redacción da MP tense en conta, en definitiva, o indicado nos informes emitidos pola DXPC 

en relación co expediente do PERI Barrio do Cura, así como no informe emitido con data 

13.09.2018 no trámite de consultas da avaliación ambiental estratéxica. 

2.4.6.- Criterios respecto da integración paisaxística. 

A recuperación da ordenación prevista no  PERI do Barrio  do Cura a través da presente MP 

supón, igualmente, a asunción dos criterios adoptados no PERI respecto da integración 

paisaxística, que constituían un dos eixos esenciais da ordenación proposta, e que se concretan 

en aspectos como: 

Os  volumes edificados ordénanse de modo que quede garantida a conservación das vistas 

desde o Paseo Alfonso XII, ao que se lle da continuidade nos novos espazos públicos que se 

pretende prolonguen o carácter de paseo/estancia–miradoiro sobre a Ría.  A tal efecto, a altura 

máxima das edificacións situadas nas cotas baixas do ámbito (SUNC) non superarán a cota do 

Paseo de Alfonso XII (cota 40.50) para así garantir a non interferencia sobre as vistas desde o 

miradoiro  nin desde a nova praza, procurando, ademais, o tratamento da cuberta de ditas 

edificacións como unha quinta fachada. 

Así mesmo, a disposición e deseño dos volumes edificatorios pretende resolver a transición entre 

as volumetrías que conforman o tecido do casco vello e as mais masivas conformadas nas áreas 

de extensión da cidade mais recentes, na procura da integración harmónica das distintas 

estruturas urbanas que conflúen neste ámbito, respectando, e mesmo valorizando, os valores 

paisaxísticos da cidade histórica e a súa contemplación.  Nesta transición/integración xoga un 

papel central a ordenación dos baleiros (espazo público): tanto a nova praza-miradoiro, arredor 

(e baixo) da cal se dispoñen a meirande parte dos aproveitamentos, como as restantes zonas 

verdes e espazos libres que, xunto coa nova apertura viaria, son pezas chave na articulación co 

casco vello.  

Os espazos libres concíbense como elementos de ordenación que ademais de cumprir as súas 

funcións propias sirvan para matizar a incidencia na paisaxe urbana da edificación proxectada, 

nomeadamente dende os ós puntos mais sensibles como poden ser o propio Paseo de Alfonso 

XII, o Berbés ou a contorna do Convento San Francisco, e mesmo para a mellora da calidade da 

escena urbana actual (traseiras das edificacións de O Berbés-San Francisco). En todo caso 

evitarase que o arborado limite as vistas sobre a Ría.   

Por outra banda, a recuperación da ordenación do PERI Barrio do Cura a través da presente MP 

leva de seu a asunción dos criterios establecidos –tamén ao respecto da integración paisaxística– 

pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural nos seus informes de 09.09.2013, 30.01.2014 e 

15.04.2014, criterios que xa foran incorporados á ordenación definitivamente aprobada (a que 

agora se pretende recuperar) cumprindo as condicións establecidas no informe favorable 

emitido pola DXPC. Téñense ademais en consideración, no que resultan de aplicación, os 

criterios específicos de intervención no contorno de protección recollidos no artigo 46 da Lei 

5/2016 LPCG. 
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2.4.7.- Criterios respecto dos sistemas de infraestruturas. 

Incorpórase á presente memoria un anexo específico de servizos urbanos e infraestruturas 

(Anexo á memoria 4) no que se xustifica a estimación das demandas previstas, xunto cos 

criterios e esquemas de intervención e a avaliación das obras de implantación das 

infraestruturas de servizos previstas. 

2.4.7.1.- Sistema viario. 

Con carácter xeral, a proposta axústase á normativa do vixente PXOU, e en concreto a 

normativa sobre infraestruturas básicas, urbanización e proxecto (capítulo 3.2.3 da Normativa 

urbanística), e no apartado viario, especificamente as recollidas no punto 3.2.3.2 das Normas 

Comúns sobre Deseño e Calidade da Urbanización. 

Tamén tómase como referencia básica o cumprimento da normativa sectorial de aplicación, 

nomeadamente a Lei 10/2014 de accesibilidade de Galicia, o Decreto 35/2000 que aproba o 

regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras 

na Comunidade Autónoma de Galicia, así como a orde VIV/561/2010 que regula da mesma 

maneira a nivel estatal, a accesibilidade nos espazos públicos. 

Os criterios de ordenación parten do estudo dos condicionantes e necesidades, con obxecto de 

dar responda a todos os factores que interveñen. 

Establecido que os sistemas xerais semellan suficientes nunha zona tan consolidada da cidade, a 

actuación debe permitir ordenar de forma suficiente e xustificada o viario xa existente, tendo en 

conta as necesidades, resolvendo as problemáticas e condicionantes actuais, e reforzando o 

sistema de cara as demandas estimadas pola propia actuación, que suman novos usos. Por 

tanto os criterios deben ir na liña da ampliación suficiente e coordinación do esquema viario 

actual. 

Formúlase a necesidade de formalizar unha conexión matizada entre o ensanche de aluvión de 

Torrecedeira e o Casco Vello, dando continuidade a rúa C. de Torrecedeira cara a rúa dos 

Poboadores, unha continuidade que de forma harmónica permita a transición entre estes 

tramados urbanos tan diferenciados. Esta conexión, que historicamente viña sendo contemplada 

no planeamento con distintas formulacións, ten que ser observada baixo o criterio de 

proporcionar unha nova porta de conexión ao Casco Vello, ámbito onde rexen uns usos e 

proteccións específicas; unha comunicación que debe servir para dar continuidade peonil e 

rodada á escala adecuada, de forma que se produza o cambio de escala necesario, 

encouzando os tráficos reducidos do Casco Vello cara o exterior, mais que ao contrario. O resto 

de tráficos, así como os accesos previstos ao interior do ámbito, deben vir encouzados cara o 

viario de acceso a través do corredor transversal a través das rúas Santa Marta e Llorente, e 

nunca volteando circulacións sobre o tramado viario do Casco Vello. 

A accesibilidade ao ámbito concentrarase non en tanto, polo viario sur; a través da ampliación 

do viario transversal que hoxe en día macla a conexión entre os corredores litorais e 

lonxitudinais. Os criterios de deseño e ordenación pasan por conseguir unha maior sección das 

rúas Santa Marta e Llorente, que podan formalizar unha conexión de mellor capacidade, e con 
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características suficientes, entre os distintos corredores e niveis: Beiramar, Torrecedeira, e 

Elduayen – Pi y Margall. Por tanto a ordenación deberá xustificar  a suficiente sección transversal 

e a mellora da inserción deste viario, facendo especial fincapé no deseño das interseccións e do 

reparto da sección transversal. 

2.4.7.2.- Sistema de infraestruturas de redes de servizos. 

O sistemas infraestruturais veñen regulados dentro da normativa do PXOU, punto 3.2.3.2 das 

Normas Comúns sobre Deseño e Calidade da Urbanización. Cabe considerar que estas 

prescricións deben actualizarse coa normativa sectorial que dende o ano 93, ven sendo aplicada 

en cada unha das ramas consideradas: tanto no eido da edificación (códigos técnicos da 

edificación), como a normativa sectorial de aplicación (Lei 9/2010 de augas e Instrucións 

Técnicas para Obras Hidráulicas de Galicia, regulamento RD 842/2002 – RD 337/2014 

electrotécnico de alta e baixa tensión, RD 1434/2002 de actividades de transporte, distribución... 

de instalacións de gas, RDL 1/1998, RD 346/2011, Orde ITC/1544/2011 e RD 330/2016 polo 

que se regulan distintos aspectos da distribución e accesibilidade da rede de telecomunicacións, 

así como RD 1890/2008 polo que se aproba o Regulamento de eficiencia enerxética en 

instalacións de alumeado exterior, e instrucións técnicas complementarias. 

Tamén serán de aplicación as ordenanzas municipais específicas aparte da normativa 

urbanística, entre a que se destaca o regulamento de instalacións de alumeado público, e a 

subseguinte ordenanza municipal.  

Para a extensión de servizos na rúa seguirase tanto a Ordenanza Xeral reguladora de Obras e 

conseguintes ocupacións para a implantación de servizos na vía pública, como as 

recomendacións das distintas compañías subministradoras, en tanto non se aparten na 

normativa sectorial en vigor. 

No documento específico de servizos e infraestruturas que se achega como Anexo 4 da presente 

memoria, descríbense polo miúdo os criterios e solucións propostas para as redes de servizos. 

2.4.7.3.- Conexións exteriores 

a) Conexións viarias 

Non se prevén conexións viarias externas ao ámbito da actuación.  

b) Rede de abastecemento 

Non se prevé a necesidade de reforzo da rede de adución xeral na zona. As actuacións se 

circunscribirán á renovación de parte da rede actual na contorna, e no seu caso en mellorar a 

capacidade na contorna 

c) Rede de saneamento e pluviais 

A conexión exterior do saneamento do ámbito realizarase cos actuais sistemas existentes tanto 

na rúa Torrecedeira, como en Poboadores, renovando no seu caso parte da rede que os servizos 

municipais consideren como obsoleta. 
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d) Rede de enerxía eléctrica 

Prevese á conexión coa rede de distribución actual, así como no seu caso, unha nova conexión 

soterrada a través de Falperra e Cachamuiña, que permita reforzar o servizo conectando unha 

nova liña de media coa subestación do Castro.  

As conexións exteriores previstas defínense polo miúdo na documentación gráfica da MP e no  

anexo específico de servizos urbanos e infraestruturas (Anexo 4) da presente memoria. 

2.4.8.- Criterios respecto da ordenación detallada 

A presente MP establece as determinacións urbanísticas para o restablecemento da ordenación 

detallada contida no PERI Barrio do Cura sobre a base dos criterios xerais establecidos no PXOU 

e dos condicionantes particulares que resultan tanto das propias necesidades e condicionantes 

dimensionais, funcionais e normativos dos usos propostos como dos condicionantes identificados 

no apartado 1.11 da presente memoria como resultado da análise das características físicas e 

territoriais do ámbito de actuación realizada no apartado 1.9, e das afeccións sobre o mesmo 

recollidas no apartado 1.10.  

A ordenación detallada do ámbito da modificación puntual realízase, por tanto, de xeito que 

permita recuperar a ordenación do PERI Barrio do Cura sen mais variacións, no que o seu 

deseño urbanístico se refire, que as que resulten obrigadas para a adaptación á normativa 

vixente de aplicación. 

A ordenación detallada manterá, polo tanto, a unidade de deseño do conxunto do ámbito da 

MP con independencia das singularidades propias do réxime xurídico correspondente a cada 

unha das categorías do solo urbano ás que afecta e, en consecuencia, das formas de xestión 

urbanística que resultan de aplicación en cada caso. 

Mantéñense, xa que logo, os criterios de carácter xeral da ordenación detallada do PERI do 

Barrio do Cura: 

 baleiro urbano como elemento de ordenación. Desde a ordenación detallada proponse 

xerar, a través da sucesión de espazos urbanos de calidade, unha trama urbana que 

ordene e achegue vida ao ámbito apoiándose en dous tipos de baleiros urbanos: a praza, 

e os espazos libres. 

O espazo praza, á vez que continuará o carácter de paseo miradoiro do Paseo de 

Alfonso  XII, envorcarase como un gran espazo con vistas cara á ría, configurando as  

volumetrías en torno ao baleiro (alturas, recuados, superficies de cesión de uso), non 

só garantindo a preservación das vistas existentes do mencionado paseo, senón 

ampliándoas á vez que se amplía o percorrido panorámico. 

Os espazos libres actuarán como elemento de cosido e articulación das tramas 

urbanas existentes, conectando desde o Berbés ata Paseo de Alfonso XII mediante 

elevadores e unha sucesión de espazos de uso público (tanto de titularidade pública 

como privada) que configurarán unha contorna de abrigo aos elementos a conservar, 

singularmente ao grupo de casas orixinario do Barrio do Cura, xerando un transito 
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peonil entre as tramas do casco vello coas configuradas durante o século XX, 

nomeadamente as resultantes da expansión urbana dos anos 60 e 70 (Torrecedeira). 

 O novo viario que se propón resolverá unha necesidade histórica de conexión entre a rúa 

C. de Torrecedeira e o casco vello e Paseo de Alfonso XII, deseñándose sobre a base dos 

criterios de tráfico pausado e limitado que se aplican no casco vello. 

 Dotación de infraestruturas:  apoiándose na nova trama urbana de baleiros, nos viarios 

existentes e o novo viario formulado, preténdese dotar ao ámbito dunhas infraestruturas 

acaídas (abastecemento, saneamento, electricidade e gas) e acordes coas demandas 

existentes, salvando a barreira actual que supón o ámbito na rede xeral de infraestruturas 

da cidade. 

 Uso, logo vida. Tendo como base ese novo tecido proponse unha mestura de usos 

(residencial, terciario e dotacional) que xere vida, que fomente o carácter de activador 

urbano do ámbito e que potencie as interaccións entre o mesmo e os barrios adxacentes. O 

uso característico sería o residencial (xunto co uso propio dos  espazos públicos urbanos) 

complementándose con usos terciarios (comercial, oficinas...) e dotacional (tanto público 

como privado) para así dotar dunha mestura de usos que fomente a vida durante todo o 

día, e non supoña unha zona morta ou de escaso uso. 

 Diversidade de tipoloxías de edificación, adaptadas ao contorno tanto como elemento de 

integración  e formalizador a transición entre os diversos tecidos que conflúen no ámbito, 

como axuda a completar e enriquecer o deseño do espazo público (percorridos peonís, 

prazas,...). Pero tamén adaptadas ás novas e diversas necesidades de uso e ás actuais 

condicións normativas (Código técnico, Normas do  Habitat,...). 

As determinacións da ordenación detallada e as características das edificacións previstas 

concrétanse con precisión nos planos e ordenanzas específicas que incorpora a tal efecto a 

modificación puntual, tendo como referencia as do PERI Barrio do Cura cos axustes necesarios 

para o seu encaixe no marco do planeamento e da normativa actualmente vixentes. 
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2.5.- DESCRICIÓN DA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

Cos obxectivos enunciados no apartado 2.2, a Modificación Puntual proxectada supón a 

alteración das seguintes previsións ou determinacións do vixente PXOU de Vigo 

2.5.1.- Modificación da delimitación do ámbito do PEPRI Casco Vello. 

Modifícase a delimitación do ámbito de planeamento remitido PERI I-11 CASCO VELLO do 

PXOU (PEPRI Casco Vello) excluíndo da mesma o ámbito delimitado na presente Modificación 

Puntual. 

As determinacións do planeamento urbanístico para o ámbito excluído serán as establecidas na 

presente Modificación Puntual unha aprobada definitivamente, quedando sen efecto no ámbito 

da mesma as determinacións contidas no PEPRI Casco Vello. 

2.5.2.- Categorización do solo urbano. 

A Modificación Puntual establece a clasificación do solo urbano incluído no ámbito nas 

correspondentes e categorías: consolidado e non consolidado, de conformidade co establecido 

no artigo 17 LSG. 

2.5.2.1.- Delimitación do solo urbano consolidado 

A Modificación Puntual establece, dentro do ámbito da mesma, o ámbito concreto do solo 

urbano consolidado delimitando o perímetro dos terreos merecentes de tal consideración por 

concorren os supostos de feito e legais para elo, tal como se xustifica no apartado  e, xa que 

logo, sobre os mesmos aplicarase o réxime previsto para esta categoría de solo urbano na 

lexislación urbanística de aplicación. 

2.5.2.2.- Delimitación dunha área de repartición en solo urbano non consolidado. 

Como consecuencia do anterior, e de conformidade co disposto no artigo 52.i) LSG, delimítase 

unha área de repartición comprendendo a totalidade do solo urbano non consolidado incluído 

no ámbito da Modificación puntual, coa denominación AR I-01 BARRIO DO CURA, que 

conforma, a súa vez, un ámbito único de reforma interior. 

A ordenación detallada deste ámbito de solo urbano non consolidado establécese directamente 

pola modificación puntual segundo o previsto no artigo 54 LSG. As determinacións substantivas 

do planeamento xeral para o desenvolvemento desta Área de repartición concrétanse no 

seguinte apartado 2.6.3. 

2.5.3.- Ordenación detallada do ámbito da MP. 

Modifícanse as determinacións de ordenación establecidas para o ámbito da MP polo PXOU, 

concretadas na súa virtude na ordenación detallada do PEPRI do CASCO VELLO, de acordo cos 

obxectivos e criterios enunciados na presente memoria recuperándose a establecida do PERI APR 

A-4-01 BARRIO DO CURA sen mais variacións, no que o seu deseño urbanístico se refire, que as 

obrigadas para a súa adaptación á normativa vixente de aplicación. 
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En razón dos criterios de ordenación descritos no anterior apartado 2.4.8, a Modificación 

Puntual establece a división do ámbito en Zonas de ordenación a través da que se establece a 

cualificación dos terreos do ámbito, mediante a asignación detallada de usos pormenorizados, 

tipoloxías edificatorias e condicións de edificación a cada unha das zonas por medio das 

correspondentes ordenanzas de aplicación. 

As ordenanzas de edificación específicas establecidas para a regulación da ordenación 

proxectada son as seguintes: 

 Zonas de ordenanza en solo urbano consolidado: 

 Ordenanza BC-R01 de edificación singular en bloque aberto. Esta zona de 

ordenanza corresponde na súa meirande parte coa parcela do antigo asilo das 

Hermanitas de los ancianos desamparados. A tipoloxía edificatoria correspóndese 

coa de edificación residencial en bloque aberto de volumetría singular que, ao tempo 

de actuar como un novo referente urbano asociado a esta  actuación, permita darlle 

continuidade á plataforma miradoiro do Paseo de Alfonso XII e inducir e orientar os 

fluxos cara a Praza-miradoiro. Por debaixo da cota da Praza-miradoiro (+41,00), a 

edificación conforma un zócolo sobre o novo vial, que acollerá usos comerciais en 

continuidade cos previstos na zona de ordenanza BC-T05 (no ámbito de solo urbano 

non consolidado). Esta zona de ordenanza acolle ademais ao conxunto de 

edificacións orixinarias do Barrio do Cura. Esta zona de ordenanza abrangue unha 

superficie de 2.211 m². O uso principal é o residencial (vivenda colectiva). A 

edificabilidade máxima desta zona de ordenanza é de 11.625 m2 de teito edificable, 

establecéndose un máximo de 6.122 m2 para usos residenciais, debendo destinarse 

a edificabilidade restante a outros usos compatibles. 

 Ordenanza BC-R02 de edificación en aliñación de rúa. Esta zona de ordenanza 

corresponde as frontes consolidadas de edificación das rúas Pi y Margall, Llorente e 

Santa Marta que conforman o borde exterior do ámbito do Barrio do Cura. A 

tipoloxía edificatoria correspóndese coa de edificación entre medianeiras en 

aliñación de rúa. Esta zona de ordenanza abrangue unha superficie de 3.454 m². O 

uso principal é o residencial (vivenda colectiva). A edificabilidade máxima que resulta 

nesta zona de ordenanza da aplicación das condicións establecidas para a mesma é 

de 22.648 m2 de teito edificable, coa limitación dun máximo dun 80% (18.118 m2) 

para usos residenciais, debendo destinarse a edificabilidade restante a outros usos 

compatibles. 

 Ordenanza BC-R03 de edificación en remate de cuarteirón. Esta zona de ordenanza 

corresponde á peza de remate do cuarteirón inacabado formado polas rúas C. de 

Torrecedeira e Gaiteiro Ricardo Portela. A tipoloxía edificatoria e a de edificación 

entre medianeiras en aliñación de rúa. A superficie desta zona de ordenanza é de 

889 m². O uso principal é o residencial (vivenda colectiva). A edificabilidade máxima 

desta zona de ordenanza é de 4.625 m2 de teito edificable, coa limitación dun 

máximo dun 85% (3.931m2) para usos residenciais, debendo destinarse a 

edificabilidade restante a outros usos compatibles. 
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 Ordenanza BC-D06 dotacional-gardería. Esta zona de ordenanza completa a peza 

de remate do cuarteirón inacabado formado polas rúas C. de Torrecedeira e 

Gaiteiro Ricardo Portela. A tipoloxía edificatoria e a de edificación singular. A 

superficie desta zona de ordenanza é de 751 m². O uso principal é o dotacional 

público, destinado a gardería infantil. 

 Zonas de ordenanza en solo urbano non consolidado: 

 Ordenanza BC-R04 de edificación en bloque illado. Esta ordenanza corresponde ao 

bloque lineal previsto no ámbito do SUNC. A tipoloxía é a de edificación illada en 

bloque aberto, con ou sen patios de parcela pechados ou abertos. Esta zona de 

ordenanza abrangue unha superficie de 2.554 m². O uso principal é o residencial 

(vivenda colectiva). A edificabilidade máxima desta zona de ordenanza é de 11.800 m2 

de teito edificable, dos que un 16% deberán destinarse a vivenda suxeita a algún réxime 

de protección pública. 

 Ordenanza BC-T05 de edificación comercial en zócolo. Esta ordenanza corresponde ao 

corpo de edificación situado por debaixo da cota da Praza-miradoiro (+41,00), 

conformando un zócolo sobre o novo vial proxectado, que acollerá usos comerciais en 

continuidade cos previstos na zona de ordenanza BC-R01 (no ámbito de SUC). A 

tipoloxía é a de edificación singular. Esta zona de ordenanza abrangue unha superficie 

de 2.245 m². O uso principal é o terciario (comercial, oficinas...). A edificabilidade 

máxima desta zona de ordenanza é de 5.055 m2 de teito, no que non se admiten usos 

residenciais. 

Estas ordenanzas de edificación específicas para cada zona do ámbito redáctanse para a súa 

incorporación ao PXOU, sobre a base das ordenanzas contidas na normativa urbanística do PERI 

do APR A-4-01 BARRIO DO CURA do PXOM de Vigo de 2008, coas modificacións que resultan 

obrigadas para adaptalas ao marco lexislativo actual e á propia normativa xeral do vixente 

PXOU, toda vez que as ordenanzas do PERI foran redactadas coa referencia das ordenanzas e 

demais normativa propia do PXOM 2008, plan anterior á vixente Lei do Solo 

2.5.3.1.- Ordenación detallada do solo urbano consolidado 

A MP establece para o ámbito delimitado como solo urbano consolidado as determinacións 

propias do planeamento xeral nesta categoría de solo de conformidade co establecido polo 

artigo 53 LSG, entre elas a asignación detallada dos usos pormenorizados, tipoloxías 

edificatorias e condicións de edificación que se incorporan ás Normas Urbanísticas do PXOU 

establecendo a tal efecto unha división zonal do ámbito xunto coas ordenanzas reguladoras de 

cada zona. 

A ordenación detallada proposta na MP para o solo urbano consolidado reproduce, no 

substantivo, a ordenación establecida no PERI APR A-4-01 BARRIO DO CURA: 

 Ampliación da sección das rúas Llorente e Santa Marta, rectificando as aliñacións sobre as 

que se ordena a edificación de xeito que permita a necesaria ampliación da calzada 

(espazo para un novo carril) e das beirarrúas na rúa Llorente, mentres que na rúa Santa 
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Marta amplíase o suficiente para garantir unhas dimensións de beirarrúa acordes coa 

normativa vixente. 

 Na fronte das rúas Santa Marta, Llorente e Pi y Margall, agás no referido á parcela do 

asilo, a edificación ordénase, de xeito semellante ao existente e ao previsto no vixente PEPRI 

Casco Vello, conformando frontes de edificación entre medianeiras en aliñación de rúa, cos 

axustes de aliñación necesarios en cada caso. Os fondos edificatorios definidos 

correspóndense cos establecidos no PXOU para este tipo de edificación. A regulación 

específica desta edificación establécese na ordenanza de zona BC-R02. 

 Na parcela ocupada polo antigo edificio do asilo a edificación conformase co carácter 

dunha edificación singular que, ao tempo de actuar como un novo referente urbano 

asociado a esta  actuación, permita darlle continuidade á plataforma miradoiro do Paseo 

de Alfonso XII e inducir e orientar os fluxos cara ao espazo público de maior entidade do 

ámbito: a praza miradoiro. Esta edificación en estrela integra a fachada da igrexa do 

antigo asilo na súa posición actual, resaltada cun alargamento neste punto da beirarrúa. 

Na planta a cota do Paseo de Alfonso XII (cota 41.00 m) esta edificación libera un 35% da 

súa ocupación para superficie de uso público co obxecto de ampliar a conexión e a relación 

visual coa praza miradoiro. A regulación específica desta edificación establécese na 

ordenanza de zona BC-R01. 

 Intégranse na ordenación detallada do SUC, dentro da mesma zona de ordenanza BC-R01,  

as pequenas casas que deron nome ao barrio (Refs. Catastrais 24620-35-36-37-38) para a 

súa conservación e rehabilitación para ser destinadas a equipamento público. Integra así 

mesmo, a efectos da súa recuperación e conservación, o espazo orixinal circundante, que 

se integra na nova praza, e a escalinata que conecta este espazo coa rúa  Pi y Margall. 

 A ordenación detallada do SUC contempla, por outra banda, o remate da couzada 

formada polas rúas C. de Torrecedeira e Gaiteiro R. Portela, cunha edificación en tres 

corpos (2, 6 e 7 plantas máis ático respectivamente) que ademais de rematar a medianeira 

actual salvarán a diferenza de cota de 14 m. existente entre ditas rúas. A regulación 

específica desta edificación establécese na ordenanza de zona BC-R03.  

Parte desta edificación destinarase a equipamento público no que se prevé a relocalización 

da gardería infantil existente no ámbito de SUNC. As condicións desta dotación regúlanse 

na ordenanza específica BC-D06. 

 Igualmente prevese a cesión de uso de superficie dunha plataforma xerada á cota +22,00 

m. sobre a fronte de Gaiteiro R. Portela na que se conforma un miradoiro sobre o porto 

pesqueiro vinculado a un elevador que conecta a través dun percorrido peonil ambas as 

dúas rúas. Conéctase  tamén a través dunha cesión de uso de superficie a Casa da 

Caridade (Convento de San Francisco) coa rúa Gaiteiro R. Portela dándolle continuidade ao 

actual acceso de servizo ao Convento. 

 Prevese tamén dúas actuacións illadas en solo urbano consolidado para realizar dúas 

comunicacións verticais mediante elevadores, unha (AA-1) entre as rúas Gaiteiro Ricardo 
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Portela e C. de Torrecedeira, e a outra (AA-2) entre a Praza do Berbés e a zona verde 

prevista no ámbito. 

A altura dos volumes propostos establécese atendendo ás características das edificacións 

existentes no contorno inmediato no que se integran e ás dimensións das vías e dos espazos 

públicos aos que dan fronte, asegurando unhas acaídas condicións de asollamento tanto das 

vivendas como dos espazos públicos. A efectos da xustificación destas condicións, o PERI da APR 

A-4-01 BARRIO DO CURA de 2014 incluía un estudo de asollamento da ordenación que a día 

de hoxe mantén a súa validez, toda vez que a volumetría das edificacións se mantén na 

ordenación da MP, polo que se incorporou como anexo no borrador da MP. 

Para a xestión do solo urbano consolidado do cuarteirón definido polas rúas Paseo de Alfonso 

XII, Pi y Margall, Llorente e Santa Marta (ordenanza BC-02) poderase delimitar un ámbito de 

actuación conxunta de conformidade co establecido na lexislación urbanística, a efectos de 

completar as cesións dos terreos destinadas a viario fora das aliñacións, afrontar os custes de 

urbanización precisos para completar os servizos urbanos e executar as obras necesarias para 

conectar coas redes de servizos en funcionamento, e garantir o realoxamento dos ocupantes 

legais que, no seu caso, sexa preciso desaloxar de inmobles situados na área de actuación. 

2.5.3.2.- Ordenación detallada do solo urbano non consolidado. 

Co obxecto de asegurar dende o planeamento xeral un desenvolvemento da ordenación 

congruente cos obxectivos e criterios enunciados e garantir a unidade de deseño do conxunto do 

ámbito, a MP incorpora, de conformidade co establecido polo art. 54 LSG a ordenación 

detallada da Área de reparto delimitada en SUNC, de xeito que unha vez aprobada 

definitivamente poda iniciarse directamente a execución do planeamento. A tal efecto, establece 

para este ámbito de solo urbano non consolidado, ademais das correspondentes determinacións 

propias do PXOM nesta clase de solo (art. 52 e 54 LSG), as determinacións correspondentes aos 

plans especiais de reforma interior segundo o establecido no artigo 72.2 LSG. 

No ámbito do SUNC a ordenación detallada proposta na MP desenvolve, tal como facía o PERI 

Barrio do Cura, os elementos centrais do conxunto da intervención urbanística proxectada: A 

praza miradoiro e a súa conexión co Paseo de Alfonso XII, as zonas verdes e espazos libres 

públicos e o novo viario de conexión da rúa C. de Torrecedeira co casco vello e Paseo de 

Alfonso. 

 A praza miradoiro desenvólvese á cota do Paseo de Alfonso, sobre un zócolo edificado que 

resolve o desnivel existente, ocupando o espazo interior do cuarteirón definido polas 

edificacións das rúas Santa Marta, Llorente e Pi y Margall e aberto polo norte ás vistas 

sobre o casco vello e á Ría de Vigo. 

 Baixo a praza miradoiro dispóñense, no edificio-zócolo aberto á nova rúa e aos espazos 

libres proxectados, os usos terciarios (comercial, oficinas...) e dotacionais privados nos que 

se materializan parte dos aproveitamentos urbanísticos da área de repartición. As 

condicións desta edificación regúlanse na ordenanza de zona BC-T05  da normativa da 

MP. A praza configúrase xuridicamente como unha cesión de uso público de superficie 
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sobre terreos de titularidade privada, non computando aos efectos do cumprimento das 

reservas mínimas para dotacións públicas que establece o art. 42 LSG. 

 O resto dos aproveitamentos (residenciais) da área de repartición materialízanse nun 

bloque de edificación aberta que se localiza na zona norte do ámbito, próximo á fronte de 

edificación de O Berbés-San Francisco, que se conforma como un bloque lineal de directriz 

crebada que pretende establecer unha relación analóxica coa fronte edificada de O Berbés-

San Francisco e, deste xeito, unha transición harmónica entre o tecido histórico do casco 

vello e os novos tecidos construídos a partir de mediados do pasado século.  

A regulación específica desta edificación establécese na ordenanza de zona BC-R04 que se 

incorpora como ordenanza específica ao PXOU a través da normativa da MP. Este  bloque 

de edificación disponse sobre a rasante do espazo libre que separa das edificacións de O 

Berbés-San Francisco resolvendo o desnivel existente. A súa altura adáptase ás diferentes 

rasantes ás que serve (Santa Marta,  Poboadores, espazos libres), sen que en ningún caso 

poda superar a cota +40.50, para así garantir a non interferencia nas vistas desde o 

miradoiro de Paseo de Alfonso XII nin desde a praza miradoiro. As cubertas trataranse, en 

todo caso, como una quinta fachada. 

A ocupación en planta baixa deste bloque limítase, establecéndose a cesión de uso público 

de superficie dun mínimo do 40% da superficie para garantir a permeabilidade entre os 

dous espazos libres que configuran a peza. Procurarase liberar unha superficie análoga en 

planta primeira a efectos de que os espazos de conexión conten con dobre altura. 

 A rúa nova trázase dándolle continuidade (cunha sección atenuada) á rúa C. de 

Torrecedeira ata a rúa dos Poboadores, no cóbado que forma a altura do actual “campito”, 

onde mellor se resolve a continuidade funcional tanto en dirección Paseo de Alfonso XII 

como en dirección ao interior do Casco vello.  

Este vial proxéctase no treito mais próximo ao Pº Alfonso XII en falso túnel (aberto cara aos 

novos espazos libres) baixo o paseo peonil que se propón para dar continuidade ao 

tradicional paseo-miradoiro ata a nova praza. Mais tamén está previsto na maior parte do 

seu percorrido sobre estrutura, sobreelevada respecto da cota dos espazos libres e zonas 

verdes proxectadas, de xeito que estas prolónganse nun espazo cuberto baixo do novo vial 

ata o zócolo comercial.  

A ordenación detallada contempla as dotacións públicas que estaban previstas no PERI APR A-4-

01 BARRIO DO CURA, cumprindo, en todo caso, coas reservas mínimas para dotacións públicas 

establecidas no art. 42 LSG, nas condicións establecidas nos art. 69 a 78 RLSG.  

 As zonas verdes proxectadas conforman dous espazos lineais e conectados (tamén por 

baixo da edificación) nos que se integran unha serie de percorridos peonís a través dos 

baleiros urbanos en cascada que cosen toda a actuación.  Estes espazos verdes, son 

elementos de gran importancia na ordenación: funcionan como o pulmón do ámbito, e 

serven, ademais de zona de expansión e lecer para todo o barrio, que pola súa morfoloxía 

e carácter (Casco Vello, Berbés) demandan este tipo de espazos, como elementos de 

Data sinatura: 28/10/2019   CSV: 26E2C5-C9318A-268CA8-PMY8JK-CZZCXG-HE  Verificable en www.vigo.org/csv  APROBACION INICIAL PLENO 8/10/19



MEMORIA 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA DO CONCELLO DE VIGO 

PARA A REORDENACIÓN DO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA  

Documento para Aprobación Inicial . Marzo 2019                  

 
111 

 

amortecemento e integración da nova edificación co contorno, e nomeadamente coas 

traseiras das edificacións da rúa San Francisco e do Berbés. 

 A reserva de solo para equipamento público de cesión destínase, de conformidade co 

previsto no art. 42.5 LSG, a incrementar a superficie de zonas verdes públicas, por ser esta 

a dotación que resulta prioritaria neste ámbito de acordo cos obxectivos establecidos, e 

estar xa previstos os equipamentos necesarios no solo urbano consolidado do ámbito da 

MP. 

 Na ordenación contémplase a realización dun aparcamento público baixo a rasante do 

novo viario proxectado con capacidade para 300 prazas de aparcamento. Preténdese con 

un aparcamento desta capacidade facilitar prazas de aparcamento aos residentes desta 

parte do Casco Vello, dotación da que na actualidade se carece e que resulta 

imprescindible para a dinamización e respaldo do proceso de rehabilitación desta parte do 

casco histórico de Vigo. 

A ordenación contempla, así mesmo, as reservas de solo para vivenda suxeita a algún réxime de 

protección pública de acordo co establecido na lexislación vixente. 

Para a execución da ordenación establecida para este ámbito de solo urbano non consolidado 

delimítase un Polígono único coincidente co Área de Repartición.  

O desenvolvemento deste Polígono realizarase polo sistema de actuación indirecto de 

Compensación. 

 

2.5.4.- Condicións de desenvolvemento do ámbito de SUNC. 

De conformidade co establecido no artigo 54 da LSG, e con independencia das determinacións 

específicas da ordenación detallada, a MP establece as determinacións urbanísticas propias do 

planeamento xeral para o desenvolvemento do ámbito de reforma interior en solo urbano non 

consolidado AR  I-01 BARRIO DO CURA en solo urbano non consolidado, que se recollen na 

correspondente ficha de planeamento: 

Delimitación. 

 Superficie delimitada :  12.395 m2 

A delimitación do ámbito de reforma interior en solo urbano non consolidado AR I-01 

BARRIO DO CURA, realízase de conformidade co criterio legal establecido no artigo 17 

LSG en relación co ámbito obxecto da presente Modificación Puntual do PXOU, tal e como 

se xustifica no apartado 2.3.2 da presente memoria. 

A efectos da determinación do índice de edificabilidade máxima e do aproveitamento tipo 

deberán deducirse os 1.081 m2 de superficie correspondentes a dotacións públicas 

existentes que a MP mantén (viario 610 m2, espazos libres 310 m2, equipamentos 161 m2). 
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Usos Globais, tipoloxías e superficie total edificable. 

 Usos globais :      Residencial (vivenda) – Uso característico 

Terciario (comercial, oficinas, etc) 

Dotacional privado 

 Tipoloxías edificatorias :    Edificación en bloque illado. Ordenanza BC-R04 

Edificación singular en zócolo. Ordenanza BC-T05 

Altura máxima  :    6 plantas. A edificación en ningún caso poderá superar 

a cota +40,50 m. 

 Edificabilidade máxima :   16.855 m2 de teito edificable. 

A edificabilidade aplicada ao uso residencial non poderá superar o 75% da edificabilidade 

máxima. 

A edificabilidade aplicada aos usos terciarios e dotacional privado non poderá superar o 

30% da edificabilidade máxima. 

 Aproveitamento Tipo :               1,461 m2 tutc/ m2s 

Reservas de solo para dotacións urbanísticas 

 Sistema local de zonas verdes e espazos libres públicos:  3.512 m2 

 Sistema local de equipamentos públicos:  1.700 m2  (*) 

 Prazas de aparcadoiros públicos:              300 prazas  

 Arborado: Conservación ou plantación de:               168 árbores     

(*) Esta reserva destinarase incrementar a superficie de zonas verdes, de conformidade co 

previsto no art. 42.5 LSG.      

Xestión. 

 Execución :   Polígono único coincidente coa área de repartición. 

 Sistema de Actuación : Compensación 

 Desenvolvemento : 4 anos 

2.5.5.- Normativa específica do ámbito da Modificación Puntual 

Modifícanse as Normas Urbanísticas do PXOU a efectos de incorporar ás mesmas as normas 

particulares regulación dos usos e o aproveitamento do solo no ámbito da Modificación Puntual 

do PXOU de Vigo para a reordenación do Barrio do Cura. Estas normas particulares 

incorpóranse no apartado 3.4 “Normas urbanísticas en solo urbano” das Normas Urbanísticas 

do PXOU. 
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Estas normas particulares son resultado da adaptación da normativa urbanística do PERI do APR 

A-4-01 BARRIO DO CURA do PXOM de Vigo de 2008, ás determinacións de carácter xeral do 

vixente PXOU e á lexislación urbanística vixente, nomeadamente á Lei 2/2016 LSG e ao Decreto 

143/2016 RLSG. 

Dentro destas normas particulares, incorpóranse unhas normas reguladoras do patrimonio 

arqueolóxico específicas para este ámbito. 

2.5.6.- Catálogación de edificios e conxuntos a protexer. 

Modifícase o Catálogo do PXOU coa inclusión das fichas correspondentes ás edificacións e 

elementos a protexer que foran incluídos no seu día no Catálogo do PERI APR A-4-01 BARRIO 

DO CURA como resultado do estudo pormenorizado da edificación existente no ámbito, e que 

contou co informe favorable da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. 

Os elementos que se incorporan ao Catálogo do PXOU son os seguintes: 

 

2.5.7.- Descrición da ordenación proxectada pola Modificación Puntual. 

2.5.7.1.- Descrición xeral da proposta 

O ámbito de actuación é un bordo de transición entre a trama da zona vella e os novos 

crecementos da cidade cara á rúa Torrecedeira. 

Esta situación de fronteira é algo que o proxecto asume como dato inescusable á hora de 

solucionar o tránsito dunha área a outra. 

Así as estratexias do máis sólido xorden da súa vontade de engarzarse e conformar a contorna 

máis aló dun simple arranxo ou costura do existente buscando a realización do espazo soñado. 

A consciencia do valor do plano (plataforma) do paseo miradoiro do Paseo de Alfonso  XII 

induciu a creación de elementos chaves do proxecto. 

Así unha gran plataforma horizontal prolonga o miradoiro convértese ao final nunha praza 

miradoiro cara á ría e é podium dos edificios que a conforman. 

Nº F icha Couzada Parce la Denominación T ipo Nive l  protección

AC-BC.001 24620 35/36/37/38 Barrio do cura, 10,11,12,13 GRUPO DE CASAS AMBIENTAL

AC-BC.002 24619 2 Rúa Pi y Margall, 4 EDIF. VIVENDAS AMBIENTAL

R-BC.001 BARRIO DO CURA RÚA AMBIENTAL

R-BC.002 RÚA DA BARROCA RÚA AMBIENTAL

R-BC.003 RÚA SANTA MARTA RÚA AMBIENTAL

L-BC.004 LAVADEIRO DE POBOADORES LAVADEIRO AMBIENTAL

F-BC.005 FONTE DA BARROCA FONTE DE CANO AMBIENTAL

C-BC.006 CRUCEIRO DO CAMPITO CRUCEIRO DE VARAL AMBIENTAL

K-BC.007 KIOSCO PASEO ALFONSO XII KIOSCO AMBIENTAL

Edif icacións e elementos a protexer

Espazos e elementos urbanos públicos
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Este gran plano miradoiro - praza, atópase no seu camiño co primitivo “Barrio do Cura” que lle 

dá nome a todo o ámbito e aí o plano desaparece recórtase e crea un baleiro para que apareza 

unha nova pequena praza escalonada (as plataformas existentes). Esta condúcenos a través 

dese gran oco de luz cara ás partes baixas do ámbito creando un espazo de escala adecuada á 

das pequenas casas do Barrio do Cura que se conservarán: unha praza dentro dunha praza. 

Nesta mesma plataforma ao comezo do novo miradoiro (máis ou menos na localización actual 

do edificio do asilo) sitúase unha edificación singular que actuará de referente urbano á vez que 

inducirá e orientará os fluxos cara ao espazo público de maior entidade, a praza miradoiro. 

A través deste tránsito de arriba abaixo (ou ao revés) inducido polo baleiro do barrio do cura ou 

polos sistemas de comunicación vertical chegariamos ás zonas de parque público. Estes parques 

atópanse a media altura entre a cota do  Berbés e a do Paseo do Alfonso XII, teñen un 

desenvolvemento lineal e son plataformas substancialmente horizontais. 

Deste xeito o parque permitirá un uso fácil para o lecer ao non ser unha ladeira e poderase 

xerar nun percorrido moito maior. Unha pasarela que se inicia na cuberta do pavillón 

polideportivo existente podería chegar atravesando o parque ata a oliveira do Paseo do Alfonso 

XII creando un amplo percorrido de paseo e facilitando substancialmente os movementos peonís 

dun lado a outro desa parte da cidade. 

Este parque queda arroupado e conformado por unha liña de edificación de baixa altura 

(residencial) que son continuidade do modo de crecer e facerse dos propios cuarteiróns lineais 

do Casco Vello. 

Un tema importante que o proxecto aborda é a resolución adecuada do tráfico rodado alén do 

que serían as estritas necesidades funcionais do ámbito. 

Así un tema histórico sen solución como é a continuidade da rúa  Torrecedeira e o seu remate 

integrado na trama urbana resólvese cun viario que a conecta limpamente co Paseo de Alfonso 

a través da rúa Poboadores, á vez que resolve os problemas de acceso rodado ás novas 

edificacións, e de acordo aos novos criterios de tráfico. Esta estrutura urbana permite un uso da 

totalidade do ámbito dun modo peonil sen ter que cruzar un só viario. 

Ademais desta proposta fundamental de conexión da rúa Torrecedeira; os dous viarios actuais 

que rodean o ámbito amplíanse substancialmente case duplicando o seu ancho. 

En definitiva tal e como se di ao inicio, a ordenación proposta parte da  solución do colectivo, 

daquilo que induce máis que do que é, coa conciencia de que esta posición cualificará e 

revalorizará toda a operación no seu conxunto. 

A ordenación proposta para o ámbito da MP concrétase nos planos de ordenación que se 

acompañan, e se resume no seguinte esquema e cadros de superficies e de condicións 

urbanísticas que seguen: 
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Ordenación proposta dó ámbito da Modificación Puntual. 
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2.5.7.2.- Cadro resumo da ordenación 

 

 

CADRO RESUMO DA ORDENACIÓN

SUC SUNC TOTAL

AR  I-01

Superficie delimitada     (m2s) 11.310 12.395 23.706

Superficie dotacións existentes que se manteñen 2.870 1.081 3.951

Viario existente 2.870 610 3.480

Espazos l ibres 310 310

Equipamentos 161 161

Superficies destinadas a dotacións locais (m2s) 1.754 6.504 8.257

ZONAS VERDES E ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS  (art.42 LSG  SUNC) 3.513 3.513

Parques e xardíns 1.445 1.445

Áreas do xogo 1.374 1.374

Ampliación Paseo Alfonso XII 694 694

Outras zonas verdes e espazos libres públicos non computables 72 315 387

Partes non computables zona verde trasera San Francisco 315

AA-1 20

AA-2 52

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS   (art.42 LSG  SUNC) 751 1.700 2.451

Incremento de ZVEL (*) 1.700 1.700

ZONA DE ORDENACIÓN BC-D06 751 751

Outros equipamentos públicos non computables (en complexo inmobiliario) 210 210

Conxunto de casas do Barrio do cura 210

Sup. viario de nova creación / ampliación existente (m2s) 931 281 1.212

Ampliación rúa Llorente 531 531

Ampliación rúa San Marta 155 281 436

Ampliación rúa Gaiteiro Ricardo Portela 107 107

Acceso ascensor R.Portela / Torrecedeira (AA-2) 137 137

Rúa Nova 785 785

Cesións de uso de superficie  (non computables) (m2s) 3.081 2.384 5.465

Praza - miradoiro  (cota +41,00) 1.946 2.384 4.330

Ampliación beirarrúa fachada igrexa asilo 60 60

Contorno casas Barrio do cura (cota +35,00) 116 116

Contorno casas Barrio do cura (cota +29,00) 418 418

Miradoiro sobre Rúa R. Portela 541 541

(*)  A reserva de solo para equipamentos destínase a incrementar a superficie de zonas verdes, de conformidade co previsto no art. 42.5 LSG.    

Superficies destinadas a usos lucrativos (m2s) 6.554 4.799 11.353

ZONA DE ORDENACIÓN BC-R01 2.211 2.211

ZONA DE ORDENACIÓN BC-R02 3.454 3.454

ZONA DE ORDENACIÓN BC-R03 889 889

ZONA DE ORDENACIÓN BC-R04 2.554 2.554

ZONA DE ORDENACIÓN BC-T05 2.245 2.245
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2.5.8.- Comparativa da ordenación da MP e do planeamento vixente 

O balance entre a ordenación proxectada pola modificación puntual e as previsións contidas no 

vixente PXOU, e no seu desenvolvemento no PEPRI Casco Vello, tanto no referido ás superficies 

cualificadas para diferentes usos e as edificabilidades asignadas aos usos lucrativos resúmese no 

seguinte cadro: 

 

 

 

 

APROVEITAMENTOS LUCRATIVOS (m2t) 38.925 16.855 55.780

Uso residencial (vivenda colectiva) 28.171 11.800 39.971

Uso Terciario e outros usos compatibles co residencial 10.754 5.055 15.809

SOLO URBANO CONSOLIDADO 38.925 38.925

Uso Residencial máximo 28.171 28.171

Outros usos compatibles 10.754

ZONA DE ORDENACIÓN BC-R01 11.652 11.652

Uso Residencial máximo 6.122 6.122

Outros usos compatibles 5.530

ZONA DE ORDENACIÓN BC-R02 22.648 22.648

Uso Residencial máximo 80% 18.118

Outros usos compatibles 20% 4.530

ZONA DE ORDENACIÓN BC-R03 4.625 4.625

Uso Residencial máximo 85% 3.931

Outros usos compatibles 15% 694

SOLO URBANO NON CONSOLIDADO  AR I-01 BARRIO DO CURA 16.855 16.855

Uso Residencial máximo 11.800 11.800

Outros usos compatibles 5.055 5.055

ZONA DE ORDENACIÓN BC-R04 11.800 11.800

Uso Residencial (Vivenda colectiva LIBRE) 9.912 9.912

Uso Residencial (Vivenda colectiva VPA) 16% 1.888 1.888

ZONA DE ORDENACIÓN BC-T05 5.055 5.055

Uso Terciario e Dotacional privado 5.055 5.055

Indice de edificabilidade   AR  I-01 (m2t/m2s) 1,490

SUC SUNC TOTAL SUC SUNC TOTAL SUC SUNC TOTAL

Superficie delimitada     (m2s) 11.965 11.741 23.706 11.310 12.395 23.706 -655 655 0

Sup. dotacións locais (m2s) 3.477 3.477 823 5.528 6.352 823 2.052 2.875

Zonas verdes e espazos libres 3.281 3.281 3.513 3.513 233 233

ZV-EL non computables 72 315 387 72 315 387

Equipamentos 196 196 751 1.700 2.451 751 1.504 2.255

Sup. viario (m2s) 411 1.805 2.216 931 281 1.212 520 -1.524 -1.004

Cesións de uso de superficie (non comp.) (m2s) 2.214 2.214 3.081 2.594 5.675 3.081 380 3.462

Espazos libres de uso público 2.214 2.214 3.081 2.384 5.465 3.081 170 3.252

Equipamentos públicos 210 210 210 210

Superficies usos lucrativos (m2s) 6.631 6.459 13.090 6.554 4.799 11.353 -77 -1.660 -1.737

Aproveitamentos

Edificabilidade Total (m2t) 25.238 15.696 40.935 38.925 16.855 55.780 13.687 1.159 14.845

Residencial 25.238 14.741 39.980 28.171 11.800 39.971 2.933 -2.941 -9

Terciario / Dot. Priv. / Outros usos 955 955 10.754 5.055 15.809 10.754 4.100 14.854

PXOU /PEPRI CASCO VELLO MODIFICACIÓN PUNTUAL DIFERENCIA

CADRO COMPARATIVO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL CO PLANEAMENTO VIXENTE
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Como se pode comprobar, a Modificación Puntual incrementa considerablemente as superficies 

destinadas a dotacións locais en relación co planeamento vixente, nomeadamente as zonas 

verdes e espazos libres, mentres que se reduce, tamén de forma sensible a destinada a viario, 

debido en parte ao efecto de resolver parte do novo viario en falso túnel baixo a prolongación 

do miradoiro do Paseo de Alfonso XII. 

Increméntanse tamén de forma notable as cesións de superficie para espazos de uso público, ao 

tempo que se reduce a superficie destinada a aloxar a edificabilidade que se dispón no ámbito.  

A edificabilidade, como xa xustificaba o anulado PXOM 2008, tamén é sensiblemente maior, 

pero este incremento da edificabilidade prodúcese nos usos distintos do residencial 

(nomeadamente o Terciario con vocación de comercial) manténdose a capacidade residencial 

do conxunto do ámbito nos mesmos parámetros que no planeamento (a diferencia é unha 

ínfima redución de 8 m2 de teito), que se incrementa no SUC e se reduce no SUNC respecto das 

previsións do PEPRI Casco Vello.  
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2.6.- DETERMINACIÓNS DA MODIFICACIÓN PUNTUAL PROXECTADA 

2.6.1.- Ámbito da modificación puntual 

O ámbito da presente Modificación Puntual do PXOU é o referido á delimitación descrita no 

apartado 1.8.2 da presente memoria e recollida graficamente nos planos de información e de 

ordenación que obran na documentación da MP. 

A superficie afectada pola referida delimitación é de 23.693 m2. 

Dentro do ámbito da MP delimítase unha Área de repartición en solo urbano non consolidado 

denominada AR I-01 BARRIO DO CURA cunha superficie bruta de 12.395 m2, dos que 1.081 m2 

corresponden a dotacións públicas existentes. 

2.6.2.- Modificación da ordenación no ámbito da MP 

A presente Modificación Puntual establece unha nova ordenación urbanística para o ámbito da 

mesma que substitúe a contida no vixente PXOM. A nova ordenación, que reproduce no 

substantivo a que no seu día establecera o Plan Especial de Reforma Interior do ámbito APR A-4-

01 BARRIO DO CURA do PXOM de Vigo de 2008, queda plasmada nos correspondentes planos 

de ordenación: 

 Planos O-01.1 e O-01.2 de CLASIFICACIÓN E CALIFICACIÓN DO SOLO, a 

escala  E: 1:2.000, que modifican ás Follas 15-24 e 16-24 respectivamente do 

Plano de Clasificación e Calificación do solo do PXOU. 

Os plano PO-01 realízanse sobre a mesma base cartográfica municipal e no mesmo 

formato de representación que o empregado polo vixente PXOU de Vigo (en formato 

DIN A1 reducido a DIN A3). 

Incorpora ademais a delimitación gráfica do ámbito da MP e do ámbito de Solo 

urbano non consolidado AR I-01 BARRIO DO CURA, así como a identificación dos 

elementos incluídos no Catálogo de edificios e elementos a conservar e a delimitación 

do seu contorno de protección. 

 Planos OD de ORDENACIÓN DETALLADA DO ÁMBITO DO BARRIO DO 

CURA, a escalas E:1:1.000 e E:1.500 (en formato A3). 

Os planos OD realízanse sobre a base cartográfica municipal actualizada (en formato 

DIN A3). Incorporan a delimitación gráfica do ámbito da MP e da e do ámbito de 

SUNC AR I-01 BARRIO DO CURA. 

A nova ordenación no ámbito da MP supón a modificación, segundo o expresado no anterior 

apartado 2.5, das determinacións do PXOU referidas a: 

 á delimitación do ámbito da Área remitida a Plan Especial de Reforma Interior 

correspondente ao PEPRI I-11 CASCO VELLO, da que se exclúe o ámbito da MP, deixando 

sen efecto, xa que logo, as determinacións do PEPRI aprobado en desenvolvemento do 

PXOU no ámbito excluído. 
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 á clasificación do solo urbano do ámbito nas categorías de consolidado (SUC), para o 

que se establece o seu perímetro, e non consolidado (SUNC), para o conxunto do cal se 

delimita o ámbito de reforma interior AR I-01 BARRIO DO CURA. 

 á cualificación dos terreos do ámbito, mediante a asignación detallada de usos 

pormenorizados, tipoloxías edificatorias e condicións de edificación a cada unha das 

zonas en que se divide o ámbito por medio das correspondentes ordenanzas de 

aplicación. 

A tal efecto, a MP establece unha zonificación do ámbito e unhas ordenanzas de 

edificación específicas para cada zona do ámbito, que se incorporan á normativa do 

PXOM. 

 á delimitación dos espazos destinados a espazos libres e zonas verdes públicas, e ás 

condicións de ordenación dos mesmos. 

 á delimitación dos espazos reservados para dotacións e equipamentos tanto de carácter 

público como privado. 

 ao trazado e características da rede viaria pública coa sinalización das correspondentes 

aliñacións. 

 ao trazado e características das instalacións e redes de servizos, así como a súa conexión 

aos sistemas xerais. 

2.6.3.- Determinacións da MP para o ámbito de reforma interior en solo urbano non 
consolidado AR I-01 BARRIO DO CURA 

2.6.3.1.- Determinacións xerais de ordenación. 

A ordenación pormenorizada do ámbito de reforma interior en solo urbano non consolidado AR 

I-01 BARRIO DO CURA establécese directamente pola presente modificación puntual, de 

conformidade co previsto no artigo 54 LSG. 

A tal efecto, a MP cualifica os terreos establecendo a correspondente zonificación, que se remite 

ás ordenanzas de edificación específicas do ámbito. 

As ordenanzas específicas que resultan de aplicación no ámbito de SUNC AR I-01 BARRIO DO 

CURA son: 

 Ordenanza BC-R04 de edificación en bloque illado.  

 Tipoloxía: edificación illada en bloque aberto, con ou sen patios de parcela pechados 

ou abertos. 

 Altura máxima: 6 Plantas. A edificación non poderá superar a cota +40,50. 

 Uso principal é o residencial (vivenda colectiva).  

 Edificabilidade máxima: 11.800 m2 de teito edificable, dos que un 16% deberán 

destinarse a vivenda suxeita a algún réxime de protección pública. 
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 Ordenanza BC-R05 de edificación comercial en zócolo.  

 Tipoloxía: edificación singular. 

 Altura máxima: A edificación non poderá superar a cota +40,50.  

 Uso principal: terciario (comercial, oficinas...).  

 Edificabilidade máxima: 5.055 m2 de teito. 

Así mesmo, delimítanse os espazos reservados para as dotacións públicas remitíndose a súa 

regulación ao disposto nos apartados 3.2.3.2 e 3.4.6 da normativa do PXOM. 

2.6.3.2.- Condicións de uso: 

O uso global característico do ámbito é o Residencial (vivenda), manténdose así o previsto no 

PXOU, coa limitación de que non poderá superar o 75% da superficie edificable do ámbito. 

Establécense ademais como usos globais do ámbito o uso Terciario (comercial, oficinas, ...) e o 

Dotacional privado, coa limitación de que a edificabilidade aplicada a estes usos non poderá no 

seu conxunto superar o 30% da edificabilidade máxima do ámbito. 

Considéranse usos compatibles os admitidos nas ordenanzas de aplicación nas condicións que 

nas mesmas se establece. 

2.6.3.3.- Condicións de edificabilidade e aproveitamento urbanístico: 

 Índice de edificabilidade (art.64.5.b RLSG): 1,5 metros cadrados de teito edificable por 

cada metro cadrado de solo da área de reparto. 

 Edificabilidade máxima: 16.855 metros cadrados de teito edificable. 

 Altura máxima da edificación: 6 plantas. A edificación en ningún caso poderá superar a 

cota +40,50 m., de xeito que ningunha edificación poda exceder a cota do Paseo de 

Alfonso XII e a Praza-Miradoiro proxectada (+41,00) a efectos de preservar as vistas 

desde estes espazos públicos. 

 Aproveitamento tipo: 1,461 metros cadrados edificables do uso e tipoloxía característica 

por cada metro cadrado de solo da área de reparto. 

No cálculo do índice de edificabilidade e do aproveitamento tipo descontáronse as superficies 

das dotacións existentes no interior do ámbito que a ordenación mantén (1.081 m2). 

O Aproveitamento Tipo está calculado na hipótese do máximo aproveitamento residencial (75%)  

tendo en conta os seguintes coeficientes de ponderación para os usos globais: 

 Uso característico Residencial:   1,000 

 Uso Global Terciario: 0,924 

O coeficiente de ponderación do uso global residencial obtense, pola súa parte, na composición 

dos correspondentes aos usos residenciais pormenorizados (Vivenda colectiva libre: 1,087; e 

Data sinatura: 28/10/2019   CSV: 26E2C5-C9318A-268CA8-PMY8JK-CZZCXG-HE  Verificable en www.vigo.org/csv  APROBACION INICIAL PLENO 8/10/19



MEMORIA 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA DO CONCELLO DE VIGO 

PARA A REORDENACIÓN DO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA  

Documento para Aprobación Inicial . Marzo 2019                  

 
122 

 

Vivenda colectiva VPA: 0,543) tendo en conta que un 16% da edificabilidade residencial 

destínase a vivenda suxeita a algún réxime de protección. 

2.6.3.4.- Condicións de desenvolvemento: 

Para a execución da ordenación detallada do ámbito de SUNC AR I-01 BARRIO DO CURA 

establecese un POLÍGONO ÚNICO, coincidente coa área de reparto. 

 Sistema de actuación: A xestión do polígono único desta área de reparto levarase a cabo 

polo sistema de actuación indirecto de COMPENSACIÓN. 

2.6.4.- Determinaciós respecto das condicións de urbanización do ámbito da MP 

As características e condicións da rede viaria e das redes de servizos que conforman a 

urbanización do ámbito da Modificación Puntual, e nomeadamente do ámbito de reforma 

interior en solo urbano non consolidado AR 1-01 BARRIO DO CURA defínense polo miúdo na 

documentación gráfica da MP e no anexo específico de servizos urbanos e infraestruturas (Anexo 

4) da presente memoria, con carácter de determinacións propias do planeamento de 

conformidade co establecido no RLSG.  

A tal efecto, no referido anexo e documentación gráfica estímanse as demandas que xerarán os 

usos propostos e a propia urbanización do ámbito e descríbense as solucións infraestruturais 

adoptadas na ordenación para dar resposta as mesmas. 

Trátase de, a partir das redes existentes e da estimación das novas demandas que xerará a 

urbanización do ámbito da MP, resolver a axeitada conexión e, no seu caso, determinar a 

necesidade de ampliación ou reforzo de todas e cada unha das redes básicas de servizos 

urbanos. 

O proxecto de urbanización do polígono único delimitado no ámbito de solo urbano non 

consolidado definirá, no seu caso, estas conexións mediante proxectos específicos de obra e terá 

en conta o conxunto das determinacións gráficas e escritas contidas no presente documento, 

adaptando as solucións á orde cronolóxica de execución das obras de desenvolvemento. Así 

mesmo, poderá proceder ao reaxuste e definición daqueles parámetros de servizos e 

infraestruturas que non afecten a determinacións de ordenación, réxime de solo ou á edificación. 

As cotas de rasante previstas para a rede viaria poderán modificarse se as características do 

saneamento ou a concreción máis precisa do trazado viario no proxecto de urbanización 

requiríseno. 

2.6.5.- Modificación das normas urbanísticas do PXOU 

Modifícanse as Normas Urbanísticas do PXOU a efectos de incorporar ás mesmas as normas 

particulares regulación dos usos e o aproveitamento do solo no ámbito da Modificación Puntual 

do PXOU de Vigo para a reordenación do Barrio do Cura. Estas normas particulares 

incorpóranse no apartado 3.4 “Normas urbanísticas en solo urbano” das Normas Urbanísticas 

do PXOU. 

Data sinatura: 28/10/2019   CSV: 26E2C5-C9318A-268CA8-PMY8JK-CZZCXG-HE  Verificable en www.vigo.org/csv  APROBACION INICIAL PLENO 8/10/19



MEMORIA 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA DO CONCELLO DE VIGO 

PARA A REORDENACIÓN DO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA  

Documento para Aprobación Inicial . Marzo 2019                  

 
123 

 

Estas normas particulares son resultado da adaptación da normativa urbanística do PERI do APR 

A-4-01 BARRIO DO CURA do PXOM de Vigo de 2008, ás determinacións de carácter xeral do 

vixente PXOU e á lexislación urbanística vixente, nomeadamente á Lei 2/2016 LSG e ao Decreto 

143/2016 RLSG. 

Dentro destas normas particulares, incorpóranse unhas normas reguladoras do patrimonio 

arqueolóxico específicas para este ámbito. 

2.6.5.1.- Modificación do apartado 3.4 “Normas urbanísticas en solo urbano” das Normas 

Urbanísticas do PXOU: 

Modifícanse as Normas Urbanísticas do PXOU a efectos de incorporar ás mesmas as normas 

particulares regulación dos usos e o aproveitamento do solo no ámbito da Modificación Puntual 

do PXOU de Vigo para a reordenación do Barrio do Cura. 

A tal efecto Incorporase un novo epígrafe  3.4.10  “NORMAS PARTICULARES PARA O ÁMBITO 

DO BARRIO DO CURA”, co contido recollido no apartado normativo da presente Modificación 

Puntual. 

2.6.5.2.- Modificación do Documento de “FIGURAS DE PLANEAMENTO SECUNDARIO NO 

NÚCLEO CENTRAL”  do PXOM: 

 Modificación da ficha da Área remitida a Plan Especial de Reforma Interior PEPRI I-11 

CASCO VELLO. 

Modifícase a ficha de Área remitida a Plan Especial de Reforma Interior “PEPRI I-11 

CASCO VELLO”, substituíndo á referencia que figura na mesma ao anterior PERI do ano 

1991 e ás determinacións para a incorporación das superficies do ámbito non incluídas 

en dito PERI, pola referencia ao vixente PEPRI CASCO VELLO aprobado definitivamente o 

12.04.2007 e as determinacións que se derivan da exclusión da área afectada pola 

presente Modificación Puntual do ámbito do PEPRI CV. 

Nomeadamente substitúese o texto actual: 

“Nas zonas que aparecen no interior do ámbito delimitado nos Planos non incluídas 

no Plan Especial definitivamente, aprobado (Barrio do Cura, e Berbés), a ordenación 

detallarase nun Estudio de Detalle atendendo a Normativa do PERI Casco Vello coas 

características que figuraban no Plan Especial, aprobado inicialmente o 5 de setembro 

de 1.989, delimitándose unha unidade de execución.” 

Polo seguinte texto: 

“Coa aprobación definitiva da Modificación Puntual do PXOU para a reordenación do 

ámbito do Barrio do Cura, quedan sen efecto as determinacións do PEPRI CASCO 

VELLO para o ámbito da mesma.” 
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 Incorporación da  ficha de planeamento do ámbito de SUNC AR I-01 BARRIO DO CURA. 

Incorpórase unha nova ficha na que se establecen, de conformidade co establecido no 

artigo 54 da LSG, as determinacións urbanísticas propias do planeamento xeral para o 

desenvolvemento do ámbito de reforma interior en solo urbano non consolidado AR  I-01 

BARRIO DO CURA. 

FICHA URBANÍSTICA DE ÁMBITO DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO. 

Denominación:   AR  I-01 BARRIO DO CURA. 

Situación:  Barrio do cura - Núcleo central 

Planos: 15-24 e 16-24 

Obxectivos: Reforma interior 

Planeamento de desenvolvemento:   Ordenación directa polo Plan Xeral segundo resulta 

da Modificación Puntual do PXOU para a 

reordenación do Barrio do Cura 

Superficie Delimitada:  12.395 m2 

 Superficie dotacións existentes:    1.080 m2 

 Superficie computable (AT e IE) :  11.314 m2 

Edificabilidade máxima:   16.855 m2 de teito edificable. 

 Índice de edificabilidade::        1,5 m2t/m2s 

 Aproveitamento tipo:     1,461 m2 tutc/ m2s 

Tipoloxías edificatorias / ordenanza: Edificación en bloque illado. Ordenanza BC-R04 

 Edificación singular en zócolo. Ordenanza BC-T05 

Altura máxima:  6 Plantas. A edificación non poderá superar a cota 

+40,50. 

Usos globais  

 Uso característico:  Residencial  

 Usos compatibles: Terciario  

  Dotacional privado 

 Limítase a edificabilidade máxima destinada a uso residencial a un máximo do 75% da 

edificabilidade total do ámbito. A destinada a outros usos distintos do residencial non 

poderán superar o 30% da edificabilidade total. 

Reservas de solo para dotacións urbanísticas 

 Sistema local de zonas verdes e espazos libres públicos:  3.512 m2 

 Sistema local de equipamentos públicos:         1.700 m2  (*) 

 Prazas de aparcadoiros públicos:            300 prazas  

 Arborado: Conservación ou plantación de:           168 árbores     

(*)  Esta reserva destinarase incrementar a superficie de zonas verdes, de 

conformidade co previsto no art. 42.5 LSG.  

Reservas para vivenda protexida: 16% da superficie edificable de uso residencial. 
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Xestión. 

Execución :  Polígono único coincidente coa área de repartición. 

Sistema de Actuación : Compensación 

Desenvolvemento : 4 anos 

2.6.6.- Modificación do Catálogo do PXOU. 

Modifícase, por último, o Catálogo do PXOU coa incorporación das fichas individualizadas 

correspondentes ás edificacións e elementos existentes no ámbito da Modificación Puntual que 

deben ser incluídos no mesmo a efectos da súa protección legal por formar parte do patrimonio 

cultural. 

As  Fichas de Catálogo conteñen para cada elemento catalogado as determinacións relativas ao 

nivel de protección e as actuacións autorizables segundo este, de acordo co establecido na 

correspondente normativa sectorial, tal como prescribe o artigo 196 RLSG. 

Trátase dun total de nove fichas correspondentes a dúas edificacións (edificio de vivendas do nº 

4 da rúa Pi y Margall, e grupo de casas do Barrio do cura) e a sete espazos e elementos urbanos 

públicos. 

As fichas que se incorporan son as que xa recollía o Catalogo do PERI do APR A-4-01 BARRIO 

DO CURA coas modificacións estritamente necesarias para a súa adaptación á vixente Lei 

5/2016 LPCG e ao disposto no RLSG en relación co contido dos catálogos dos instrumentos de 

planeamento. 

A todos os bens catalogados asígnaselles o nivel de protección AMBIENTAL. 
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2.7.- CUMPRIMENTO DA LEXISLACIÓN URBANÍSTICA VIXENTE 

2.7.1.- Cumprimento da LSG 

2.7.1.1.- Artigo 17. Categorización do solo urbano 

Nos terreos considerados pola presente MP como Solo Urbano Consolidado concorren os 

supostos de feito e legais que para tal consideración establece o artigo 17 a) en relación co 

artigo 18.1 da Lei 2/2016, non dándose nos mesmos os supostos contemplados na letra b) do 

mesmo artigo 17 LSG.  

Tal como se xustifica no apartado 2.4.2 desta memoria, a ordenación establecida na presente 

Modificación Puntual do PXOU non comporta en ningún cuarteirón ou peza equivalente un 

aumento do aproveitamento superior ao 30 % do existente, non incorrendo, xa que logo, no 

suposto contemplado no artigo 17.b) 3 LSG. 

2.7.1.2.- Artigo 41. Límites de sustentabilidade 

O artigo 41.1 LSG establece que no solo urbano non consolidado de uso residencial ou 

hoteleiro dos concellos con poboación superior a 50.000 habitantes no que sexan necesarios 

procesos de urbanización, o planeamento non poderá conter determinacións das que resulte 

unha superficie edificable total superior a 1,50 metros cadrados edificables por cada metro 

cadrado de solo. 

A Modificación Puntual establece unha edificabilidade máxima para o ámbito de solo urbano 

non consolidado de 16.855 m2 de teito edificable, de uso residencial, o que se traduce nun 

índice de edificabilidade de 1,49 m2 de teito edificable por m2 de solo, non excedendo do límite  

establecido pola LSG. O cálculo de dito índice de edificabilidade determinase de conformidade 

co establecido polo artigo 64.5 RLS excluíndo da superficie do ámbito (12.395 m2) as superficies 

dos terreos destinados dotacións públicas existentes que a ordenación da MP mantén (1.081 

m2).  

2.7.1.3.- Artigo 42. Calidade de vida e cohesión social 

Reservas de solo para dotacións 

 Sistemas xerais 

A Modificación Puntual non incrementa a capacidade residencial do ámbito (39.971 m2 de teito 

residencial) en relación coas actuais previsións do planeamento recollidas no PEPRI Casco Vello 

(39.980 m2 de teito residencial), polo que, de conformidade co establecido polo artigo 42.1 

LSG, non resulta esixible a previsión de reservas de solo destinadas a sistemas xerais. 

 Sistemas locais 

Pola súa banda, o artigo 42.2 LSG (art. 69.1 RLS) establece que con independencia dos sistemas 

xerais, o plan que conteña a ordenación detallada establecerá no solo urbano non consolidado 

as reservas mínimas de solo para os seguintes sistemas locais, ao servizo do polígono: 
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a) Sistema de espazos libres públicos destinados a parques, xardíns, áreas de lecer, 

expansión e recreo da poboación:  En ámbitos de uso residencial ou hoteleiro: 18 

metros cadrados de solo por cada 100 metros cadrados edificables e como mínimo o 

10 % da superficie total do ámbito. 

b) Sistema de equipamentos públicos destinados á prestación de servizos sanitarios, 

asistenciais, docentes, culturais, deportivos e outros que sexan necesarios:  En ámbitos 

de uso residencial ou hoteleiro:  10 metros cadrados de solo por cada 100 metros 

cadrados edificables.  

c) Prazas de aparcadoiros de vehículos:  Unha praza de aparcadoiro por cada 100 metros 

cadrados edificables, das que, como mínimo, a cuarta parte debe ser de dominio 

público. 

d) Para arborado:  En ámbitos de uso residencial ou hoteleiro: a plantación ou 

conservación dunha árbore por cada 100 metros cadrados edificables.” 

A Modificación Puntual, de conformidade co artigo 42.1 establece as seguintes reservas mínimas 

para dotacións locais como determinación para o planeamento de desenvolvemento do ámbito 

de reforma interior en solo urbano non consolidado AR  I-01 BARRIO DO CURA: 

 

 

a) Sistema de espazos libres públicos: 

 A superficie de zonas verdes e espazos libres (ZV-EL) ordenada pola MP no ámbito 

do solo urbano non consolidado é de 3.513 m2, superficie sensiblemente maior que 

a esixida, tanto en proporción á superficie do ámbito (1.239 m2) como en proporción 

á edificabilidade (3.034 m2).  
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 A superficie de ZV-EL ordenada é igualmente superior á actualmente prevista no 

PEPRI Casco Vello no conxunto do área de repartición  (3.281 m2). 

 Os espazos libres e as zonas verdes proxectadas cumpren as condicións establecidas 

polo artigo 70 RLS. 

b) Sistema de equipamentos públicos: 

 A superficie destinada a equipamentos públicos ordenada pola MP no ámbito de solo 

urbano non consolidado é de 1.700 m2, superior á esixida (1.686 m2).  

 Esta superficie é tamén significativamente superior á actualmente prevista no PEPRI 

Casco Vello no conxunto do área de repartición  (196 m2) 

Non obstante, esta reserva destínase a incrementar a superficie de zonas verdes, de 

conformidade co previsto no art. 42.5 LSG. 

c) Prazas de aparcadoiros de vehículos:  

 A ordenación establecida pola MP contempla a previsión dun aparcamento público 

soterrado baixo a zona verde con capacidade para 300 prazas, previsión que supera 

moi amplamente a esixencia da LSG (42 prazas) e a previsión do PEPRI Casco Vello 

(80 prazas). As prazas públicas de aparcamento cumprirán as condicións 

establecidas no artigo 75.2 RLS. 

d) Para arborado: 

 Prevese a plantación ou conservación dun mínimo de 168 árbores de conformidade 

co esixido que, xustificadamente, se estableza no planeamento de desenvolvemento. 

A disposición e características do arboredo terá que garantir, en todo caso, a súa 

compatibilidade coa preservación do campo visual do miradoiro do Paseo de Alfonso 

XII. 

Reservas de solo para vivenda suxeita a algún réxime de protección pública. 

Segundo establece o artigo 42.2 LSG (art. 69.1 RLS) os plans xerais deberán prever unhas 

reservas de solo para a vivenda suxeita a algún réxime de protección pública que, como 

mínimo, comprenderán os terreos necesarios para realizar o 30 % da edificabilidade residencial 

prevista pola ordenación urbanística no solo urbanizable e no solo urbano non consolidado 

regulado no artigo 17.b).1. Esta proporción será do 10 % no suposto do solo urbano non 

consolidado regulado no artigo 17.b).2. No suposto do solo urbano non consolidado regulado 

no artigo 17.b).3 non será obrigatorio prever unha reserva para vivenda suxeita a algún réxime 

de protección. Excepcionalmente, atendendo a demanda real de vivenda protexida, poderán 

fixar unha reserva inferior axustada á porcentaxe de reserva total de solo para vivenda protexida 

do concello e aos diferentes réximes de vivenda protexida.  

Dita porcentaxe de reserva total do concello se determina anualmente por resolución do Instituto 

Galego da Vivenda e Solo, con base nos inscritos no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda 
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da Comunidade Autónoma de Galicia. A porcentaxe de reserva de solo para vivenda protexida 

correspondente ao ano 2019 foi establecida para o concello de Vigo no 15,18%  por Resolución 

de 24.01.2019. 

A Modificación Puntual prevé unha reserva de solo para vivenda suxeita a algún réxime de 

protección pública equivalente o 30 % da edificabilidade residencial prevista no solo urbano non 

consolidado, segundo o establecido no convenio urbanístico incorporado á mesma (Anexo 3). 

A Modificación Puntual cumpre, por tanto, co establecido polo artigo 42 LSG. 

2.7.1.4.- Artigo 83. Modificacións dos instrumentos de planeamento urbanístico 

O artigo 83.1 LSG establece que calquera modificación do planeamento urbanístico deberá 

fundamentarse en razóns de interese público debidamente xustificadas. No apartado 2.2.2 da 

presente memoria xustifícanse oportunamente as razóns que determinan o interese público da 

MP. 

2.7.1.5.- Artigo 43. Cumprimento das normas de calidade ambiental e paisaxística. 

O apartado 1 do artigo 43 LSG establece que o planeamento urbanístico garantirá as 

condicións de habitabilidade, salubridade e funcionalidade das vivendas e usos residenciais, 

respectando as condicións mínimas que se fixen regulamentariamente, prohibindo  

expresamente o uso residencial en sotos e semisotos. A disposición regulamentaria que regula 

ditas condicións de habitabilidade e o Decreto 29/2010 de 4 de marzo polo que se aproban as 

Normas de habitabilidade de vivendas de Galicia (NHV), cuxo cumprimento xustifícase 

expresamente no Anexo 3 da presente memoria. 

O apartado 2 do artigo 43 LSG establece que o planeamento urbanístico procurará unha 

razoable e equilibrada articulación de usos, actividades e tipoloxías edificatorias compatibles. A 

presente MP introduce neste ámbito usos destinados ás actividades e dotacionais compatibles co 

contorno residencial. 

O apartado 3 do mesmo artigo 43 establece que o planeamento que estableza a ordenación 

detallada terá en conta as previsións necesarias para evitar barreiras arquitectónicas e 

urbanísticas, de maneira que as persoas con mobilidade reducida vexan facilitado ao máximo o 

acceso directo aos espazos públicos e ás edificacións públicas e privadas, de acordo coa 

normativa vixente sobre accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas. As 

determinacións da modificación puntual axústanse a esta esixencia dando cumprimento á 

normativa de accesibilidade, como expresamente se xustifica no Anexo 3 da presente memoria. 

O apartado 4 esixe que a altura máxima das edificacións se fixe polo planeamento en 

proporción ás dimensións das vías e dos espazos libres, de modo que queden garantidas as 

mellores condicións posibles de asollamento e ventilación natural das vivendas. A ordenación 

detallada establecida pola MP establece expresamente en todas as ordenanzas unhas condicións 

estritas de relación entre a altura das edificacións e a distancia das mesma a eixo de rúa a 

efectos de garantir ditas condicións de asollamento. Así mesmo, con independencia das 

determinacións normativas adoptadas, o documento borrador da MP incorporou como anexo un 
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estudo de asollamento do ámbito do Barrio do cura, realizado a efectos de verificar e xustificar 

as condicións de asollamento dos espazos públicos proxectados. 

Por último, o apartado 5 do artigo 43 prevé a posibilidade de que planeamento poda prohibir 

os tendidos aéreos e prever o soterramento dos existentes, establecendo que, en todo caso,  as 

redes de servizos dos novos desenvolvementos residenciais e terciarios deberán soterrarse. As 

condicións xerais de urbanización do PXOU e a normativa particular da MP para este ámbito 

establecen en todo caso a esixencia de soterramento das redes de servizos. 

2.7.1.6.- Cumprimento das normas de aplicación directa. 

A ordenación e as determinacións normativas da MP compren o establecido polos artigos 91 

LSG e 216 RLS, relativos á adaptación ao ambiente e protección da paisaxe. A presente 

memoria incorpora un anexo específico (Anexo 2) xustificativo do cumprimento de ditos 

preceptos 

2.7.1.7.- Determinacións e contido documental da MP 

A Modificación Puntual contén, no que lle resultan de aplicación en razón do seu obxecto e 

alcance, as determinacións de carácter xeral propias do planeamento xeral establecidas polo 

artigo 52 LSG e concordantes do RLS. Así mesmo contén as determinacións que os artigos 53  e 

54 da LSG e concordantes do RLS establecen como propias do planeamento xeral en solo 

urbano consolidado e non consolidado. Ademais, toda vez que a MP incorpora xa a ordenación 

detallada do SUNC, inclúe as determinacións correspondentes aos plans especiais de reforma 

interior, de acordo co establecido no artigo 72.2 LSG e 181.3 RLSG. 

Ditas determinacións as desenvolve a presente MP nos documentos que a integran, segundo se 

relacionan e describen no apartado 1.7 desta memoria, de conformidade co establecido nos 

artigos 131 e ss. RLSG no que resultan de aplicación en razón do obxecto e alcance da MP. 

2.7.2.- Congruencia da Modificación Puntual coas determinacións do PXOU 

Os obxectivos e criterios de ordenación da presente Modificación Puntual do Plan Xeral de Vigo 

resultan plenamente congruente co modelo territorial do PXOU. Tal e como se xustifica no 

apartado  2.3.1 desta memoria. 

A Modificación Puntual xustifica a necesidade da reforma proposta, así como o mantemento da 

coherencia interna das previsións e elementos do PXOU que modifica.   
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2.8.- ADECUACIÓN DA MP AOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 

Os plans de ordenación urbanística están vinculados xerarquicamente ás determinacións das 

DOT e ós demais instrumentos establecidos pola Lei 10/1995, de ordenación do territorio de 

Galicia, e deberán redactarse en coherencia con todos eles, sendo precisamente a verificación 

desta coherencia un dos aspectos substantivos da competencia da administración autonómica 

na aprobación definitiva do planeamento xeral municipal. 

2.8.1.- Adecuación da MP ás Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia. 

As determinacións das DOT, segundo establecen no seu artigo 10.2.5, serán de aplicación a 

todos os instrumentos de planeamento urbanístico, que deberán xustificar a súa coherencia e 

conformidade coas mesmas e cos criterios establecidos polas DOT, incorporando unha 

valoración da correspondencia dos seus contidos con respecto ao disposto en ditas Directrices 

(D.E. 1.4). 

As DOT configuran un modelo territorial baseado nun sistema xerarquizado de asentamentos 

articulado polas redes de infraestruturas e equipamentos. Segundo este modelo, o Concello de 

Vigo forma parte do sistema de cidades de Galicia como cabeceira da Área Urbana de Vigo. 

Estes espazos urbanos serán ámbitos para a planificación territorial, de infraestruturas, 

equipamentos e de servizos aos cidadáns de carácter estruturante (D.E. 2.1.1). 

Os criterios, obxectivos e orientacións formuladas pola presente MP, segundo se expuxeron na 

presente memoria, son plenamente congruentes co modelo territorial e os criterios contidos nas 

DOT, así como coas determinacións, tanto excluíntes como orientativas, establecidos nas 

mesmas, que configuran o seu contido normativo. 

A  xustificación mais polo miúdo desta adecuación recollese no seguinte cadro en relación coas 

determinacións que resultan de aplicación na presente MP do PXOU. 
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Contidos e determinacións da MP en relación coas determinacións das DOT

1

1.4 A MP incorpora, precisamente neste apartado, unha valoración da correspondencia dos seus contidos con respecto ó disposto nas DOT, coa acaída xustificación da súa coherencia e 
conformidade cos criterios e determinacións desta.

1.5 A MP ten incorporado tamén nas súas fases iniciais o correspondente procedemento de avaliación ambiental estratéxica.

2

2.1.1 A MP toma conciencia na súa ordenación do carácter estruturante deste espazo urbano configurado no interior da cidade de Vigo como un ámbito idóneo para a planificación  de 
infraestruturas, equipamentos e de servizos aos cidadáns con ese carácter estruturante.

3

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

4

4.6.3 A MP establece nas condicións de urbanización da ordenación detallada que incorpora as previsións necesarias para garantir a implantación das correspondentes redes de 
telecomunicacións

4.7.2 A MP establece nas condicións de urbanización da ordenación detallada que incorpora, as previsións necesarias para garantir o abastecemento enerxético do seu ámbito

4.7.3 A MP ten solicitado as compañías suministradoras as necesidades e o custo das infraestruturas asociadas ao desenvolvemento, co fin de determinar a viabilidade das actuacións.

4.7.4 A MP establece nas condicións de urbanización da ordenación detallada a obriga do soterramento das redes de servizos urbanos

4.7.7 A MP establece nas condicións de urbanización da ordenación detallada que incorpora, as previsións necesarias para garantir o abastecemento de gas natural do seu ámbito

4.8.9

4.8.10

4.8.11 A MP prevé dúas redes de evacuación de augas, separadas e independentes, para augas pluviais e para augas residuais, e incluense as TDUS (técnicas de drenaxe urbano sostible) 
precisas para garantir dun modo cualitativo e cuantitativo a volta do auga pluvial ao medio receptor.

4.8.12 As redes de evacuación de augas residuais conducen a elementos ou instalacións de depuración da rede municipal que garanten que os efluentes cumpren os límites ambientais 
establecidos legalmente.

4.8.13 Tense solicitado das compañías titulares das redes as necesidades e o custo das infraestruturas hidráulicas asociadas ao presente desenvolvemento.

4.8.20 A normativa da MP condiciona e obriga a redución ao mínimo posible o selado do chan, mediante a utilización de pavimentos filtrantes e a interposición de espazos verdes ou sen 
pavimentar sempre que sexa posible segundo o uso previsto

4.8.21 A MP desenvolverá as actuacións precisas para mellora e adaptación das redes de saneamento

4.8.27 A normativa da MP condiciona e obriga ao aforro e a eficiencia no uso do auga.

8

8.1 A MP contempla a protección e integración paisaxística do ámbito como parte integrante dos seus obxectivos de conformidade co establecido no Informe Ambiental Estratéxico.

8.6 A MP ten incorporado ao Borrador do plan un Estudo da Paisaxe Urbana (recollido do anterior PERI que ordenaba este ámbito, cunha ordenación similar a actual proposta) que analiza 
todos os condicionantes considerados e a mellor forma de integración da ordenación do Sector no seu entorno paisaxístico.

9

9.2

9.3

9.4

9.6

A MP ten moi en conta na súa ordenación o carácter de espazo de transición entre o casco vello e os tecidos urbanos mais masivos propios das áreas de extensión da cidade mais 
recentes, promovendo unha integración harmónica das distintas estruturas urbanas que garanta o respecto dos valores paisaxísticos da cidade histórica e a súa contemplación, co 
obxectivo final da súa revitalización conxunta.
A Modificación Puntual ten en conta, xa que logo, a incidencia da ordenación sobre o miradoiro do Paseo Alfonso XII e na paisaxe urbana dende os seus distintos frontes con especial 
atención ós puntos mais sensibles ou os espazos emblemáticos esenciais na imaxe da cidade da súa contorna: a fronte marítima, a praza do Berbés, o entorno do Convento de San 
Francisco e, en xeral, as rúas do Casco Vello.

CADRO DE CONGRUENCIA E CONFORMIDADE DA MP DO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA (VIGO)  COAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO DE GALICIA

Determinacións das DOT que resultan de aplicación á MP
Excluíntes   de calquera outro criterio, ubicación, uso ou deseño territorial ou urbanístico.

Orientativas, e debe a Administración competente concretar a proposta que conteñan as directrices de ordenación territorial.

Obxectivos xerais e estrutura básica do modelo territorial.

Os instrumentos de ordenación territorial, os restantes da planificación sectorial, así como os instrumentos de planeamento urbanístico, deberán xustificar a súa coherencia e 
conformidade coas Determinacións e criterios establecidos polas directrices de ordenación do territorio, incorporando unha valoración da correspondencia dos seus contidos con 
respecto ao disposto nas DOT.

Os instrumentos de ordenación territorial e os instrumentos de planeamento urbanístico serán sometidos ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica ou ao procedemento de 
avaliación de impacto ambiental 

O sistema de asentamentos.

2.1

Determinacións para o sistema de cidades de Galicia.

Os espazos urbanos configurados ao redor das cidades de Vigo- Pontevedra e A Coruña- Ferrol conforman as dúas rexións urbanas de Galicia. Serán ámbitos para a 
planificación territorial, de infraestruturas, equipamentos e de servizos aos cidadáns de carácter estruturante

Desenvolvemento e ordenación dos asentamentos, dás áreas empresariais e dás actividades produtivas.

3.1

Determinacións para o desenvolvemento e ordenación dos asentamentos

3.1.5

Os instrumentos de ordenación territorial e o planeamento urbanístico:

Os obxectivos da MP están plenamente orientados neste sentido, tal como se expresa tanto nos diversos apartados da súa memoria, como mais concretamente no resto de apartados 
temáticos detallados recollidos nos puntos seguintes desta táboa xeral de xustificación da adaptación as DOT. 

Non poderán conter previsións de crecementos residenciais desvinculados dos asentamentos preexistentes ou que se desenvolvan mediante aquelas áreas de 
recualificación identificadas 

Deberán garantir a accesibilidade e movilidade, prestando especial atención a fórmulas de transporte sostible 

A ubicación de centros atractores de desprazamentos considerará a súa articulación con devanditas fórmulas de transporte sostible.

Priorizarán a compactación fronte á expansión sobre terreos en estado natural, mediante operacións de rehabilitación, reforma e consolidación. Evitaranse os 
crecementos ao longo das vías de comunicación

Establecerán medidas tendentes á incorporación de usos deficitarios (distintos do residencial) e á mestura de usos complementarios, evitando ordenacións 
monofuncionais e segregacións económicas e sociais

Incluirase a perspectiva do metabolismo urbano nas súas análises de partida 

Deberán conter as análises e a planificación precisa para evaluar a garantía de reservas de auga suficiente e viabilidade da captación, tratamento e distribución do 
auga potable, da recolleita do auga residual e a súa depuración, reutilización ou vertido a medio receptor de forma sostible.

Incluirán un apartado de análise, caracterización e diagnóstico das principais actividades socioeconómicas do concello, en termos tanto de ocupación do territorio 
como de ocupación da poboación activa

As infraestruturas e os vectores ambientais do modelo territorial.

4.6

Determinacións relativas as infraestruturas de telecomunicacións.

En toda planificación de obras de urbanización preveranse os espazos e sistemas necesarios para a implantación de redes de telecomunicacións

4.7

Determinacións relativas as infraestruturas de xeneración e abastecemento enerxético.

O planeamento urbanístico e territorial deberán contemplar as infraestruturas para o abastecemento tanto eléctrico como gasista, no seu caso.

Co fin de determinar a viabilidade das actuacións, as compañías suministradoras establecerán, no momento da ordenación municipal, as necesidades e o custo das 
infraestruturas asociadas aos desenvolvementos urbanísticos

Nos novos desenvolvementos urbanísticos os tendidos e redes de instalacións enerxéticas serán subterráneos.

Extensión das infraestruturas de abastecemento de gas natural aos entramados urbanos das áreas urbanas e nodos do sistema de asentamentos.

4.8

Determinacións relativas ao ciclo integral da auga.

Non se poderán executar novos desenvolvementos residenciales, industriais ou comerciais, dotacións ou explotacións agroforestais ou mineiras si non está previamente 
garantido o abastecemento  de auga e o saneamento  de augas residuais e a xestión das augas pluviais conforme a criterios de sustentabilidade e á planificación 
hidrolóxica. O ámbito da MP conta no seu contorno con redes de servizo  xa existentes de todolos servizos necesarios, como abastecemento, saneamento e alumeado municipais, enerxía eléctrica, 

gas e  telecomunicacións), e as redes que se amplíen conectaránse con elas. 
No estudo de alternativas, priorizaranse as ubicacións nas que se poidan aproveitar redes existentes fronte ás que implican a construción de novas redes, aínda que 
estea garantido o seu financiamento

Calquera novo desenvolvemento residencial, industrial ou terciario preverá obrigatoriamente dúas redes de evacuación de augas, separadas e independentes, para augas 
pluviais e para augas residuais. Incluiranse as TDUS (técnicas de drenaxe urbano sostible) precisas para garantir dun modo cualitativo e cuantitativo a volta do auga 
pluvial ao medio receptor.

As redes de evacuación de augas residuais para os novos desenvolvementos urbanísticos conducirán a elementos ou instalacións de depuración que garantan que os 
efluentes cumpran os límites ambientais establecidos legalmente.

As compañías titulares das infraestruturas establecerán, no momento da ordenación municipal, as necesidades e o custo das infraestruturas hidráulicas asociadas aos 
desenvolvementos urbanísticos.

As novas urbanizacións reducirán ao mínimo posible o selado do chan, mediante a utilización de pavimentos filtrantes e a interposición de espazos verdes ou sen 
pavimentar

As administracións desenvolverán as actuacións precisas para mellora e adaptación das redes de saneamento

Como criterio xeral, as administracións impulsarán o aforro e a eficiencia no uso do auga.

A Paisaxe.

As Administracións públicas integrarán a consideración da paisaxe nos instrumentos de ordenación territorial e urbanística así como noutras políticas sectoriais que poidan 
producir un impacto directo ou indirecto sobre ela.

O planeamento urbanístico realizará un estudo da paisaxe urbana, prestando especial atención ás tipoloxías edificatorias, medianeiras, peches, materiais das fachadas e pavimentos 
dos espazos públicos, ás zonas verdes e arboredos, mobiliario urbano, alumeado público, tendidos aéreos e ao tráfico e aparcadoiro de vehículos.

O Patrimonio Cultural.

As Administracións fomentarán a preservación do patrimonio cultural mediante medidas de protección e de accións para a súa restauración, rehabilitación e conservación.
A Modificación Puntual ten en consideración a afección ao conxunto histórico da zona vella da cidade de Vigo procurando a súa acaída integración co resto da trama urbana circundante 
evitando, en todo caso, que a ordenación resultante e as consecuentes actuacións poidan afectar aos valores propios do BIC ou a súa contemplación, apreciación ou estudo. A este 
respecto, a MP incorpora a documentación necesaria para avaliar a súa incidencia sobre o BIC. No que respecta ao contorno de protección dos xacementos arqueolóxicos catalogados 
tense en conta o impacto das obras de urbanización sobre o xacemento e establecense as determinacións normativas que poidan ser necesarias.
Ademais garantese a integración na ordenación da fachada da igrexa do Asilo, de conformidade co recollido na resolución da DXPC de 01.06.1999. 
En calquera caso, a MP deberá someterse ao informe preceptivo e vinculante da DXPC.

Calquera actuación sobre o territorio debe atender á súa compatibilidade cos bens do patrimonio cultural que se vexan afectados, o que require a súa identificación, o 
recoñecemento das súas características e das súas relacións co territorio e a análise das posibilidades de integralos como un elemento máis da actuación.

As intervencións nos bens do patrimonio cultural deberán estar encamiñadas á súa conservación e mellora, debendo garantir a súa protección, revalorización e difusión, 
integrándoas de xeito harmónico no territorio e na paisaxe.

O planeamento urbanístico promoverá a revitalización urbana das zonas históricas considerándoas como espazos emblemáticos esenciais na imaxe da cidade e como ámbitos que 
deben potenciarse, así como a rehabilitación dos núcleos rurais de interese patrimonial. rehabilitación dos núcleos rurais de interese patrimonial.
Asemade, o planeamento urbanístico contemplará a arquitectura e as paisaxes vinculadas ao sector agrario e ao medio rural e promoverá a súa rehabilitación, dotándoas de 
condicións que reforcen o seu interese patrimonial e cultural.
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2.9.- INTEGRACIÓN DAS DETERMINACIÓNS DO  IAE 

Con data 31/10/2019 a Directora Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático ditou, de 

conformidade coa proposta formulada pola Xefa do Servizo de Avaliación Ambiental de Plans e 

Programas, resolución pola que se formula o Informe Ambiental Estratéxico da Modificación 

Puntual pola que se resolve non someter ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica 

ordinaria a Modificación puntual do Plan xeral de ordenación urbana do Concello de Vigo para 

a reordenación do ámbito do Barrio do Cura, ao considerar que non se producirán efectos 

significativos no ambiente derivados da mesma.  

Non obstante, na proposta de resolución elevada polo Servizo de Avaliación Ambiental de Plans 

e Programas como resultado da análise realizada segundo os criterios do anexo V da Lei 

21/2013, indícase a necesidade de integrar na Modificación do planeamento as medidas 

recollidas nos informes de consultas dos organismos sectoriais competentes, a efectos de 

favorecer a integración paisaxística da proposta e a preservación do patrimonio cultural. 

Os informes de consultas referidos na proposta de resolución son os emitidos polos seguintes 

organismos sectoriais: 

- Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo 

- Dirección Xeral do Patrimonio Cultural 

- Instituto de Estudos do Territorio 

A continuación reprodúcense as cuestións formuladas nos amentados informes de consultas (en 

letra cursiva), seguidas da xustificación da forma en que as mesmas se integran no presente 

documento. 

2.9.1.- En relación co sinalado pola D.X. de Ordenación do Territorio e Urbanismo. 

En relación co informe da DXOTU, as observacións feitas (reprodúcense en cursiva) ás que 

cumpre referirse son: 

Debe xustificarse a delimitación proposta como SUC, pois aínda que os accesos, as 

infraestruturas e o grao de urbanización permiten a catalogación dunha parte do ámbito 

como solo urbano consolidado, isto non sucede para todas as pezas que se propoñen no 

documento, nomeadamente na fronte a nas fachadas traseiras dalgunhas das parcelas 

previstas, xa que se abren a unha bolsa de SUNC, polo que precisarían dun proceso de 

urbanización para poder acadar a condición de solar... 

A memoria da MP incorpora un apartado (2.4.2) específico no que se xustifican os criterios 

seguidos para a categorización do solo urbano consolidado. As parcelas incluídas en tal 

categoría o son determinación da súa realidade obxectiva, con independencia das  previsións da 

ordenación que se proxecta. 

O incremento de edificabilidade previsto na MP debe xustificarse a partires das 

determinacións recollidas no planeamento vixente actualmente. 
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Tal e como se recolle no xa amentado apartado 2.4.2 da memoria, o cálculo do incremento da 

edificabilidade que comporta a nova ordenación proxectada realízase a partir das 

edificabilidades resultantes do planeamento na actualidade vixente no ámbito, e dicir, o PEPRI 

Casco Vello 

Na regulación das ordenanzas deben actualizarse as referencias ao "Plan Xeral vixente", 

pois o plan xeral en vigor non contén os ortigas aos que se remite, e deben emendarse as 

contradicións coas alturas establecidas nos planos de ordenación.  

Cómpre aclarar que no documento do Borrador da MP incluíronse como anexo as ordenanzas 

do PERI do APR A-4-01 BARRIO DO CURA do PXOM de Vigo de 2008 ao obxecto de ofrecer 

unha aproximación o mais completa posible da ordenación que se pretende recuperar para este 

ámbito a efectos de avaliar da forma máis cabal os posibles efectos da mesma sobre o medio. 

No documento que agora se presenta a tramitación , as normas particulares para a regulación 

do ámbito da MP formúlanse como parte do sistema normativo do (desafortunadamente aínda) 

vixente PXOU-93 encaixándose como un novo epígrafe .4.10 “Normas particulares para o 

ámbito do Barrio do Cura” no apartado 3.4 “Normas urbanísticas en solo urbano” das súas 

Normas Urbanísticas. Estas normas particulares son, en todo caso, o resultado da adaptación da 

normativa urbanística do PERI do APR A-4-01 BARRIO DO CURA do PXOM de Vigo de 2008, ás 

determinacións de carácter xeral do vixente PXOU-93 e á lexislación urbanística vixente, 

nomeadamente á Lei 2/2016 LSG e ao Decreto 143/2016 RLSG, que tampouco constituían a 

referencia normativa das ordenanzas do PERI. 

Debe acreditarse o cumprimento das reservas de solo necesarias para a implantación dos 

sistemas xerais ao servizo de todo o termo municipal en proporción á capacidade 

residencial prevista, segundo o establecido no art. 42 da LSG. 

Tal como se xustifica no apartado 2.7.1.3 da memoria, a Modificación Puntual non incrementa a 

capacidade residencial do ámbito (39.971 m2 de teito residencial) en relación coas actuais 

previsións do planeamento vixente recollidas no PEPRI Casco Vello (39.980 m2 de teito 

residencial), polo que, de conformidade co establecido polo artigo 42.1 LSG, non resulta esixible 

a previsión de reservas de solo destinadas a sistemas xerais. 

Respecto das restantes cuestións formuladas no informe da DXOTU referidas a cuestións formais 

fanse as seguintes aclaracións sen reproducir xa o texto de referencia, entendendo que a 

correspondencia é suficientemente explícita. 

A altura das edificacións establécese nas ordenanzas específicas do ámbito en base á medición 

en distancia vertical e en número de plantas a partir do establecemento da cota de orixe e 

referencia, de forma compatible co recollido no art. 78 RLSG. 

Nos apartados 2.4.3, 2.5.3 e 2.7.1.3 da memoria e na normativa da MP (ordenanza BC-R04) 

xustifícase o cumprimento da reserva de solo para as vivendas suxeitas a algún réxime de 

protección pública, segundo o establecido no art. 42.9 da LSG. 

O documento incorpora, tal e como se xustifica no apartado 2.6.1 da memoria, todas as 

determinacións e documentación requirida para cada categoría de solo.  
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Recóllese nos planos específicos de ordenación detallada a información e as acoutacións 

precisas para avaliar o cumprimento das condicións establecidas nos art. 69 e seguintes do 

RLSG para as reservas de solo para sistemas locais. 

Respecto da xustificación do cumprimento da normativa de accesibilidade nos novas viarios 

propostos, dita xustificación incorpórase no Informe xustificativo do cumprimento da normativa 

sectorial aplicable (Anexo 3 da presente memoria). 

O presente documento da MP incorpora a Estratexia de Actuación e o Estudo Económico 

conforme ás determinacións da LSG e RLSG, así como o preceptivo informe ou memoria de 

sustentabilidade económica.  

2.9.2.- En relación co sinalado pola D.X. do Patrimonio Cultural. 

Indica o informe da DXPC que aínda que as conclusións do estudo histórico-arqueolóxico 

realizado determinan a inexistencia de indicios arqueolóxicos no ámbito, estamos ante unha 

zona cunha alta potencialidade arqueolóxica, polo que deberanse levar a cabo os traballos 

necesarios para o recoñecemento do terreo en todo o ámbito e, en especial, nas zonas onde os 

traballos de escavación serán máis destacables, como nos aparcamentos subterráneos, 

quedando, en todo caso, a ordenación pormenorizada do Barrio do Cura así como calquera 

actuación puntual, condicionada polos resultados dos traballos arqueolóxicos que se realicen 

tanto no ámbito da MP como no seu entorno inmediato. Asemade, indica que deberá 

incorporarse á normativa un apartado específico para a protección do patrimonio arqueolóxico, 

co fin de que se garanta a súa protección e conservación, así como os condicionantes para o 

desenvolvemento do ámbito derivados da fertilidade arqueolóxica do terreo. 

En relación co patrimonio arquitectónico e etnolóxico identificado dentro do ámbito da MP indica 

que deberá recollerse nun Catálogo, o cal conterá unha ficha individualizada de cada elemento 

catalogado cos contidos e determinacións establecidos na LPCG e RLSG. 

Indica ademais que a Normativa e a proposta de ordenación deberán garantir a salvagarda dos 

valores culturais dos bens do patrimonio cultural, a súa integración coas previsións establecidas 

nas súas delimitacións, contornos de protección e zonas de amortecemento, de ser o caso, así 

como a súa función no cumprimento dos obxectivos de desenvolvemento sustentable, e o 

respecto á toponimia oficialmente aprobada. 

Por último indica que a documentación do Borrador presentado nesta fase de avaliación 

ambiental estratéxica, non difire do avaliado, no que a súa afección ao patrimonio cultural se 

retire, do informado favorablemente pala DXPC no seu informe do 15.04.2014. 

En relación coa integración no presente documento da Modificación Puntual das cuestións 

formuladas no informe da DXPC cómpre dicir: 

A MP incorpora nas Normas particulares para o ámbito do Barrio do Cura unha normativa 

específica reguladora da protección do patrimonio arqueolóxico a efectos de garantir a súa 

protección e conservación. Dita normativa é o resultado da adaptación á LPCG da que contiña o 

PERI do APR A-4-01 BARRIO DO CURA. 
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Incorpora, ademais, as fichas individualizadas correspondentes ás edificacións e elementos 

existentes no ámbito da Modificación Puntual que deben ser incluídos no mesmo a efectos da 

súa protección legal por formar parte do patrimonio cultural, co contido establecido no artigo 

197 RLSG e as determinacións relativas ao nivel de protección e as actuacións autorizables de 

conformidade co establecido na LPCG, tal como prescribe o artigo 196 RLSG. As fichas que se 

incorporan son as que xa recollía o Catalogo do PERI do APR A-4-01 BARRIO DO CURA como 

resultado do estudo pormenorizado da edificación existente no ámbito, coas modificacións 

estritamente necesarias para a súa adaptación á vixente Lei 5/2016 LPCG e ao disposto no 

RLSG en relación co contido dos catálogos dos instrumentos de planeamento. 

A Normativa e a proposta de ordenación manteñen no substantivo, tal como recolle o informe 

en relación co documento Borrador da MP, os criterios e determinacións que do PERI do APR A-

4-01 BARRIO DO CURA que foi informado favorablemente pala DXPC no seu informe do 

15.04.2014. 

2.9.3.- En relación co sinalado polo Instituto de Estudos do Territorio. 

Como conclusión do informe emitido polo IET,  

A ordenación proposta suporá unha mellora sobre a imaxe que presenta na actualidade, 

con edificios en mal estado e cun baleiro sen ordenar, neste punto fundamental na 

estrutura urbana da cidade. O impacto paisaxístico de carácter negativo que pode 

orixinarse ven dado pola situación que se xeraría no caso de que se prolongue 

excesivamente no tempo a execución do proxecto; pois a convivencia nunhas zonas da 

ordenación proposta, coa situación actual neutras, xeraría un imaxe moi negativa, nunha 

zona que, como se indicou, é moi sensible. Polo tanto deberá incorporarse á modificación 

puntual un horizonte temporal que corresponda cun prazo razoable para a execución 

completa do mesmo. 

Por outra banda deberá incorporarse ás ordenanzas unha referencia á toma en 

consideración, na redacción dos proxectos construtivos que desenvolvan a modificación 

puntual, do recollido na Guía de cor e materias para a grande área paisaxística das Rías 

Baixas (dispoñible a web da Xunta de Galicia). 

As ordenanzas de edificación do ámbito da MP recollen expresamente dentro do apartado 

referido ás condicións estéticas a referencia á toma de consideración da Guía de cor e materias 

para a grande área paisaxística das Rías Baixas. 
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3.- CONCLUSIÓN 

 

Co contido do presente documento considérase que queda suficientemente definida, na súa 

motivación, alcance, xustificación e determinacións substantivas, a “Modificación Puntual do Plan 

Xeral de Ordenación Urbana do concello de Vigo (Documento de subsanación de deficiencias 

na adaptación do PXOU de Vigo de 1988 á Lei 11/85, de 22 de agosto de adaptación do solo 

a Galicia) para a reordenación do ámbito do Barrio do Cura”, cumprindo coas esixencias da 

lexislación vixente de aplicación.  

 

 

Vigo, Marzo de 2019,  

O director da equipa redactora, 

 

 

 

 

Asdo.:  Alfonso Penela Fernández    

Arquitecto.   
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A.1.   MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA. 

A.2. MEMORIA XUSTIFICATIVA DA ADAPTACIÓN AO AMBIENTE E PROTECCIÓN DA PAISAXE. 

A.3. INFORME XUSTIFICATIVO DO CUMPRIMENTO DA NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE.  

A.4. SERVIZOS URBANOS E INFRAESTRUTURAS. ESTIMACIÓN DE DEMANDAS. 

A.5. MEMORIA DE IMPACTO DE XÉNERO.  

A.6. MEMORIA DE IMPACTO NORMATIVO. 
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A1. 1 

 

1.- MARCO NORMATIVO 

Xunto coas determinacións do planeamento municipal, o marco normativo básico de 

aplicación para a redacción da presente Modificación Puntual o constitúe no fundamental 

a lexislación urbanística aplicable, e demais normativas comunitarias, estatais e 

autonómicas en vigor complementariamente no resto de aspectos sectoriais, expoñendo a 

continuación o marco normativo básico que lle afecta. 

Ordenación urbanística e territorial: 

• Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de As Neves, aprobado 

definitivamente acordo do Pleno do Concello de data 13/11/1999. (DOG 16/02/2000, 

B.O.P  nº7 do 12/01/2000). 

• Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG). 

• Decreto 143/2016, do 22 de setembro, Regulamento da Lei 2/2016 do solo de Galicia 

(RLSG). 

• Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación. 

• Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto 

refundido da Lei do Solo e Rehabilitación Urbana (TRLSRU). 

• Lei 10/1995 do 23 de novembro, de Ordenación do Territorio de Galicia (LOT). 

• Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproban definitivamente as 

directrices de ordenación do territorio (DOT). 

• Decreto 29/2010, do 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade 

de vivendas de Galicia (NHV). 

• Lei 5/2017, do 19 do outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais 

en Galicia. 

Accesibilidade: 

• Lei 10/2014 de 3 de decembro de accesibilidade. 

• Orde viv/561/2010 do 1 de febreiro pola que se desenvolve o documento técnico de 

condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e 

utilización dos espazos públicos urbanizados. 

• Real Decreto 505/2007, do 20 de abril, polo  que se aproban as condicións básicas 

de accesibilidade e non discriminación das persoas con discapacidade para o 

acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados e edificacións. 

• Decreto 35/2000 do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de 

desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na 
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A1. 2 

 

Comunidade Autónoma de Galicia, e a súa modificación polo Decreto 74/2013 de 

18 de abril e a interpretación da Lei 10/2014. 

Prevención Ambiental: 

• Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental. 

• Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de 

Galicia.  

Conservación da Natureza: 

• Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia. 

• Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade. 

• Lei 9/2001, do 21 de agosto, de Conservación da Natureza. 

• Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados espazos coma 

zonas de especial protección dos valores naturais. 

• Resolución do 30 de abril de 2004, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, 

pola que se dispón a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da cartografía onde 

se recollen os límites dos espazos naturais declarados zonas de especial protección 

dos valores naturais polo Decreto 72/2004, do 2 de abril. 

Patrimonio Cultural 

• Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español. 

• Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia. 

• Decreto 232/2008, do 2 de outubro, sobre o Inventario xeral do patrimonio cultural de 

Galicia (DOG nº 206 do 23/10/2008). 

• Decreto 199/1997, do 10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica na 

Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG do 06/08/1997). 

Augas: 

• Real Decreto 1/2016 do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Plan Hidrolóxico da parte 

española da demarcación hidrográfica do Douro 

• Lei 9/2010, do 4 de novembro, de Augas de Galicia. 

• R.D.L. 1/2001, do 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Augas.  

• Decreto 1/2015 do 15 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da 

planificación en materia de augas de Galicia 

• RD 907/2007 do 6 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Planificación 

Hidrolóxica (Estado Español) 
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• R.D. 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o regulamento de Dominio Público 

Hidráulico. 

• Lei 5/2006, do 30 de xuño, para a protección, a conservación e a mellora dos ríos 

galegos (DOG, de 17/07/2006). 

• Lei 8/2001, do 2 de agosto, de protección de calidade das augas das rías de Galicia 

e de ordenación do servizo público de depuración de augas residuais urbanas. 

Estradas: 

• Lei 37/2015, do 29 de setembro, de estradas. 

• Lei 8/2013, do 28 de xuño, de Estradas de Galicia, modificada pola Lei 6/2015 de 7 de 

agosto e pola Lei 12/2014. 

• Regulamento Xeral de estradas, aprobado por Real Decreto 1812/1994, do 2 de 

setembro. 

• Decreto 66/2016, do 26 de maio, Regulamento xeral de estradas de Galicia. 

Contaminación acústica: 

• Decreto 106/2015 do 9 de xullo sobre contaminación acústica de Galicia. 

• Real Decreto 1038/2012, do 6 de xullo, polo que se modifica o Real Decreto 

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

novembro, de ruído (BOE, 23/10/2007) no referente a zonificación acústica, 

obxectivos de calidade e emisións acústicas. 

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

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

• Lei 37/2003, do 17 de novembro, del Ruído. 

Emisións atmosféricas 

• Lei 34/2007, do 15 de novembro, de calidade do aire e protección da atmosfera.  

• Lei 8/2002, do 18 de decembro, de Protección do Ambiente Atmosférico de Galicia. 

Residuos: 

• Real Decreto 180/2015, do 13 de marzo, polo que se regula o traslado de residuos no 

interior do territorio do Estado. 

• Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados. 

• Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia. 
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Verteduras: 

• Lei 8/2001, do 2 de agosto, de protección de calidade das augas das rías de Galicia 

e de ordenación do servizo público de depuración de augas residuais urbanas. 
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1.- LIMIAR 

O artigo 135 do RLSG establece a obriga de incorporar á memoria xustificativa do 

planeamento xeral un anexo xustificativo da adaptación ao ambiente e protección da 

paisaxe no que se deberá recoller a xustificación do cumprimento das Normas de 

aplicación directa contidas no Título III da LSG (art. 91 e 92) e do RLSG (art. 216 e 217), e das 

medidas adoptadas ao efecto polo plan, así como das medidas que se establezan para 

garantir a protección da paisaxe, de acordo coa normativa sectorial de aplicación. 

2.- ADAPTACIÓN AO AMBIENTE E PROTECCIÓN DA PAISAXE  (ARTS 91 LSG - 

216 RLSG). 

O artigo 216 RLS establece, de conformidade co art. 91 LSG: 

1. As normas de aplicación directa contidas no presente título vincularán todos os 

instrumentos de planeamento urbanístico e ás administracións públicas, que 

deberán aterse a elas ao conceder ou denegar licenzas e ao exercer as súas 

competencias urbanísticas, exista ou non planeamento aplicable, así como aos 

particulares que deberán telas en conta nas obras e actuacións que promovan, 

en execución do planeamento urbanístico. 

2. O uso do solo e, en especial, a súa urbanización e edificación, deben adaptarse 

ás características naturais e culturais do seu contorno, así como respectar os seus 

valores. 

 3. As construcións e instalacións deberán adaptarse ao ambiente no que estean 

situadas e, para tal efecto (artigo 91 da LSG) establécense con carácter xeral e 

con independencia da clasificación do solo, as seguintes normas de aplicación 

directa: 

a) As construcións en lugares inmediatos a un edificio ou a un conxunto de 

edificios de carácter histórico ou tradicional deberán harmonizar con el 

(artigo 91.a) da LSG) e ser coherentes coas características naturais e culturais 

do seu contorno inmediato e da paisaxe circundante. 

b) Nos lugares de paisaxe aberta ou natural, ou nas perspectivas que ofrezan os 

conxuntos urbanos de características históricas ou tradicionais e nas 

inmediacións das estradas ou camiños de traxecto pintoresco non se permitirá 

que a situación, masa ou altura das construcións, muros e cerramentos, ou a 

instalación doutros elementos, limiten o campo visual para contemplar as 

belezas naturais, rompan a harmonía da paisaxe, desfiguren a perspectiva 

propia dela ou limiten ou impidan a contemplación do conxunto (artigo 91.b) 

da LSG). 
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c) A tipoloxía das construcións e os materiais e as cores empregados deberán 

favorecer a integración no contorno inmediato e na paisaxe (artigo 91.c) da 

LSG). 

d) As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e 

cubertas totalmente terminados (artigo 91.d) da LSG). 

e) Queda prohibida a publicidade estática que polas súas dimensións, 

localización ou colorido non cumpra as anteriores prescricións (artigo 91.e) da 

LSG). 

f) Nas zonas de fluxo preferente e nas áreas ameazadas por graves riscos 

naturais ou tecnolóxicos como explosión, incendio, contaminación, 

afundimento ou outros análogos só se permitirán as construcións e usos 

admitidos polas lexislacións sectoriais correspondentes (artigo 91.f) da LSG). 

4. As normas establecidas no punto anterior deben ser concretadas polo concello 

respectivo, en forma de determinacións xustificadas incluídas nos instrumentos de 

planeamento urbanístico aplicables, ou ben en forma de condicións que se 

impoñan nos títulos habilitantes de natureza urbanística e demais autorizacións 

que procedan, en desenvolvemento xustificado das citadas determinacións. 

Tal e como prescribe o apartado 4 do artigo amentado, a MP concreta as determinacións 

necesarias para garantir o cumprimento das normas establecidas no mesmo, como a 

continuación xustifícase polo miúdo: 

Con carácter xeral, a Normativa da Modificación Puntual establece como disposición 

común para todas as zonas de ordenación, no apartado 2.2.5 “Condicións de adaptación 

ao ambiente” a obriga de cumprimento das condicións establecidas no artigo 91 de 

adaptación ao ambiente da Lei 2/2016. 

• En relación co establecido no apartado 2 do citado artigo cómpre indicar que a 

presente modificación puntual formúlase, tal como se expresa nos apartados 1.3 e 2.3 

da memoria, co obxecto restablecer a ordenación urbanística que se contiña no PERI 

que fora aprobado definitivamente no ano 2014 contando informe favorable da 

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural por resultar acorde coa protección dos valores 

culturais presentes no ámbito. No presente caso os valores determinantes resultan ser os 

culturais por tratarse dun ámbito de solo urbano enclavado no mesmo centro da 

cidade de Vigo, directamente vinculado ao casco histórico da cidade, sen presenza de 

valores naturais relevante.  

Por outra banda, a recuperación da ordenación do PERI Barrio do Cura a través da 

presente MP leva de seu a asunción dos criterios establecidos –tamén ao respecto da 

integración paisaxística– pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural nos seus informes 

de 09.09.2013, 30.01.2014 e 15.04.2014, criterios que xa foran incorporados á ordenación 

definitivamente aprobada (a que agora se pretende recuperar) cumprindo as 

condicións establecidas no informe favorable emitido pola DXPC. Téñense ademais en 
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consideración, no que resultan de aplicación, os criterios específicos de intervención no 

contorno de protección recollidos no artigo 46 da Lei 5/2016 LPCG. 

Así, a MP asume como condicionante básico a integración ambiental da ordenación 

(apartado 1.12.3 da memoria) respecto das variables ambientais identificadas no 

ámbito, nomeadamente os referidos ás afeccións ao patrimonio cultural (1.12.4) e á 

integración paisaxística da actuación (1.12.5), establecendo en razón dos mesmos os 

criterios específicos de ordenación, que se recollen nos apartados 2.4.5 “Criterios 

respecto da protección do patrimonio cultural” e 2.4.6 “Criterios respecto da 

integración paisaxística” da memoria xustificativa. Criterios que se traducen nas 

determinacións da ordenación e nas disposicións normativas da MP. 

• En relación coa letra a) do apartado 3 cómpre indicar que a presente MP pretende 

resolver, coa disposición e deseño dos volumes edificatorios, a transición entre as 

volumetrías que conforman o tecido do casco vello e as mais masivas conformadas nas 

áreas de extensión da cidade mais recentes, na procura da integración harmónica das 

distintas estruturas urbanas que conflúen neste ámbito, respectando, e mesmo 

valorizando, os valores paisaxísticos da cidade histórica e a súa contemplación.  Nesta 

transición/integración xoga un papel central a ordenación dos baleiros (espazo público) 

que a ordenación incorpora: tanto a nova praza-miradoiro, arredor (e baixo) da cal se 

dispoñen a meirande parte dos aproveitamentos, como as restantes zonas verdes e 

espazos libres que, xunto coa nova apertura viaria, son pezas chave na articulación co 

casco vello. 

Os espazos libres concíbense como elementos de ordenación que ademais de cumprir 

as súas funcións propias sirvan para matizar a incidencia na paisaxe urbana da 

edificación proxectada, nomeadamente dende os ós puntos mais sensibles como 

poden ser o propio Paseo de Alfonso XII, o Berbés ou a contorna do Convento San 

Francisco, e mesmo para a mellora da calidade da escena urbana actual (traseiras das 

edificacións de O Berbés-San Francisco). En todo caso evitarase que o arborado limite 

as vistas sobre a Ría. 

• Respecto da letra b) do apartado 3 cómpre indicar que a preservación das vistas do 

miradoiro do Paseo de Alfonso XII, un dos lugares máis representativos da cidade de 

Vigo, é un criterio básico da ordenación. Os volumes edificados ordénanse de modo 

que quede garantida a conservación das vistas desde o Paseo Alfonso XII, ao que se lle 

da continuidade nos novos espazos públicos que se pretende prolonguen o carácter de 

paseo/estancia–miradoiro sobre a Ría.  A tal efecto, establécense as determinacións de 

ordenación e normativas para garantir que a altura máxima das edificacións situadas 

nas cotas baixas do ámbito (SUNC) non superen a cota do Paseo de Alfonso XII (cota 

40.50) garantindo así a non interferencia sobre as vistas desde o miradoiro  nin desde a 

nova praza, establecendo, ademais, as determinacións normativas para que as 

cubertas de ditas edificacións trátese como unha quinta fachada. 
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• Respecto da letra c) do apartado 3, cómpre indicar que a ordenación proxectada e as 

disposicións normativas da MP están orientadas á procura da integración das distintas 

estruturas urbanas e tipoloxías que conflúen neste punto da cidade, procurando resolver 

de forma harmónica a transición entre as volumetrías que conforman o tecido do casco 

vello e as mais masivas conformadas nas áreas de extensión da cidade mais recentes. A 

tal efecto, ademais dunha regulación estrita das volumetrías, as ordenanzas particulares 

deste ámbito establecen na regulación das condicións estéticas as directrices 

necesarias para facilitar a integración das edificacións. 

• En relación coa letra d) do apartado 3, as ordenanzas de zona establecen as 

condicións estéticas da edificación esixindo a total terminación das fachadas, incluso 

nas plantas baixas, e do tratamento das cubertas coa mesma dignidade das fachadas. 

• En relación coa letra f) do apartado 3, a publicidade estática das características 

formuladas está expresamente prohibida pola normativa . 

Por último, cómpre indicar que o ámbito da MP non se atopa en zona de fluxo preferente 

nin nunha área ameazadas por graves riscos naturais ou tecnolóxicos. 

 

 

 

 

 

  

 

Data sinatura: 28/10/2019   CSV: 26E2C5-C9318A-268CA8-PMY8JK-CZZCXG-HE  Verificable en www.vigo.org/csv  APROBACION INICIAL PLENO 8/10/19



MEMORIA 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA DO CONCELLO DE VIGO 

PARA A REORDENACIÓN DO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA  

Documento para Aprobación Inicial . Marzo 2019                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3.  INFORME XUSTIFICATIVO DO CUMPRIMENTO 

DA NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE  

 

 

 

Data sinatura: 28/10/2019   CSV: 26E2C5-C9318A-268CA8-PMY8JK-CZZCXG-HE  Verificable en www.vigo.org/csv  APROBACION INICIAL PLENO 8/10/19



Data sinatura: 28/10/2019   CSV: 26E2C5-C9318A-268CA8-PMY8JK-CZZCXG-HE  Verificable en www.vigo.org/csv  APROBACION INICIAL PLENO 8/10/19



ANEXOS A MEMORIA   -  ANEXO 3 .  CUMPRIMENTO DA NORMATIVA SECTORIAL 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA DO CONCELLO DE VIGO 

PARA A REORDENACIÓN DO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA  

Documento para Aprobación Inicial . Marzo 2019     

 

                

 
  A3. 1 

 

1.- CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE HABITABILIDADE DE VIVENDAS DE 

GALICIA (NHV) 

Segundo dispón o apartado 1 do artigo 4º do Decreto 29/2010 de 4 de marzo polo que 

se aproban as Normas de habitabilidade de vivendas de Galicia (NHV-2010), para os 

efectos previstos no artigo 48.1 da LOUG (hoxe 43.1 LSG) os instrumentos de 

ordenación  urbanística conterán unha memoria xustificativa da súa adecuación ás 

devanditas normas., ...), e a tal efecto  redáctase o presente apartado. 

• Ámbito de aplicación para a Modificación Puntual do PXOU 

O apartado 2 do artigo 4 NHV-2010 establece:  

“O planeamento que determine a nova ordenación detallada de solos nos cales 

se prevexa o uso residencial deberá establecer as condicións que deben cumprir 

as vivendas para ter a condición de vivenda exterior, e adoptar as medidas 

necesarias para garantir o axeitado asolamento das vivendas. 

Nestes solos, para que unha vivenda teña a condición de vivenda exterior, 

deberá garantirse que determinadas estancias das vivendas teñen iluminación e 

ventilación directa a través de espazos exteriores de calidade, públicos ou 

privados, que deberán ser recollidos como tales no planeamento. O planeamento 

deberá establecer as características e dimensións destes espazos e deberase 

xustificar como mínimo: 

a) Que a configuración e dimensións do espazo garde unha axeitada relación 

coa altura das edificacións que o conforman. 

b) Que se respecten unhas distancias mínimas de luces rectas, que establecerá 

o planeamento, en función das alturas das edificacións enfrontadas. 

c) Que se garanta a continuidade espacial e de deseño dos ditos espazos aínda 

que o seu desenvolvemento sexa realizado por propietarios diferentes. 

d) Que as dimensións destes espazos non resulten inferiores ás exixibles segundo 

o punto I.A.1.1 do anexo I a este decreto para os solos sen planeamento. 

Ademais, polo menos a estancia maior e outra estancia, cando a vivenda conte 

con máis de unha, deberán ter iluminación e ventilación directa a través dos 

citados espazos exteriores de calidade. O planeamento poderá establecer a 

posibilidade de que o resto das estancias das vivendas, ou algunha delas, poida 

ter iluminación e ventilación a través de patios de parcela cuxas características e 

dimensións virán reguladas no planeamento e que, como mínimo, deberán 

respectar as determinacións establecidas no anexo I deste decreto para os patios 

de parcela. 
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.....”  

Pola súa parte o apartado 3 do mesmo artigo 4 NHV establece: 

“Nos solos con planeamento que contemple a ordenación detallada aprobada 

con anterioridade á entrada en vigor destas normas, as condiciones de vivenda 

exterior serán las reguladas por dito planeamento de acordo co disposto no 

apartado I.A.1. das normas NHV-2010. 

Nestes solos, a modificación do planeamento que implique a variación da 

ordenación detallada conlevará a necesidade de establecer as condicións de 

vivenda exterior de acordo co disposto no  punto 2 de este artigo. Ditas 

condicións poderán, se así estímase oportuno, coincidir coas establecidas no 

planeamento que se modifica.” 

A presente Modificación Puntual establece a regulación dos usos e das edificacións no 

ámbito da mesma por medio dunhas normas particulares que se integran como un 

novo epígrafe (3.4.10 “Normas particulares para o ámbito do Barrio do Cura”) dentro 

do apartado 3.4 “Normas urbanísticas en solo urbano” das Normas Urbanísticas do 

PXOU. 

Dentro desta normativa especifica para o ámbito establécense, dentro das 

disposicións comúns a todas as zonas de ordenación, as condicións hixiénicas e de 

habitabilidade que deben cumprir as vivendas no apartado 2.2.3, que a seguir se 

reproduce: 

2.2.3.- Condicións hixiénicas e de habitabilidade das vivendas 

As vivendas deberán o cumprir co disposto na Lei 8/2012, do 29 de xuño, de 

vivenda de Galicia e no Decreto 29/2010 polo que se aproban as normas de 

habitabilidade de vivendas de Galicia (NHV-2010) 

As vivendas deberán ter la consideración de vivenda exterior.  Entenderase que as 

vivendas teñen a condición de vivenda exterior se cómpren as condicións 

definidas no apartado I.A.1.1 do anexo I das NHV-2010. 

Tódalas pezas vivideiras deberán cumprir as condicións definidas no apartado 

I.A.1.2 do anexo I das NHV-2010 e no apartado 3.3.2 das Normas Urbanísticas do 

PXOU, prevalecendo as primeiras en caso de contradición. 

A MP establece, por tanto, a esixencia da consideración de vivenda exterior para 

todas as vivendas do ámbito, e establece as condicións para tal consideración nos 

termos establecidos no propio anexo I das NHV-2010. Esixe, ademais,  o cumprimento 

das condicións establecidas no mesmo anexo I das NHV-2010 e nas Normas 

Urbanísticas do PXOU para as pezas vivideiras das vivendas, prevalecendo, en todo 

caso, as das NHV-2010. 

A MP cumpre, xa que logo, co disposto polo artigo 4 NHV-2010. 
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2.- CUMPRIMENTO DA NORMATIVA DE ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN DE 

BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS. 

En cumprimento do artigo 43.3 da LSG, na presente Modificación Puntual, como 

planeamento que establece a ordenación detallada, téñense en conta as previsións 

necesarias para evitar barreiras arquitectónicas e urbanísticas, de maneira que as 

persoas con mobilidade reducida vexan facilitado ao máximo o acceso directo aos 

espazos públicos e ás edificacións públicas e privadas, de acordo coa normativa 

vixente sobre accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas. 

De conformidade co disposto na Disposición Transitoria Primeira da Lei 10/2014, do 3 

de decembro, de accesibilidade, mentres non se produza o desenvolvemento 

regulamentario a que se refire o artigo 33 de dita lei, permanecerá vixente a 

regulación contida ao respecto no Decreto 35/2000, de 28 de xaneiro, polo que se 

aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei sobre accesibilidade 

e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia (RASB).  

A estes efectos a ordenación proposta respecta as condicións establecidas no citado 

texto legal, e no particular as relativas ao disposto no Capítulo I do RASB “Disposicións 

sobre barreiras arquitectónicas urbanísticas (BAUR)”, nas Seccións primeira a oitava, no 

referente as determinacións propias do planeamento de desenvolvemento. 

Así mesmo, de forma complementaria, será de obrigado cumprimento a lexislación 

estatal que regula as condicións básicas en materia de accesibilidade mediante a 

Orden VIV/561/2010, do 1 de febreiro, pola que se desenvolve o documento técnico 

de condiciones básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e 

utilización dos espazos públicos urbanizados. 

As condicións de accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización de 

espazos públicos urbanizados aplícanse ás áreas de uso peonil, áreas de estanza, 

elementos urbanos e itinerarios peonís comprendidos en espazos públicos urbanizados. 

Ditas condicións, establecen unha serie de características de deseño, construción, 

mantemento e xestión que deben cumprir os devanditos espazos públicos urbanizados 

2.1.- CUMPRIMENTO DAS CONDICIÓNS BÁSICAS DE ACCESIBILIDADE DA 
ORDE VIV/561/2010 

A Orde VIV/561/2010 é o documento técnico que desenvolve o mandato contido na 

disposición final cuarta do Real Decreto 505/2007, do 20 de abril, polo que se 

aprobaron as condicións básicas de accesibilidade e non discriminación das persoas 

con mobilidade reducida para o acceso e utilización dos espazos públicos 

urbanizados e edificacións.  

As condicións de accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización de 

espazos públicos urbanizados aplícanse ás áreas de uso peonil, áreas de estanza, 
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elementos urbanos e itinerarios peonís comprendidos en espazos públicos urbanizados. 

Ditas condicións, establecen unha serie de características de deseño, construción, 

mantemento e xestión que deben cumprir os devanditos espazos públicos 

urbanizados.  

A continuación relaciónanse os parámetros que son de aplicación como esixencia de 

deseño na fase de planeamento, remitíndose ao cumprimento do resto das 

condicións establecidas na Orde por parte do proxecto de urbanización que 

desenvolva a ordenación detallada: 

• Art. 5.  Condicións xerais do itinerario peonil accesible. 

A ordenación proposta establece itinerarios peonís accesibles, tanto para o acceso ás 

edificacións propostas como aos espazos libres públicos, xa sexan áreas de tránsito ou 

estanciais. Ditos trazados viarios responden á necesaria articulación da ordenación 

proposta coa trama urbana xa consolidada no entorno inmediato.  

Tódolos itinerarios accesibles compren as seguintes condicións: 

- Discorren de xeito lindante ou adxacente á liña de fachada ou elemento 

horizontal que materialice fisicamente o límite edificado a nivel do solo. 

- Posúen una anchura libre de paso maior de 1,80 m. 

- En todo o seu desenvolvemento posúen unha altura libre de paso non inferior a 

2,20 m. 

- A pendente máxima lonxitudinal non supera o 6%.  

O resto de condicións serán de obrigado cumprimento para o proxecto de 

urbanización. 

• Art. 6.  Condicións xerais das áreas de estanza. 

Todas as instalacións, actividades e servizos dispoñibles, de tipo fixo ou eventual, que 

poidan desenvolverse nas áreas de estanza da ordenación proposta, teñen 

capacidade para estar conectadas mediante, polo menos, un itinerario peonil 

accesible e garantir o seu uso e lecer de xeito autónomo e seguro por parte de todas 

as persoas, incluídas as usuarias de axudas técnicas ou produtos de apoio. 

O resto de condicións serán de obrigado cumprimento para o proxecto de 

urbanización. 

• Art. 7.  Parques e xardíns. 

Todas as instalacións, actividades e servizos dispoñibles que se poden realizar nos 

parques e xardíns da ordenación proposta, teñen capacidade para estar conectadas 

entre si e cos accesos mediante, polo menos, un itinerario peonil accesible. 
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O resto de condicións serán de obrigado cumprimento para o proxecto de 

urbanización. 

• Art. 14.  Ramplas. 

Nun itinerario peonil accesible considéranse ramplas os planos inclinados destinados a 

salvar inclinacións superiores ao 6% ou desniveis superiores a 20 cm. As ramplas 

proxectadas cómpren coas condicións esixidas: 

- Os tramos das ramplas teñen unha anchura mínima libre de paso maior de 1,80  

m e a lonxitude máxima non supera os 10 m. 

- A pendente lonxitudinal máxima é inferior ao 8% . 

- A pendente transversal máxima será do 2%. 

- Os descansos situados entre tramos dunha rampla teñen o mesmo ancho que 

esta, e unha profundidade mínima maior de 1,80  m en todos os casos. 

O resto de condicións serán de obrigado cumprimento para o proxecto de 

urbanización. 

• Art. 15.  Escaleiras. 

As escaleiras que serven de alternativa de paso a unha rampla situada no itinerario 

peonil accesible, sitúanse lindeiros ou próximas a esta, e os tramos cumpren as 

seguintes especificacións:  

- Teñen 3 chanzos como mínimo e 12 como máximo. 

- A largura libre de paso e maior de 1,20 m. 

- Son de directriz recta. 

- Os descansos situados entre tramos dunha escaleira teñen o mesmo ancho que 

esta, e unha profundidade de mais de 1,20 m 

O resto de condicións serán de obrigado cumprimento para o proxecto de 

urbanización. 

• Art.24.  Urbanización de frontes de parcela 

As frontes de parcela marcan o límite desta, non estando permitido invadir o itinerario 

peonil nin a nivel de solo nin en altura. No caso de que existira una unha diferencia de 

rasantes entre o espazo público urbanizado e a parcela, e debido á obriga de manter 

a continuidade dos itinerarios peonís no interior da mesma, o desnivel deberá ser 

resolto dentro dos límites da parcela, quedando prohibida a alteración do nivel e 

pendente lonxitudinal da beirarrúa para adaptarse ás rasantes da parcela. 

Garántese en todo caso a continuidade do itinerario peonil accesible ao discorrer 

polo fronte de parcelas evitando chanzos, resaltes, planos inclinados ou ramplas que 
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puideran alterar o nivel, a pendente lonxitudinal ou outras condicións, características 

ou dimensións do mesmo. 

• Art. 35.  Prazas de aparcadoiro reservadas para persoas con mobilidade 

reducida. 

Cómprese coa reserva mínima dunha praza de aparcadoiro por cada corenta prazas 

ou fracción, independentemente das prazas destinadas a residencia o lugares de 

traballo: Previsión de prazas de aparcadoiro na ordenación detallada do ámbito é de 

300 prazas:  300/40 = 8 prazas.  A reserva de prazas adaptadas para persoas con 

mobilidade reducida na ordenación detallada é de 8 prazas. 

Estas prazas estarán localizadas no aparcamento público previsto baixo a rasante do 

novo vial proxectado, na zona central de actividade, próxima aos espazos 

dotacionais, e nos puntos de cruzamento entre os itinerarios peonís accesibles e os 

itinerarios vehiculares. O proxecto do aparcamento público deberá garantir o acceso 

dende a zona de transferencia ata os itinerarios peonís accesibles de forma autónoma 

e segura. 

As prazas adaptadas deberán dispoñer dunhas dimensións mínimas de 5,00 m de 

lonxitude × 2,50 m de ancho e contar coas respectivas zonas de aproximación e 

transferencia. 

Conclúese entón que a ordenación proposta CUMPRE coas condicións de 

accesibilidade esixidas. 

2.2.- CUMPRIMENTO DA LEI 10/2014, DO 3 DE DECEMBRO, DE 
ACCESIBILIDADE 

De conformidade co disposto na Disposición Transitoria Primeira da Lei 10/2014, do 3 

de decembro, de accesibilidade de Galicia, mentres non se produza o 

desenvolvemento regulamentario a que se refire o artigo 33 de dita lei, permanecerá 

vixente a regulación contida ao respecto no Decreto 35/2000, de 28 de xaneiro, polo 

que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei sobre 

accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia (en 

adiante RASB).  

A estes efectos a MP respecta as condicións establecidas no citado texto legal, e no 

particular as relativas ao disposto no Capítulo I do RASB “Disposicións sobre barreiras 

arquitectónicas urbanísticas (BAUR)”, nas seccións primeira a oitava, no referente as 

determinacións propias do planeamento de desenvolvemento. 

O artigo 13.b do RASB indica que, cando por dificultades orográficas ou rúas 

preexistentes non sexa posible a creación dun itinerario adaptado, deseñarase como 

mínimo un itinerario practicable que permita o desprazamento de persoas con 
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mobilidade reducida, sen prexuízo de que progresivamente se establezan as regras 

para converter os espazos do ámbito en adaptados. 

Igualmente, no que se refire a itinerarios peonís para os que o custo de execución 

como adaptados sexa superior en máis dun 50% ó custo como non adaptados, o RASB 

permite a exención, efectuando unha proposta alternativa, que requirirá, previamente 

á aprobación do instrumento urbanístico, o informe favorable do Consello Autonómico 

para a promoción da Accesibilidade e a Supresión de Barreiras (art. 16 RASB). 

No caso concreto do presente ámbito, presenta unhas particularidades topográficas 

con pendentes nalgúns casos bastante acusadas. A ordenación viaria adáptase ao 

máximo posible á topografía existente, habilitando, en todo caso, dentro do ámbito 

percorridos accesibles. 

Reflíctese a continuación o esquema de itinerarios peonís da actuación, o cadro de 

tramos e pendentes do mesmo, e o tipo de percorrido do mesmo (adaptado ou 

practicable). 

• Accesibilidade do viario de nova creación. 

A totalidade dos viais propostos cumpren as condicións de itinerarios adaptados, ós 

efectos da lei de accesibilidade, non superando a pendente máxima do 10% segundo 

o disposto nas condicións de itinerarios adaptados segundo a Base 1.1 do Código de 

Accesibilidade. 

No que atinxe á largura mínima de paso libre de obstáculos para os itinerarios peonís, 

en todo o ámbito proposto establécese en 2,00 m libre de obstáculos, cumprindo así o 

artigo 16º do Regulamento de Accesibilidade sobre Itinerarios para tránsito de peóns 

xa que resultan acordes coas condicións establecidas na Base 1.1 do Código de 

Accesibilidade. 

• Accesibilidade de parques, xardíns e demais espazos libres de uso público 

Todos os parques, xardíns, e espazos libres previstos dispoñen da posibilidade de 

deseño de itinerarios adaptados, de acordo co artigo 18 do RASB. 

Tódolos espazos de reserva para espazos libres e zonas verdes teñen posibilidade de 

accesos adaptados dende o viario previsto, e itinerarios transversais adaptados. 

• Outras condicións de accesibilidade 

En xeral estarase ó disposto na Lei 10/2014 e no Decreto 35/2000 en todo o relativo a  

prazas de aparcadoiros, elementos de urbanización, características do mobiliario, 

obras e sinalización; debéndose concretar e definir no Proxecto, ou Proxectos de 

urbanización que desenvolvan a ordenación detallada establecida por esta MP. 

Nas zonas destinadas a aparcadoiros públicos, no proxecto de urbanización 

reservaranse, con carácter permanente e próximo dos accesos de peóns, prazas 
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debidamente sinaladas para vehículos acreditados que transporten persoas en 

situación de mobilidade reducida. 

Esta Modificación proposta cumpre coa reserva mínima de prazas adaptadas disposta 

na Base 1.3 do Código de Accesibilidade (Decreto 35/2000) 

 

Percorridos peonís baixo nivel Praza-miradoiro (cota +5,00 a +31,50) 

 

             

Percorridos peonís baixo nivel Praza-miradoiro (cota +35,00 a +37,50) 
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Percorridos peonís sobre Praza-miradoiro (cota +41,00) 
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3.- CUMPRIMENTO DO REAL DECRETO 1367/2007, DE 19 DE OUTUBRO, 

POLO QUE SE DESENVOLVE A LEI 37/2003, DE 17 DE NOVEMBRO, DO 

RUÍDO 

Para dar cumprimento ao establecido no artigo 5.2 do Decreto 106/2015, do 9 de 

xullo, sobre contaminación acústica de Galicia e no RD 1367/2007, do 19 de outubro, 

pola que se desenvolve a lei do ruído, esta MP do PXOU, inclúe de forma explícita a 

delimitación da zonificación acústica correspondente ao ámbito da mesma. 

Para delimitar as áreas acústicas existentes no ámbito da MP, tivéronse en conta os 

criterios e directrices establecidos nos apartados 1, 2 e 3 do Anexo V do RD 1367/2007. 

Os usos asociados ás áreas acústicas existentes no ámbito da MP, corresponden a: 

- Área acústica de tipo a)  Sectores con predominio de uso residencial : 

 Inclúese dentro desta área a superficie destinada a uso residencial e as áreas 

destinadas a espazos libres e zonas verdes, tanto privadas como de dominio e 

uso público, cunha superficie de 12.516 m2. 

- Área acústica de tipo d)  Sectores con predominio de uso terciario: 

 Inclúese dentro desta área a superficie destinada a uso terciario baixo a 

praza, cunha superficie de 3.287 m2. 

- Área acústica de tipo e)  Sectores del territorio con predominio de solo de 

uso sanitario, docente y cultural que requira de especial protección contra la 

contaminación acústica. 

 Inclúese dentro desta área a superficie destinada a equipamento docente 

(gardería), de 751 m2.  

- Área acústica de tipo f)  Sectores del territorio afectados a sistemas xerais 

de infraestruturas de transporte. 

 Inclúese dentro desta área a superficie correspondente ao sistema viario, de 

7.139 m2. 

 

O Plano de Zonificación Acústica, achégase como documento anexo da MP (Anexo 

7) coa listaxe das coordenadas UTM de todos os vértices, en cumprimento do disposto 

no artigo 5.4 do RD 1367/2007. 
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ANEXO 4.  SERVIZOS URBANOS E INFRAESTRUTURAS. 

ESTIMACIÓN DE DEMANDAS 
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1.- CRITERIOS SEGUIDOS PARA A IMPLANTACIÓN DOS SERVICIOS 

1.1.- LIMIAR 

No presente documento defínense e valoran as infraestruturas correspondentes ás diferentes 

Redes de servizos urbanos a implantar no ámbito da Modificación Puntual. 

Aínda que na definición de redes consideráronse só as establecidas como servizos básicos 

no PXOM, a valoración das infraestruturas realizouse de acordo aos capítulos habituais nos 

proxectos de obras de urbanización, isto é incluíndo os seguintes capítulos: 

• Movemento de Terras. Demolicións. 

• Pavimentación e firmes. 

• Abastecemento de Auga Potable. 

• Saneamento. Pluviais e Residuais. 

• Iluminación Pública. 

• Enerxía Eléctrica. 

• Canalización de Telecomunicacións. 

• Distribución de Gas. 

• Xardinería, Rega e Mobiliario Urbano. 

• Outros 

1.2.- OBXECTO 

O presente Anexo de Infraestruturas á memoria da Modificación Puntual ten como obxecto 

describir as redes de servizos urbanos existentes na contorna, estimar as demandas que 

xerará a urbanización do ámbito e propoñer solucións infraestruturais que atendan ditas 

demandas. 

Trátase de, a partir das redes existentes ou programadas e da estimación das novas 

demandas que xerará a urbanización do ámbito, resolver a adecuada conexión, 

ampliación ou reforzo de todas e cada unha das redes básicas de servizos urbanos. 

Os proxectos de urbanización e de obras ordinarias definirán mediante proxectos 

específicos de obras estas conexións. 

As cotas de rasante previstas para a rede viaria poderán modificarse se as características do 

saneamento así os requirisen. 
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1.3.- DELIMITACIÓN DO ÁMBITO. CARACTERIZACIÓN 

O ámbito dá presente Modificación puntual é coincidente co ámbito do “Plan Especial de 

Reforma Interior do ámbito APR A-4-01 BARRIO DO CURA”, previsto non PXOM de Vigo de 

2008, que fora aprobado definitivamente por acordo do Pleno do Concello de Vigo de 

02.06.2014, e posteriormente anulado como consecuencia dá anulación do propio PXOM.  

Agás polo vento norte, non que ou límite ou configuran, ademais dá Rúa Poboadores, ou 

convento de San Francisco e as traseiras dás parcelas edificadas con fronte á rúa S. 

Francisco, ou ámbito está delimitado por viario: ou Paseo de Alfonso XII e a Rúa Pi i Margall ( 

núm. 2 a 10) polo Leste, as rúas Llorente ( núm. 10 a 24) e Santa Marta ( núm. 2 a 36) polo sur, 

e as rúas C. de Torrecedeira e Gaiteiro Ricardo Portela polo Oeste. 

O ámbito así delimitado constitúe un enclave en solo urbano que abrangue unha superficie 

de 23.706 m2, dos que 3.480 m2 corresponden ao viario público existente.  

1.4.- INFRAESTRUTURAS EXISTENTES 

Inclúense neste apartado a descrición e situación das redes de infraestruturas existentes no 

ámbito de ordenación e a súa contorna. 

Para a redacción do presente estudo solicitouse información aos Servizos Técnicos do 

Concello de Vigo e realizáronse consultas ás diferentes compañías de servizos con redes de 

infraestrutura na contorna da actuación. 

1.4.1.- Abastecemento de auga potable 

Prodúcese un dobre sistema de abastecemento. 

O sistema básico está conformado a través da rede perimetral que discorre por Beiramar 

desde o depósito do Casal. O depósito xeral de abastecemento do Casal, de 132.000 m3 

sitúase a unha cota 136 metros. 

Un segundo sistema dependente do principal, articúlase a través do subsistema de 

abastecemento do depósito do Castro con 20.000 m3 e cota 115 metros. 

A rede perimetral acomete sobre a principal do centro urbano, nas arterias troncais de 

abastecemento, á súa vez parcialmente alimentadas desde o depósito do Castro que 

permite homoxeneizar as presións na rede. 

As redes arteriais na zona anexa á actuación acceden desde o Paseo de Alfonso, con tubos 

de diámetro 150 mm. recentemente renovados, que continúan cara a Pi-Margall. Por outra 

banda complétanse con subredes que se distribúen a través da rúa Torrecedeira, tamén en 

diámetros de 150 e 100 mm. 

O resto de conducións existentes no ámbito pertence ás redes secundaria e terciaria de 

distribución.  
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1.4.2.- Saneamento e pluviais 

A rede de saneamento é de tipo unitario, e verte sobre o colector de marxe de ría, como o 

resto da de centro urbano de Vigo que como esta área sitúase dentro da conca de ría. O 

sistema ao ser unitario tiña problemas de saturación en tempo de choiva, polo que se 

realizaron na contorna do ano 2000 colectores de alivio en puntos concretos da rede. Entre 

outros destacar os da rúa Carral, a rúa Poboadores (anexa ao ámbito), e a rúa Coruña. 

Toda a rede de residuais verte cara ao colector de marxe de ría, que se estende a través da 

avenida beiramar, existindo dous bombeos próximos ao ámbito que elevan a cota das 

augas, o bombeo do Berbés, e o Bombeo da rúa Coruña. Ademais devandito colector ten 

alivios parciais á altura do porto pesqueiro. 

As actuacións recentes de humanización de gran parte do tecido urbano desta parte da 

cidade, conseguiron concluír a separación das augas pluviais, en torno ao aliviadoiro da rúa 

Poboadores. En efecto, en torno ao sistema de alivio existente na devandita rúa, e que 

parte de Paseo de Alfonso, as obras de reurbanización, sanearon as acometidas de residuais 

pre-existentes no alivio, para independizar as redes, e separalas. Desta maneira con 

episodios baixos de auga, o alivio funciona só con pluviais, e só en períodos de intensa 

choiva cando entra en carga a rede de fecais, prodúcese un alivio cara a aliviadoiro de 

pluviais, alivio que en todo caso produciríase no colector de marxe. 

Por tanto a proposta debe avanzar en tentar reasignar parte das pluviais cara a devandito 

colector separativo na rúa Poboadores – San Francisco. 

1.4.3.- Enerxía eléctrica 

A compañía eléctrica con infraestrutura na zona é Unión Eléctrica Fenosa. Dita compañía 

completou a posta en servizo recente nas proximidades do ámbito, na zona baixa do Monte 

do Castro, unha nova subestación [2x50 MVA] desde a que se poderá abastecer a 

actuación. 

A rede de media tensión actual articúlase desde as subestacións do Troncal e Balaidos, 

principalmente, así como desde a nova subestación do Castro, que está enlazada coas 

anteriores mediante unha liña de alta tensión subterránea. 

1.4.4.- Canalización de Telecomunicacións 

O trazado das principais rutas de telecomunicacións discorre baixo o viario principal próximo 

ao ámbito. Existe cableado de telefónica e R. 

Desde as citadas infraestruturas, unha vez se dote ao ámbito das infraestruturas de 

canalización de telecomunicacións necesarias, poderanse atender as demandas da 

actuación ampliando a capacidade de transmisión do cableado portador. 
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1.4.5.- Gas natural 

A rede MPA de Gas Galicia penetra tanto desde Torrecedeira, como desde o paso Paseo 

de Alfonso e Pi-Margall; desde os devanditos ramais conectarase a distribución interior, 

previo convenio coa compañía operadora. 

1.5.- REDES DE INFRAESTRUTURAS PROPOSTAS 

Para o cálculo das demandas de servizos da actuación tómase como parámetros de 

referencia os que recolle o Cadro de Características correspondente á ordenación 

pormenorizada do A: Superficies, Edificabilidades e Usos. A partir de devandito cadro, 

considerando as superficies e edificabilidades de cada parcela xunto co uso previsto, e 

observando que a efectos do cálculo das demandas de cada un dos servizos as diferenzas 

son despreciables, redondeáronse os valores adoptando para o cálculo de infraestruturas os 

seguintes: 

Superficie delimitada (m2s) 11,310 12,395 23,706 

Aproveitamentos         

Edificabilidade total (m2t) 38,925 16,855 55,780 

Cuarteiron Pi y Margall - Llorente - Sta. Marta (SUC)  34,300  34,300 

Residencial Vivenda  23,578  23,578 

Terciario  10,722  10,722 

Cuarteiron Torrecedeira - Gaiteiro R. Portela  4,625  4,625 

Residencial Vivenda  4,625  4,625 

AR I-01 BARRIO DO CURA (SUNC)   16,855 16,855 

Residencial libre   8,259 8,259 

Residencial protexida   3,540 3,540 

Terciario   4,382 4,382 

Dotacional Privado   674 674 

1.5.1.- Abastecemento de auga potable 

1.5.1.1.- Demanda prevista 

De acordo á ordenación de solos residenciais, terciarios e dotacionais, e considerando as 

recomendacións contidas nas ITOHG respecto diso, adoptáronse as seguintes dotacións 

para o cálculo de demandas: 

USO DOTACIÓN 

Residencial 9,00 l/m2ed día 

Terciario 10,00 l/m2ed día 

Dotacional 10,00 l/m2ed día 

Rego zonas 

axardinadas 
4,00 l/m2reg día 
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A estimación da demanda da actuación recóllese no apéndice de Cálculo de Demandas. 

A demanda sen considerar a rega, ascende a 518 m3/día, sendo o caudal medio 6 l/ s e o 

punta da orde de 14,66 l/s. Estes caudais correspóndense con 361 m3/día, 4,18 l/ s de 

caudal medio e 10,03 l/ s de caudal punta para o Solo Urbano consolidado e 157 m3/día, 

1,82 l/ s e 4,37 l/ s para o Solo Urbano non consolidado 

As augas para a rega das zonas axardinadas procederán, sempre que exista caudal 

dispoñible, da rede de abastecemento de auga.  

Para calcular a demanda de auga de rega estimouse a superficie potencialmente regable 

e considerado unha dotación de 4 l/ m2/día. De acordo co apéndice de cálculo, a 

demanda total prevista de auga para rega ascende a 10 m3/día, considerando un período 

útil de rega de 8 horas tense un caudal máximo na rede de 0,36 l/s. Esta caudal considérase 

integramente no solo urbano non consolidado xa que o caudal para considerar para a rega 

dos alcorques nas aliñacións e espazos do solo urbano considérase despreciable en 

comparación co resto de caudais considerados. 

Por tanto, a demanda máxima de auga do polígono, incluíndo rega, é da orde de 528 

m3/día. 

1.5.1.2.- Descrición da rede proposta 

Proponse unha rede mallada e sectorizada mediante válvulas de tal forma que permita illar 

tramos e manter a subministración no resto da rede no caso dunha eventual avaría nun 

punto. 

As tubaxes serán preferentemente de fundición dúctil de diámetro variable en función dos 

caudais circulantes por cada tramo. A rede principal proposta está formada por conducións 

de 150 mm. de diámetro acometendo sobre a rede primaria que resolve a conexión exterior 

do ámbito. A malla secundaria prevese de 150/100 mm de diámetro sendo 100 mm o 

diámetro mínimo previsto. O proxecto incluirá a substitución total da rede na rúa Sta Marta e 

Llorente, de forma suficiente e mallada. Establecerase unha conexión en tubo de 150 mm. 

entre as rúas Paseo de Alfonso, Pi-Margall e Torrecedeira. Así mesmo establecerase unha 

conexión a través do viario interior, que conectará Torrecedeira con Poboadores. 

Dispoñeranse hidrantes normalizados de Ø 100 mm a unha interdistancia máxima de 200 m. 

As tubaxes discorrerán por viario público cumprindo as separacións mínimas co resto de 

servizos. 

Incluiranse os aparellos de illamento da rede (válvulas), reductoras de presión para garantir 

homoxeneidade no seu funcionamento, así como puntos de desaugadoiro, e outros 

dispositivos, segundo as determinacións do Concello de Vigo, e a empresa concesionaria. 

A rede de rega principal discorrerá polos viarios próximos ás zonas regables con demandas 

significativas. Desde esta tubaxe derivaranse os ramais secundarios, preferiblemente en 

PEAD, así como os sistemas de control e xestión do sistema de rega. 
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1.5.1.3.- Conexión Exterior 

Considérase que o mallado e a proximidade do depósito regulador do Castro garante a 

subministración prevista en condicións de caudal e presión suficientes. 

A conexión coa rede de distribución de auga potable exponse en varios puntos situados 

sobre a rede existente. Con obxecto de integrar a rede na malla existente prevese conexión 

da rede proxectada coas conducións existentes ou proxectadas no bordo da actuación. 

A rede principal proponse en tubaxe de fundición dúctil de 150 mm de diámetro con 

obxecto de facilitar extensións da rede a actuacións lindeiras. 

A rede de abastecemento de auga potable proposta recóllese no Plano correspondente.  

1.5.1.4.- Condicións para o Proxecto de Urbanización e proxectos de obras ordinarias 

Definirán a conexión exterior e rede de distribución de auga potable de acordo coas 

disposicións municipais e deberá cumprir as Normas de Abastecemento de Auga que 

determinen a compañía subministradora e os técnicos municipais. 

O proxecto da rede de distribución de Auga Potable deberá remitirse á compañía 

subministradora para a súa aprobación. 

Será o proxecto de urbanización, de acordo cos Servizos Técnicos Municipais, o que avalíe 

en función da localización e contía das demandas a extensión da rede de rega. 

O proxecto de rega contemplará sistemas e métodos de rega que permitan economizar o 

consumo de auga.  

1.5.2.- Saneamento 

1.5.2.1.- Demandas e criterio de cálculo 

O caudal de augas pluviais estímase a partir da fórmula: 

Q = c x I x A 

Onde: 

c = Coeficiente de escorrenta. 

I = Intensidade de choiva. 

A = Área vertente. 

A intensidade de precipitación considerada, de acordo coa vixente PXOM de Vigo de 1993, 

é de 250 l/ s por hectárea. Os coeficientes de escorrentía estimáronse en función dos 

tratamentos previstos para cada parcela e da extensión e características da rede de 

drenaxe e, por tanto, das súas posibilidades de captar e canalizar as augas de escorrentía. 
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As achegas de augas de escorrentía á rede de drenaxe prevista desde concas exteriores ao 

ámbito son despreciables ao contar devanditos sectores con rede de saneamento propia. 

A achega actual da superficie total do ámbito estímase considerando a precipitación que 

define o PXOM (250 l/ s·Ha) e un coeficiente de escorrentía medio de 0,74 (parcialmente 

urbanizado), en: 

Q = 2,37 x 250 x 0,75= 0,44 m3/s. 

Deste caudal correspóndense 0,25 m3/ s ao solo urbano consolidado e 0,19 m3/ s ao solo 

urbano non consolidado. 

O caudal medio de augas residuais obtense en función da demanda de auga potable 

prevista considerando, de acordo coas ITOHG que chega á rede de saneamento o 80% do 

caudal, é dicir asumindo que o 20 % do caudal destínase a usos consuntivos. Para obter o 

caudal punta de augas residuais considérase que as verteduras se concentran en 10 horas. 

É dicir asúmese un factor punta de 2,4. 

Por tanto, tal e como reflicte o apéndice de cálculo, o caudal medio de augas residuais 

ascende a 414,40 m3/día, mentres que o caudal punta é de 11,52 l/s. 

Estes caudais desagréganse en 288,80 m3/día cun caudal punta de 8,02 l/ s para o solo 

urbano consolidado e 125,60 m3/día cun caudal punta de 3,50 l/ s para o solo urbano non 

consolidado. 

1.5.2.2.- Descrición da rede proposta 

O sistema de saneamento proposto dentro do ámbito da actuación é separativo de 

carácter arborescente. 

O trazado da rede de saneamento queda recollido nos planos. Ambas as redes, pluviais e 

residuais, prevense con trazados sensiblemente paralelos. 

Para o deseño do a rede proposta consideráronse os seguintes condicionantes: 

 A altimetría actual dos terreos, os seus puntos baixos e liñas de escorrenta natural 

 As concas vertentes actuais 

 A rede de drenaxe existente e o sistema de colectores da contorna 

 A altimetría modificada prevista para a urbanización 

 As aliñacións de viarias e espazos públicos previstos 

 A disposición e frontes de parcelas 

Desta maneira previuse a seguinte topoloxía de rede, tanto para residuais como para 

pluviais: 

- Colectores renovados e separativos en Santa Marta e Llorente, conectados sobre a rede 

existente en Torredeira. 
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- Desde o viario interior, colectores separativos cara á rúa Poboadores e cara á rúa Santa 

Marta (seguindo as pendentes das rúas) e que acabará levando as augas cara á Rúa San 

Francisco 

- Desde a área comprendida entre Torrecedeira e Ricardo Portela se drenará cara a ambas 

as rúas, en función da proximidade. 

As dimensións da rede de pluviais responderán a cálculos hidrolóxicos, segundo o 

establecido nas ITOHG. As dimensións da rede de residuais responderá aos consumos 

previstos. En ambos os casos teranse en conta as achegas exteriores para o correcto 

dimensionado, e xustificaranse as capacidades dos puntos de conexión previstos. 

A captación das augas de escorrentía superficial prevese mediante absorbederos que 

verten aos ramais de pluviais a través de tubos de diámetro mínimo Ø 300 mm. Os sumidoiros 

e imbornaIs dispoñeranse en todos os puntos baixos, evitarán que a auga invada os cruces 

de calzada e a súa separación nunca será superior a 50 m. Ditas condicións esténdense ás 

zonas de cesión de uso público. Nese caso poderanse acometer zonas de recollida de 

pluviais mediante caces continuos, que sexan practicables, e que se conecten coa rede 

xeral a través de baixantes cun diámetro mínimo de 200 mm. Ditas baixantes han de ser 

practicables a través de arquetas. 

Na rede de colectores dispoñeranse pozos de rexistro visitables en cambios de dirección, de 

pendente ou diámetro e nos puntos de acometida entre ramais. A distancia máxima entre 

pozos en seccións non visitables será de 50 m. e o diámetro mínimo 300 mm a fin de facilitar 

a limpeza e mantemento da rede. 

Para o cálculo da rede consideraranse as velocidades mínimas co caudal medio e a 

capacidade dos colectores e velocidades máximas co caudal punta. 

1.5.2.3.- Conexión Exterior 

Non existen propostas estruturais dentro do PXOM, xa que a área atópase dentro da cidade 

consolidada. As cargas son as xerais aplicadas ao centro urbano de Vigo (zona 00 de 

subministración). 

As conexións exteriores da rede de drenaxe de augas pluviais e da rede de evacuación de 

augas residuais proxéctanse con trazados paralelos e sobre os colectores existentes. Exponse 

as seguintes: 

- A área entre Torrecedeira e Ricardo Portela, se drenará preferiblemente cara á cota baixa 

de Ricardo portela, e só secundariamente cara a Torrecedeira, conectando cos colectores 

pre-existentes 

- A área norte, na traseira da rúa San Francisco, drenará sobre a parte baixa da rúa San 

Francisco  

- A área sur, onde se concentran as intensidades e os usos, drenarán sobre Llorente Santa 

Marta, cara á rúa Torrecedeira. 
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En canto á depuración de augas residuais non son de prever problemas pola pequena 

contía dos caudais achegados. 

1.5.2.4.- Condicións para o Proxecto de Urbanización 

O Proxecto de Urbanización cumprirá as disposicións municipais respecto ao saneamento. 

O Proxecto de Urbanización xustificará o cálculo da rede proxectada así como a 

capacidade da rede de colectores e leitos existentes para recoller os caudais achegados, 

xa sexan de augas residuais ou de pluviais. 

1.5.3.- Alumeado público 

1.5.3.1.- Demandas e criterio de cálculo 

Os criterios de iluminación aplicados serán os niveis reflectidos na normativa vixente en 

canto a valores mínimos en servizo e uniformidade media para cada unha dos tipos de 

viario e espazos públicos definidos. A disposición dos puntos de luz efectuarase de forma 

que o nivel técnico da iluminación e a uniformidade da mesma satisfaga os obxectivos 

visuais desexados en función da zona para iluminar. 

Os niveis de iluminancia e uniformidade mínima serán os fixados pola “Instrución Técnica 

Complementaria EA – 02 NIVEIS DE ILUMINACIÓN” e de acordo cos servizos técnicos 

municipais.: 

A disposición das luminarias será axial, unilateral, pareada ou a tresbolillo en función da 

repartición das seccións viarias que deseñe o Proxecto de Urbanización. 

A iluminación proponse con puntos de luz provistos de lámpadas LED. 

1.5.3.2.- Descrición da rede proposta 

A canalización eléctrica xeral será subterránea e realizarase con condutores aloxados en 

tubos de polietileno corrugado colocados en gabias de acordo ao Regulamento 

Electrotécnico de Baixa Tensión e ás instrucións dos Servizos Técnicos municipais. 

As acometidas a unidades luminosas en columnas realizaranse sen elementos de empalme, 

derivando os condutos facendo entrada e saída directamente ás columnas a través da 

arqueta correspondente. 

Os equipos para utilizar en todos os casos deberán ter a calidade suficiente para cumprir cos 

requisitos de durabilidade e mantemento que estableza o Concello de Vigo, e deberán 

acomodarse esteticamente á zona na que se sitúen (viario, zonas de estancia, zonas verdes, 

lugares estratéxicos). A tipoloxía das luminarias, elementos e os materiais para empregar 

serán os aprobados polo Concello de Vigo. A iluminación realizarase con unidades 

luminosas de baixa contaminación lumínica. 
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1.5.3.3.- Conexión Exterior 

A conexión exterior realízase a través de centros de mando normalizados conectados aos 

correspondentes centros de transformación da rede de enerxía eléctrica. 

1.5.3.4.- Condicións para o Proxecto de Urbanización 

O Proxecto de Urbanización cumprirá as disposicións municipais respecto á iluminación 

pública. En particular, o proxecto de Iluminación Pública definirá a localización de luminarias 

en todos os viarios, paseos, espazos estanciais e lugares estratéxicos, definirá a situación 

daqueles mecanismos de control que sexan necesarios para o funcionamento da rede, e 

adoptará as solucións referentes a distribución, tipoloxía de luminarias e resto das variables 

en función do carácter do espazo para iluminar.  

Como criterio xeral separaranse os cálculos puramente eléctricos dos luminotécnicos. Os 

primeiros servirán de base para calcular as seccións dos condutores dos distintos circuítos 

eléctricos. Os segundos determinarán a disposición dos puntos de luz. 

Dentro dos cálculos eléctricos calcularanse as seccións dos condutores que alimentan as 

unidades luminosas a partir do emprazamento das mesmas e dos centros de mando, tendo 

en conta a potencia unitaria, tensión de servizo e caída de tensión máxima admisible. 

As instalacións deberán proxectarse de forma que se logre minimizar os seus custos, 

investimento máis explotación e mantemento, prevendo a vida útil da infraestrutura. 

1.5.4.- Enerxía eléctrica 

1.5.4.1.- Modificación do servizo 

No ámbito existen varias liñas de enerxía eléctrica de media e baixa tensión cuxo 

tratamento deberán definir o correspondentes Proxecto de Urbanización e Proxecto de 

Obras Ordinarias. A nivel de plan non se prevén actuacións de relevancia diferentes ás 

derivadas do soterramento e integración na nova rede de distribución dos tendidos de 

baixa tensión que discorren polo ámbito. 

1.5.4.2.- Demandas e criterio de cálculo 

Para estimar as necesidades de potencia se parte das cargas mínimas fixadas na Instrución 

ITC- BT-10. A carga total precisa para dar servizo ás futuras edificacións residenciais e de 

natureza terciaria e dotacional prevese de acordo co establecido na devandita Instrución e 

aplicando os coeficientes de simultaneidade nela contemplados. 

De acordo coa normativa contida no Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión, 

Instrución ITC- BT-10, considérase o seguinte: 

A efectos do cálculo da previsión de potencias e dado que non se pode dispoñer desa 

información neste punto, NON se prevé a instalación do sistema de protección da liña xeral 
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de alimentación contra sobrecargas que evita o fallo da subministración para o conxunto 

do edificio mediante a diminución momentánea da potencia destinada a recárgaa de 

vehículos (non é obrigatorio). Por tanto, a potencia total demandada será P5 = 3.680 W x nº 

prazas VE. O número de prazas VE mínimo é do 10% do total de prazas. En caso de preverse 

a súa implantación, a potencia demanda mínima pola carga eléctrica será do 30% de P5. 

De acordo co requirido, considérase unha vivenda tipo de 100 m² para o cálculo do número 

de vivendas en cada bloque. 

Considéranse vivendas cun grao electrificación básica, é dicir, 5.750 W por vivenda. 

Para os edificios, locais comerciais e de oficinas considéranse 100 W/ m², de acordo co 

Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión. 

Nos garaxes considérase ventilación forzada cunha dotación de 20 W/ m², de acordo co 

Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión. 

Estímanse 10 kW para os servizos comúns (ascensores, alumado portal e escaleiras, etc) de 

cada portal, considerando unha agrupación dunhas 40 vivendas por portal. 

Para a iluminación dos viarios estímanse unha dotación de 1,5 W/ m². 

Nas parcelas destinadas a zonas verdes prevese unha dotación de 1 W/ m² para 

iluminación, rega, etc. 

A estimación de potencia bruta instalada no ámbito, nun horizonte que contempla o 

desenvolvemento total do plan previsto, alcanza os 3.273 KW, correspondéndose 2.133 ao 

solo urbano consolidado e 1.140 ao non consolidado. 

 

1.5.4.3.- Descrición da rede proposta 

Para a distribución interior ao polígono estímase, en función da parcelación prevista, que o 

100 % da potencia fornecerase en baixa tensión e aplicaranse os un coeficientes de 

simultaneidade correspondentes.  

Para a rede de media tensión prevese condutor unipolar de aluminio de 3(1x240) mm² de 

sección. Estes cables teñen unha intensidade máxima admisible de 415 A e supoñendo unha 

redución por quecemento de 0,8, resulta unha potencia máxima por circuíto de: 

 

 

 Será necesario, por tanto dispoñer polo menos 1 liña de media tensión. 

Desde os centros de transformación distribuirase a rede de baixa tensión ata as parcelas e 

centros de mando da iluminación pública. 
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1.5.4.4.- Conexión Exterior 

A conexión exterior resolverase en función dos convenios que se asinen coa compañía 

distribuidora. Ao só efecto de cálculo, previsión e garantía de subministración, considérase a 

alimentación desde os circuítos de media tensión da subestación do Castro. 

1.5.4.5.- Condicións para o Proxecto de Urbanización 

A instalación de distribución de enerxía eléctrica a realizar, satisfará o establecido nos 

Regulamentos Electrotécnicos vixentes, é dicir no Regulamento Electrotécnico de Baixa 

Tensión, aprobado por Decreto 842/2002, do 2 de Agosto, así como a normativa específica 

da compañía subministradora de enerxía eléctrica ao polígono. 

Toda a rede será enterrada e discorrerá por terreos de dominio público. 

Os centros de transformación serán preferiblemente subterráneos e estarán situados en 

viario, zonas de recuado ou parcelas reservadas para ese efecto. Terán acceso desde zonas 

públicas. 

O Proxecto de Urbanización cumprirá o regulamento electrotécnico vixente e os criterios 

municipais.  

O proxecto da rede de Enerxía Eléctrica deberá remitirse á compañía subministradora para 

a súa aprobación. 

1.5.5.- Canalización de telecomunicacións 

1.5.5.1.- Demandas e criterio de cálculo 

A rede de canalización de telecomunicacións proponse común para aqueles operadores 

que presten servizo dentro do ámbito. Manteranse arquetas independentes para cada un 

dos operadores. 

Para un horizonte que contempla a colmatación do desenvolvemento previsto, 

considerando os cocientes reflectidos no apéndice de cálculo, obtense unha demanda 

máxima de 558 liñas teóricas. Aplicando un coeficiente de simultaneidade de 0,5 a todos os 

usos e unha relación de 1,4 entre liñas reais e pares teóricos, estímase unha demanda global 

aproximada de 450 pares de saída. En caso de considerarse de forma independente o solo 

urbano consolidado e o solo urbano non consolidado ser estiman 250 pares de saída para 

cada ámbito. 

1.5.5.2.- Descrición da rede proposta 

Enténdese por canalización de telecomunicacións a obra civil formada por condutos que, 

xunto ás arquetas e rexistros que a seccionan a cada certa distancia, prové no subsolo os 

espazos necesarios para aloxar a rede portadora. 
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A rede de canalización de telecomunicacións proxectada está formada por unha rede 

principal que une as cámaras de rexistro e unha canalización secundaria que deriva das 

arquetas e/ou armarios de acometidas. Desde as arquetas dispostas nas canalizacións 

secundarias resólvese a acometida do servizo a cada unha das parcelas. 

Atendendo á estimación da demanda realizada prevese unha rede primaria que soporte a 

rede de distribución principal e conecte coa rede exterior existente. Das cámaras situadas 

nesta rede prevese que derive unha rede secundaria arborescente formada por prismas cun 

número de tubos decrecente. 

1.5.5.3.- Conexión Exterior 

Só aos efectos de garantir a viabilidade de subministración considérase a capacidade de 

subministración dun único operador. 

A suficiencia da rede será confirmada mediante acordo coas compañías operadoras que 

prestan servizo na zona, entre elas Telefónica e R cable, os puntos de conexión existentes na 

contorna do ámbito son suficientes para proporcionar servizo de telecomunicacións á Área, 

unha vez que se dote ao sector das infraestruturas de canalización de telecomunicacións 

necesarias para iso.  

A conexión coa rede exterior de Telecomunicacións proponse sobre as cámaras máis 

próximas á actuación. 

1.5.5.4.- Condicións para o Proxecto de Urbanización 

O Proxecto de Urbanización cumprirá as disposicións municipais respecto a as canalizacións 

de telecomunicacións. O dimensionamiento considerará a viabilidade de dispoñer de 

canalizacións de reserva para atender ampliacións da rede a outros operadores. 

Os recintos de telecomunicacións situados en viario ou zonas de retranqueo serán 

subterráneos mentres que aqueles situados en parcelas reservadas para ese efecto poderán 

executarse en superficie. En ambos os casos, a súa integración na urbanización executarase 

de acordo ás disposicións dos Servizos Técnicos municipais. 

O proxecto da rede de Canalizacións de Telecomunicacións deberá remitirse a cada unha 

das compañías operadoras para a súa supervisión. 

1.5.6.- Gas natural 

1.5.6.1.- Demandas e criterio de cálculo 

Considerando unha dotación de 0,8 Nm3/ h por cada 100 m2 de solo neto destinado á 

edificación, con independencia do seu uso residencial, terciario ou dotacional a demanda 

de gas enerxético prevista para o sector ascende a 335 Nm3/ h, correspondéndose a 255 

Nm3/ h e 119 Nm3/ h ao solo urbano consolidado e non consolidado respectivamente. 
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O factor de simultaneidade da rede, de acordo á normativa da compañía subministradora 

habitual na zona (Gas Galicia SDG, S.A), calcúlase en base ao número de clientes 

potenciais en cada un dos ramais. Depende da topoloxía da rede e da parcelación do 

ámbito. A nivel deste documento estimouse un coeficiente de simultaneidade global de 

0,82 para os usos residenciais, 0,88 para os terciarios, e de 1 para os usos dotacionais. 

1.5.6.2.- Descrición da rede proposta 

A rede deberá estar ramificada discorrendo por espazos públicos, de acordo coas normas 

da empresa subministradora. 

1.5.6.3.- Conexión Exterior 

Tomarase acometida da rede existente na R/ Torrecedeira e no Paseo de Alfonso, tal e 

como se recolle no Plano anexo. 

1.5.6.4.- Condicións para o Proxecto de Urbanización 

O Proxecto de Urbanización cumprirá as disposicións municipais e as da compañía 

subministradora. 
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2.- ESTUDO DO CUSTE DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 

No presente epígrafe realízase a avaliación económica das actuacións previstas na 

ordenación detallada do ámbito clasificadas dende o punto de vista funcional, 

diferenciando, en todo caso o custe das actuacións a realizar en solo urbano consolidado 

das previstas en desenvolvemento do ámbito de solo urbano non consolidado, a efectos de 

asignar a financiación das mesma aos actores públicos o privados de acordo co réxime de 

obrigas legalmente establecido. 

2.1.- ACTUACIÓNS DE SISTEMAS XERAIS.  

Non se prevén actuacións en sistemas xerais toda vez que non resultan necesarias xa que 

conta con conexión directa e inmediata aos sistemas necesarios e a área de repartición AR 

I-01 BARRIO DO CURA non inclúe no seu ámbito nin ten adscritos á súa xestión solos 

destinados a este tipo de sistemas. 

2.2.- CUSTE DAS ACTUACIÓNS PREVISTAS EN S. U. CONSOLIDADO. 

2.2.1.- Obras de mellora da urbanización e reforzo das infraestruturas en SUC  

O desenvolvemento da ordenación detallada prevista na MP requirirá executar as obras de 

mellora da urbanización contempladas no solo urbano consolidado do ámbito. Por unha 

banda, das actuacións previstas sobre o viario actual (ampliación da sección das rúas 

Llorente e Santa Marta e solución en glorieta na confluencia destas rúas coa rúa C. de 

Torrecedeira)  e da renovación das redes de servizos urbanos destas rúas zonas. Por outra 

das actuacións en infraestrutura para o completamento, mellora ou reforzo das conexións 

das redes existentes cos sistemas exteriores ao ámbito.  

As actuacións en infraestrutura deséñanse e dimensiónanse, loxicamente, para o conxunto 

do ámbito do Barrio do cura, atribuíndo o custe estimado das mesmas ao SUC e ao SUNC 

proporcionalmente en función das demandas estimadas en cada unha das categorías de 

solo de acordo coa ordenación detallada prevista. Esta actuacións en infraestrutura, no 

caso do SUNC, contémplanse como conexións exteriores. 

Pola súa parte, as obras de reurbanización ou mellora da urbanización existente, teñen o  

carácter de obras ordinarias vinculadas na súa execución ás de edificación das parcelas de 

solo urbano consolidado, sen prexuízo de que podan ser abordadas como unha actuación 

conxunta. 

Estas obras realizarase tendo en conta a ordenación detallada do ámbito e demais 

determinacións establecidas nesta MP respecto ás características de execución da rede 

viaria, e a rede de servizos urbanos; así como as disposicións respecto das condicións xerais 

de urbanización recollidas na normativa do PXOU e demais normativa sectorial que resulte 

de aplicación.  
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A estimación dos custes de execución das obras de mellora da urbanización e reforzo das 

infraestruturas previstas en solo urbano consolidado ascende a 1.510.197 €, dos que 258.197 € 

corresponden a actuacións infraestruturais e 1.252.000 € corresponden ás actuacións de 

mellora da urbanización existente segundo se recolle nos seguintes cadros nos que se 

resume o custe das obras previstas en cada caso, desagregado polos principais capítulos. 
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2.3.- CUSTE DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DO ÁMBITO DE SUNC. 

O desenvolvemento da ordenación detallada prevista na MP para o ámbito de solo urbano 

non consolidado AR I-01 BARRIO DO CURA requirirá executar tanto as obras correspondentes 

á urbanización interior do polígono delimitado como das súas conexións ás redes existentes, 

consistindo ditas obras tanto na execución do viario, e dos servizos urbanos, como na 

explanación das parcelas de equipamentos e o tratamento dos espazos libres. 

2.3.1.- Conexións exteriores. [A] 

Contémplanse tanto as conexións exteriores viarias como as redes de infraestruturas 

necesarias para a conexión da actuación ás redes de servizos. 

As conexións exteriores das redes de infraestruturas de servizos. Comprenden todas as 

conexións de infraestruturas de servizos necesarias para a urbanización da área, 

abastecemento de auga, saneamento (pluviais e residuais), enerxía eléctrica, gas e 

telecomunicacións. As actuacións contempladas na valoración son as seguintes: 

 

2.3.2.- Urbanización interior da actuación [B] 

2.3.2.1.- Demolicións. Movemento de Terras [B.1] 

Inclúe as obras necesarias para executar o movemento de terras das zonas ocupadas por 

viarias e zonas de cesión e espazos libres (en caso de requirir o devandito movemento). Non 
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se consideran incidencias xeotécnicas relevantes que puidesen presentarse no momento de 

executar as obras nin demolicións especiais. Non inclúe as obras de escavación en parcela. 

2.3.2.2.- Rede Viaria [B.2] 

Inclúe a pavimentación de calzadas, zonas de aparcadoiro e beirarrúas dispostas segundo 

os eixos viarios, así como a pavimentación das zonas de cesión. Así mesmo contempla os 

custos de sinalización e regulación de interseccións e do tratamento das zonas terrizas 

asociadas ao viario ( alcorques, glorietas axardinadas). 

2.3.2.3.- Abastecemento de auga potable [B.3] 

Contempla o custo de construción da rede de distribución de auga potable. A rede 

principal exponse en Ø 150 mm, o diámetro mínimo contemplado para a rede de 

abastecemento é Ø 100 mm ao tratarse dunha actuación residencial. 

2.3.2.4.- Saneamento. Pluviais e Residuais [B.4] 

Estima o custo de construción da rede de drenaxe de augas pluviais, así como o custo de 

execución da rede de saneamento para a canalización e recollida das augas residuais. O 

diámetro mínimo contemplado é Ø 315 mm. 

2.3.2.5.- Alumeado público [B.5] 

Valora a canalización, cableado e instalación de luminarias para a iluminación dos espazos 

públicos: viario, espazos libres, zonas estanciais, etc.. 

2.3.2.6.- Enerxía eléctrica [B.6] 

Valora o custo das redes de distribución de enerxía eléctrica en media e baixa tensión e o 

custo dos centros de transformación estimados como necesarios para dar servizo ao 

polígono.  

2.3.2.7.- Canalización de telecomunicacións [B.7] 

Considera o custo de execución da infraestrutura común de canalización de 

telecomunicacións. Considérase que o tendido e instalación do cableado é 

responsabilidade das compañías prestatarias de servizos de telecomunicacións. 

2.3.2.8.- Distribución de gas [B.8] 

Valora o custo de construción da rede de distribución de gas enerxético. 

2.3.2.9.- Xardinería, Rego e Mobiliario Urbano [B.9] 
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Valora o custo do tratamento paisaxístico e a rede de rega das zonas verdes e espazos 

libres. A valoración inclúe o custo do mobiliario urbano, non considera actuacións singulares. 

2.3.2.10.- Outros e Imprevistos [B.10] 

Incorpora a consideración doutros custos, capítulos de sinalización viaria, de xestión de 

residuos, e seguridade e saúde, así como un posible sobrecusto motivado por variacións 

sobre as calidades valoradas para a urbanización, por posibles incidencias xeotécnicas, por 

actuacións urbanísticas singulares, situacións provisionais, etc. 

Este capítulo estimouse na contorna do 15 % do total das obras. 

2.3.2.11.- Custe da Urbanización interior 

Nas táboas seguintes achégase o resumo por capítulos da estimación económica das obras 

de urbanización interior do ámbito: 
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Superficie Edificabilidade Dotación

[m2
] [m2 

ed] [l/m2/dia] [m3/día] [l/s]

SUC

Residencial 28.203 9,0 254 2,94

Terciario 10.722 10,0 107 1,24

Dotacional 360 10,0 4 0,05

Espacios l ibres 0 0 0,0 0 0,00

TOTAL SUP 0 39.285 29,0 365 4,23

SUNC

Residencial 11.799 9,0 106 1,23

Terciario 4.382 10,0 44 0,51

Dotacional 674 10,0 7 0,08

Espacios l ibres 2.015 0 0,0 0 0,00

TOTAL SUNP 2.015 16.855 29,0 157 1,82

ÁMBITO

Residencial 40.001 9,0 360 4,17

Terciario 15.105 10,0 151 1,75

Dotacional 674 10,0 7 0,08

Espazos libres 2.015 0 0,0 0 0,00

TOTAL ÁMBITO 2.015 55.780 29,0 518 6,00

AUGA POTABLE

Caudal medio sen rego

CÁLCULO DE DEMANDAS

USO

MODIFICACIÓN PUNTUAL BARRIO DO CURA

PXOM - VIGO

Superficie Dotación

[m2
] % [m2] [l/m2/dia] [m3/día] [l/s]

SUC

Residencial

Terciario

Dotacional

Espacios l ibres

TOTAL SUP

SUNC

Residencial 0 0% 0 4,00 0,00 0,00

Terciario 0 0% 0 4,00 0,00 0,00

Dotacional 0 0% 0 4,00 0,00 0,00

Espacios l ibres 5.066 100% 5.066 4,00 20,00 0,23

TOTAL SUNP 5.066 5.066 20,00 0,23

ÁMBITO

Residencial 0% 0 4,00 0,00 0,00

Terciario 0% 0 4,00 0,00 0,00

Dotacional 0% 0 4,00 0,00 0,00

Espacios l ibres 5.066 100% 5.066 4,00 20,00 0,23

TOTAL ÁMBITO 5.066 5.066 20,00 0,23

MODIFICACIÓN PUNTUAL BARRIO DO CURA

PXOM - VIGO

Sup. Regable
USO

REGO

Caudal medio

CÁLCULO DE DEMANDAS
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Superficie Edificabilidade Q_medio ABA Q_medio RES Q_pta RES

[m2
] [m2 

ed] [m3/día] [m3/día] [l/s]

SUC

Residencial 28.203 254,00 203,20 5,64

Terciario 10.722 107,00 85,60 2,38

Dotacional 360 4,00 3,20 0,09

Espacios l ibres 0 0 0,00 0,00 0,00

TOTAL SUP 39.285 365,00 292,00 8,11

SUNC

Residencial 11.799 106,00 84,80 2,36

Terciario 4.382 44,00 35,20 0,98

Dotacional 674 7,00 5,60 0,16

Espacios l ibres 2.015 0 0,00 0,00 0,00

TOTAL SUNP 2.015 16.855 157,00 125,60 3,50

ÁMBITO

Residencial 40.001 360,00 288,00 8,00

Terciario 15.105 151,00 120,80 3,36

Dotacional 674 7,00 5,60 0,16

Espacios l ibres 2.015 0 0,00 0,00 0,00

TOTAL ÁMBITO 2.015 55.780 518,00 414,40 11,52

USO

SANEAMENTO RESIDUAIS

CÁLCULO DE DEMANDAS

MODIFICACIÓN PUNTUAL BARRIO DO CURA

PXOM - VIGO

Superficie Edi ficabi l idade Coef. Escorr.

[m2] [m2 
ed] [m3/s ] [l /s ]

SUC

Viario y zonas  edi ficadas 11.310 0,90 0,25 254

Zonas  verdes 0 0,20 0,00 0

TOTAL 11.310 0,90 0,25 254

SUNC

Vairio y zonas  edi ficadas 7.329 0,90 0,16 165

Zonas  verdes 5.066 0,20 0,03 25

TOTAL 12.395 0,61 0,19 190

ÁMBITO

Viario y zonas  edi ficadas 18.640 0,90 0,42 419

Zonas  verdes 5.066 0,20 0,03 25

TOTAL 23.706 0,75 0,44 444

PXOM - VIGO

CÁLCULO DE DEMANDAS

USO

DRENAXE PLUVIAIS

Caudal

MODIFICACIÓN PUNTUAL BARRIO DO CURA
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Superficie Edificabilidad Dotación Lín. teóricas Coef. Lín. reales Pares teóricos Pares

[m2
] [m2 

ed] [l in/100 m2 
ed] [ud] Simult [ud] 1,4 salida

SUC

Residencial 28.203 1 282 0,5 141,0 197 200

Terciario 10.722 1 107 0,5 53,6 75 100

Dotacional 360 1 4 0,5 1,8 3 0

Espacios l ibres 2.015 1 0 0,5 0,0 0 0

TOTAL 2.015 39.285 393 196 275 300

SUNC

Residencial 11.799 1 118 0,5 59,0 83 100

Terciario 4.382 1 44 0,5 21,9 31 50

Dotacional 674 1 7 0,5 3,4 5 0

Espacios l ibres 2.015 1 0 0,5 0,0 0 0

TOTAL 2.015 16.855 169 84 119 150

ÁMBITO

Residencial 40.001 1 400 0,5 200,0 280 300

Terciario 15.105 1 151 0,5 75,5 106 150

Dotacional 674 1 7 0,5 3,4 5 0

Espacios l ibres 2.015 0 1 0 0,5 0,0 0 0

TOTAL 2.015 55.780 558 279 391 450

TELECOMUNICACIÓNS

USO

CÁLCULO DE DEMANDAS

MODIFICACIÓN PUNTUAL BARRIO DO CURA

PXOM - VIGO
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Superficie Edificabilidad Viv eq Coef. Q unitario Caudal

[m2
] [m2 

ed] [1Ud=100m2] Simult [Nm3
/h] [Nm3

/h]

SUC

Residencial 0 28.203 282 0,82 0,80 185

Terciario 0 10.722 107 0,88 0,80 75

Dotacional 0 0 0 1,00 0,80 0

Espacios l ibres 2.015 0

TOTAL SUC 2.015 38.925 389 0,82 0,80 255

SUNC

Residencial 0 11.799 118 0,88 0,80 83

Terciario 0 4.382 44 1,00 0,80 35

Dotacional 0 674 7 1,00 0,80 6

Espacios l ibres 2.015 0

TOTAL SUNC 2.015 16.855 169 0,88 0,80 119

ÁMBITO

Residencial 40.001 400 0,82 0,80 262

Terciario 15.105 151 0,88 0,80 106

Dotacional 674 7 1,00 0,80 6

Espacios l ibres 2.015 0

TOTAL ÁMBITO 2.015 55.780 558 0,75 0,80 335

GAS

CÁLCULO DE DEMANDAS

MODIFICACIÓN PUNTUAL BARRIO DO CURA

PXOM - VIGO

USO
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ANEXO 5.  MEMORIA DE IMPACTO DE XÉNERO 
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1.- INTRODUCIÓN 

Este documento de Informe de impacto de Xénero realízase para a facilitar a 

incorporación de criterios, medidas e recomendacións que teñen como obxectivo 

afondar na igualdade de mulleres e homes na aplicación e desenvolvemento 

urbanístico da Modificación Puntual do Plan Xeral de Ordenación Urbana de Vigo 

(PXOU-93) que o Concello de Vigo pretende levar a cabo para a reordenación do 

ámbito do Barrio do Cura.  

1.1.- MARCO LEGAL.  

A Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para a igualdade efectiva de mulleres e 

homes, establece no seu artigo 31 de políticas urbanas, de ordenación territorial e 

vivenda:  

“Las Administraciones públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad, en 

las políticas urbanas, en la definición y ejecución del planeamiento urbanístico, la 

perspectiva de género, utilizando para ello, especialmente, mecanismos e 

instrumentos que fomenten y favorezcan la participación ciudadana y la 

transparencia”  

Por conseguinte, obriga ese precepto a que todos os plans, proxectos e programas, 

por conseguinte, tamén a presente Modificación Puntual, conte con un Informe de 

Impacto de Xénero, que teña en conta os obxectivos, criterios e solucións que 

permitan afrontar o documento coa perspectiva  de xénero,  tanto na elaboración 

como na execución desta figura de planeamento urbanístico. 

A necesidade de ter en conta a perspectiva de xénero no eido que nos ocupa ven 

sendo tamén preocupación constante dos organismos internacionais como as Nacións 

Unidas ou a Comisión Europea,  que teñen sinalado o urbanismo e a ordenación do 

territorio como campos de política pública claves para avanzar cara á igualdade de 

oportunidades entre mulleres e homes. A nivel mundial, no Cume sobre o 

Desenvolvemento Sustentable en setembro de 2015, a Organización de Nacións 

Unidas definiu 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable, sendo un deles 

“Alcanzar a igualdade entre os xéneros e  empodeirar a todas as mulleres e nenas”. 

Por outra banda, no obxectivo de “Lograr que as cidades e os asentamentos humanos 

sexan inclusivos, seguros, resilientes e sustentables”, establécese como meta 

“proporcionar acceso universal a zonas verdes e espazos públicos seguros, inclusivos e 

accesibles, en particular para as mulleres e os nenos, as persoas de idade e as persoas 

con discapacidade”. 

A Nova Axenda Urbana da ONU aprobada na Conferencia das Nacións Unidas sobre 

a Vivenda e o Desenvolvemento Urbano Sustentable (Hábitat III) que tivo lugar en 

Quito, do 17 ao 20 de outubro de 2016, reorienta a maneira en que se planifican, se 
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deseñan, se financian, se desenvolven, se administran e xestionan as cidades e os 

asentamentos humanos. Entre os obxectivos que se perseguen está o “lograr a 

igualdade de xénero e o  empoderamento de todas as mulleres e as nenas a fin de 

aproveitar plenamente a súa contribución vital ao desenvolvemento sustentable (...), 

asegurando a participación plena e efectiva das mulleres e a igualdade de dereitos 

en todas as esferas e nos postos de liderado en todos os niveis de adopción de 

decisións (...) e eliminando todas as formas de discriminación, violencia e acoso contra 

as mulleres e as nenas en espazos públicos e privados”. De igual modo refórzase este 

obxectivo transversal, especificando en moitos dos temas que se abordan, que se 

farán “tendo en conta a idade e o xénero”. 

A Axenda Urbana da UE adopta a dimensión de xénero para introducila no 

desenvolvemento urbano, tanto a nivel nacional e rexional como nas propias cidades. 

No Pacto de Amsterdam, asinado o 30 de maio de 2016, entre as cuestións transversais 

dos temas prioritarios seleccionados para a Axenda urbana da UE está as do ”Impacto 

sobre o cambio social, incluído o cambio de comportamento, promovendo, entre 

outras cousas, igual acceso á información, igualdade de xénero e  empoderamento 

das mulleres”. 

O Acordo de Asociación de España para o período de programación 2014-2020 

establece como un dos obxectivos transversais básicos, a igualdade de oportunidades 

entre mulleres e homes. 

O Programa Operativo de Crecemento Sustentable deste período, no seu eixo de 

Desenvolvemento Urbano Integrado e Sustentable precisa que “apoiará proxectos 

urbanos integrados que poidan actuar  transversalmente, entre outros, sobre a 

igualdade de oportunidades entre mulleres e homes”. Este principio formalizouse nos 

criterios de puntuación da selección das Estratexias de Desenvolvemento Urbano 

Sustentable e Integrado ( EDUSI) para financiar con fondos  FEDER. Desta maneira, 

fomentouse que todas as estratexias de cidade financiadas con fondos europeos 

teñan en conta criterios de perspectiva de xénero nas súas liñas de actuación. 

1.2.- OBXECTO DO DOCUMENTO PARA O QUE SE REALIZA O INFORME DE IMPACTO 

DE XÉNERO 

A modificación puntual que se agora se pretende levar a cabo ten por finalidade, por 

tanto, incorporar ao planeamento municipal as oportunas previsións para restablecer 

a ordenación urbanística que se contiña no PERI aprobado definitivamente en sesión 

plenaria de 02.06.2014 co obxecto de dotar ao ámbito do “Barrio do Cura” dunha 

acaída ordenación urbanística e garantir a súa execución, dotando do debido marco 

de seguridade xurídica a todo o proceso de transformación urbanística, no que se 

garanta tanto a súa viabilidade técnica como económica .  
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Supón isto que coa dita MP se regularán os usos permitidos (residencial, comercial, 

dotacional, de espazos libres e zonas verdes e de aparcamentos, privados e públicos) 

e tamén as infraestruturas e os servizos, a mobilidade e accesibilidade, etc. Xa que 

logo, toda esa regulación afectará a persoas (arredor dun milleiro no que se execute 

esa ordenación e se constrúan as vivendas previstas, cando hoxe só viven neste 

degradado espazo un cento escaso de habitantes). E en consecuencia, na medida 

que afectará (entendemos que positivamente) a persoas, principalmente os residentes 

futuros do barrio rehabilitado, máis tamén a todas ás que ao barrio acudan para 

traballar, estudar,  mercar, desfrutar de lecer, etc., o terá que facer tanto a homes 

como a mulleres. E para dar cumprimento ao  precepto legal a pro da igualdade, 

citado máis arriba,  é onde o documento da MP ten que incorporar a perspectiva de 

xénero facéndoo para todas as súas determinacións e normas que o requiran.  

2.- MARCO CONCEPTUAL E METODOLÓXICO. 

2.1.- QUE É O XÉNERO. ESTEREOTIPOS E PERSPECTIVA DE XÉNERO 

O xénero, como  categoría conceptual  aparece nos anos 60, tentando explicar como 

a construción social transformou as diferenzas entre os sexos en desigualdades sociais, 

económicas e políticas. O xénero como categoría social explica as desigualdades 

históricas e culturais entre homes e mulleres. Unha vez que as sociedades adquiren 

conciencia da inxustiza que isto representa, entende que se fai necesario  mudar os 

patróns que a cultura asignou a ambos xéneros. É importante ter en conta que "o 

feminino" ou "o masculino" no xénero non se refire ao sexo das persoas, senón ás 

condutas e comportamentos aprendidos socialmente (tanto por homes como por 

mulleres).  

Por tanto, o xénero compromete a todos como sinala Sara Berbel en “Sobre xénero, 

sexo e mulleres”:  “O xénero compromete a todas as persoas: homes e mulleres. O 

xénero como categoría para tratar a todas as persoas como iguais, no sentido de 

teren o mesmo valor, independentemente do seu sexo. Igualdade entre diferentes 

persoas de diferente sexo ante o mundo público e o privado”.  

Por estereotipos de xénero debemos entender o conxunto de ideas simples que se 

escapan ao control da razón e que están profundamente arraigadas na conciencia 

colectiva, ideas que apuntan a cales deben ser os comportamentos e as actitudes de 

mulleres e homes e limitan a construción da personalidade de unhas e de outros. Pero, 

coa discriminación das mulleres, traducida na asignación de mais valor ao masculino 

que ao feminino, que levan a establecer relacións asimétricas e xerarquizadas o que 

se está a contradicir e a razón e, mesmo, os principios consagrados na propia 

Constitución,  que establece a igualdade como principio xeral para as persoas  

incluída, resulta obvio, a que debe existir entre homes e mulleres. 
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Na actualidade, no final da segunda década do século XXI tense avanzado moito 

cara a igualdade, de modo que os roles e os estereotipos de xénero que estaban moi 

arraigados nas mentes das persoas, están mudando rapidamente e cada vez son mais 

as mulleres e homes que avanzan cara a igualdade real entre diferentes persoas de 

diferente sexo.  Por, conseguinte, é necesario aplicar na regulación de todo o que 

afecte á vida das persoas e das comunidades, o que se deu en chamar a perspectiva 

de xénero, que debe entenderse como un mecanismo de efectividade para minorar 

a desigualdade entre homes e mulleres.  

2.2.- A PERSPECTIVA DE XÉNERO NO URBANISMO 

A perspectiva de xénero, como o seu nome indica é o método para avanzar na 

superación da desigualdade entre homes e mulleres. Coa incorporación deste 

enfoque da perspectiva de xénero no eido do urbanismo, amén de dar cumprimento 

a unha esixencia legal, estase a contribuír a unha maior comprensión da realidade 

complexa na que se insiren as sociedades e comunidades actuais. Debe entenderse 

este informe de xénero como un proceso de reflexión; tanto como o que ten de axuda 

para conseguir mais información sobre a realidade social dende a perspectiva de 

xénero, como para posibilitar un desenvolvemento urbanístico máis comprometido 

coa igualdade de homes e mulleres, durante todo o tempo en que se pasará dende a 

elaboración, tramitación e aprobación do planeamento, como no proceso de longa 

duración no que as súas determinacións se vaian executando, porque non se debe 

esquecer de que o planeamento urbanístico só cumpre a súa función cando se 

materializa (en obras de construción e de edificación, en disposición de espazos para 

diferentes usos...,  máis tamén en vida social máis rica e máis xusta). 

Así, con este marco de referencia da perspectiva de xénero debemos indagar sobre 

as futuras persoas que usarán esta peza urbana hoxe degradada e no futuro 

reordenada para dar vida a esta parte hoxe esquecida da cidade.  Neste marco de 

referencia, como noutros necesarios para a elaboración de calquera documento de 

planificación urbana, é como mellor se poderá entender como o usarán e como lles 

afectará a  esas persoas as súas determinacións e normas.  

Para elo é precisa a reflexión sobre como ás diversas persoas lles han de afectar os 

varios usos previstos e regulados na modificación do PXOU. Nomeadamente, como  xa 

se deixou dito máis arriba, son: o uso de residencia, o uso de actividade comercial 

e/ou de servizos, o uso da actividade recreativa, educativa, asistencial, a forma de se 

producir a mobilidade ou do desfrute do simple lecer. Trátase de ver como o terán 

que vivir os diversos grupos de persoas, e no que estamos a analizar, os homes e as 

mulleres.  Para elo faremos unha pequena diagnose de cal é a situación real entre 

homes e mulleres con respecto a eses usos van a desenvolver logo da aprobación da 

MP. Coo obxectivo no presente caso, de inquirir como o desenvolvemento urbanístico 

pode contribuír cara a unha progresiva igualdade das mulleres e dos homes. E farase 
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coa análise das accións ou decisións da proposta urbanística que poden contribuír a 

garantir a igualdade. Para o que se precisa un empoderamento das mulleres no 

camiño de rachar cos estereotipos de xénero. 

Porque se entende que, mesmo, dende o planeamento se poden promover accións 

cara a igualdade de xénero, incidindo na erradicación dos estereotipos, 

promocionando valores e actitudes inclusivas para evitar o rexeitamento social aos 

modelos de homes e mulleres non socialmente establecidos. Así a integración do 

enfoque de xénero será un novo paso cara unha sociedade mais plural, mais inclusiva 

e máis igualitaria. 

A planificación urbana da cidade e o modelo de crecemento privilexiaron 

tradicionalmente as tarefas produtivas e as actividades económicas en detrimento 

das tarefas reprodutivas e de coidados da sociedade que non se valoraron nin 

favoreceron. 

Estas tarefas lévanas a cabo unha porcentaxe importante das habitantes da cidade 

que non están integradas no modelo produtivo tradicional. 

En efecto, estas tarefas, segundo todos os estudos realizados, séguenas 

desempeñando maioritariamente as mulleres. Por tanto, son elas as que sofren en 

maior medida esta problemática do modelo de cidade, o que supón un dos principais 

obstáculos para que as mulleres logren a súa autonomía e gocen do seu dereito á 

cidade en igualdade de condicións. 

2.2.1.- Obxectivos a perseguir. 

O fin  para o que se debe recoller a perspectiva de xénero nos instrumentos de 

planeamento, non é outro que o de mellorar a calidade de vida das persoas que 

teñen responsabilidades de coidado e, en especial, ter en conta as necesidades 

espaciais e urbanas das mulleres en situación de vulnerabilidade, incluíndo as súas 

limitacións económicas. Para elo, débese: 

▪ Descentralizar funcionalmente a cidade para unha distribución equilibrada dos 

servizos e equipamentos urbanos cotiáns e dos espazos de relación. Fomentar a 

mestura de usos nun sistema de equipamentos dos barrios que cubra as 

necesidades do coidado de menores e maiores dependentes ademais dos 

tradicionais equipamentos asistenciais, escolares, sanitarios, educativos, deportivos 

e culturais. 

▪ Orientar a planificación cara a un modelo de cidade compacta, relativamente 

densa, de distancias curtas e proximidade, con bo sistema de transporte público e 

espazos públicos seguros e de calidade, que responda mellor ás necesidades de 

coidado. 
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▪ Planificar os espazos públicos, equipamentos e vivendas desde a perspectiva de 

xénero e en función dos roles de xénero, de maneira que sexa posible 

compatibilizar as tarefas cotiás do coidado e o traballo remunerado en tempos 

mínimos, nas franxas horarias requiridas, en condicións de comodidade e 

seguridade, e con custos económicos asumibles. 

2.2.2.- Medidas 

▪ Densificación e reutilización de solos urbanos infrautilizados ou degradados e 

edificación de solares baleiros. Semella obvio o seguimento desta medida na 

presente modificación puntual do PXOU de Vigo. 

▪ Fomento do urbanismo de proximidade. Na medida en que a dimensión 

superficial o permite, a ordenación que se propón no presente documento tenta, 

por medio do deseño dos volumes e os baleiros e sobre todo da regulación dos 

usos do solo e a previsión de dotacións de carácter local, sempre baixo a óptica 

de que esta peza urbana non deixa de ser unha parte do casco vello de Vigo 

sobre o que xa hai anos que se leva actuando a prol da súa rehabilitación e 

revitalización. 

▪ Acceso das mulleres aos servizos públicos, con mellora de calidade, distancias, 

horarios, custos… Como se expón máis adiante a MP cumpre con esas medidas 

▪ Creación de pequenos equipamentos de coidado, asistenciais, escolares, 

sanitarios, educativos, deportivos e culturais, en todos os barrios, con distancias ás 

vivendas accesibles a pé. 

▪ Establecemento dunha rede de espazos públicos de escala máis pequena e 

próxima. Como fica demostrado pola oferta de espazos libres e zonas verdes 

públicas e/ou privadas con cesión de uso desas superficies para ese fin. 

  

3.- ANÁLISE DE CONTEXTO 

3.1.- SITUACIÓN DAS MULLERES E HOMES NO ÁMBITO DA MODIFICACIÓN 

En termos globais, os avances cara a igualdade de xénero na sociedade española, e 

mais concretamente entre os xoves, son notables e innegables. Aínda que calquera 

avance social implica ao conxunto da cidadanía, non hai dubida de que boa parte 

dos progresos cara a igualdade de xénero débense ao esforzo e compromiso das 

mulleres. Pese aos innegables avances, sobre todo os producidos nesta última 

década, segue habendo elementos de inequidade e desequilibrios nas relacións entre 

xéneros. A igualdade é mais aparente que real en moitos aspectos, por tanto é 

necesario tomar medidas dende a perspectiva de xénero. E é necesario, se insiste,  
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tanto porque o demanda a lexislación vixente como polo convencemento de que a 

adopción de medidas que tendan á igualdade real entre mulleres e homes e o único 

camiño de avanzar para o conxunto da sociedade. 

Estas cuestións pendentes maniféstanse de forma clara en ámbitos tan diversos como 

o emprego, o reparto das tarefas domésticas, o coidado de nenos e maiores, os 

consellos de administración das empresas, etc.  Máis tamén nos hábitos na utilización 

do espazo, na maneira de se producir o desenvolvemento das diferentes 

materializacións dos usos urbanos, etc., etc. 

Así, o deseño dos espazos urbanos ou a regulación dos usos permitidos nunha 

determinada área urbana son ámbitos onde existen, decote, discriminacións. Hai 

exemplos máis que evidentes. Nos equipamentos públicos, nas dependencias 

administrativas, nos locais de ensino, etc., etc. Por caso, os  espazos destinados en 

edificios de todo tipo, pero nomeadamente naqueles onde acode moita xente,  ás 

dotacións de servizos hixiénicos se dispoñen con igual superficie  para homes que para 

mulleres, o cal evidencia unha discriminación para as mulleres porque elas necesitan 

máis espazo que os homes para a correcta utilización, por caso, dos urinarios. O 

estándar utilizado evidencia un tratamento desigual.  Pero son moitos máis os 

exemplos, como veremos máis adiante. 

Os espazos de lecer, os espazos libres e zonas verdes, os parques e xardíns, ben sexan 

espazos de dominio e/ou uso público ou espazos privados deben converterse en 

espazos deseñados tomando en consideración con criterios sensibles ao xénero para 

que podan ter usos múltiples e sexan espazos inclusivos a todas as mulleres  e todos os 

homes.  

Da mesma maneira, a regulación dos usos residenciais, tanto para a vivenda 

unifamiliar como para a colectiva, tanto para a os edificios de vivenda, como para as 

residencias colectivas ou para  locais destinados a aloxamento temporal das persoas, 

teñen que ter en conta que o modo de utilización dos espazos residenciais así como os 

accesos a eles por parte das mulleres non son os mesmos que para os homes  

Outro tanto debe acontecer nos solos e espazos comerciais sobre todo no 

desenvolvemento urbanístico destes solos comerciais onde se poden tomar medidas 

dende a perspectiva de xénero 

3.2.- OS DATOS BÁSICOS 

3.2.1.- Demografía 

O municipio de Vigo, contaba con 293.642 habitantes en 2018, dos cales 154.662 son 

mulleres e 138.981 son homes, dando unha Taxa de masculinidade de 89’8, o que 

indica unha taxa un pouco desequilibrada entre sexos, favorable ás mulleres. Este 
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desequilibrio aínda prexudica máis ás mulleres; son máis e serán peor tratadas ou 

tratadas desigualmente. 

A tendencia xeral da evolución da poboación do concello de Vigo dende o ano 2004 

ata o 2012, con un certa estabilidade entre 2009 e 2012,  era de constante aumento, 

pero a partir do ano seguinte comeza a baixar, facéndoo ata 2016. No 2017 

prodúcese un lixeiro incremento, que aínda é máis acusado no 2018. Hai que entender 

que esas variacións responden, no básico aos efectos da fonda crise económica. Pero 

non sucede o mesmo coa poboación do ámbito do Barrio do Cura. 

A distribución da poboación no ámbito municipal en rangos de idade presenta un 13% 

de menores de 15 anos, un 65% entre 16 e 64% e un 22% de 65 ou mais anos. A 

pirámide de poboación do Municipio de Vigo amosa en parte os patróns que se dan 

en Galicia e na provincia (aínda que menos acentuados pola notable vitalidade 

desta cidade) caracterizada pola redución da base nas idades mozas (prevense por 

tanto dificultades para os efectivos de reemprazo) e o aumento notable dos estratos 

de maior idade (sobre todo as mulleres), o que tamén indica unha esperanza de vida 

alta.  

Nun lóxico achegamento ás condicións demográficas do ámbito da MP, temos datos 

para conxunto do Casco Vello (espazo no que se insire como xa se dixo, o ámbito do 

Barrio do Cura). Neste intre, logo de analizar as distintas fontes (sobre todo o Padrón 

para o ámbito do PEPRI CV), podemos falar dunha poboación residente aproximada 

duns 3.050 habitantes en todo o Casco Vello en 2017, cifrada en 4.800 nos anos 1975-

80, en 4.300 no 1980-90 e en 3.200 entre o 1997 e o 2006 (datos do PEPRI), ano que 

marca un punto de relaxación do acelerado ritmo de descenso continuado ata aquel 

ano, cunha redución mais paseniña ata o momento actual, probablemente polo 

efecto da rehabilitación e recuperación integral desta zona da cidade, pero aínda é 

insuficiente para inverter a tendencia de despoboación . 

Respecto do ámbito concreto do Barrio do Cura, onde aínda non se levou a cabo a 

rehabilitación e por tanto tampouco a revitalización integral, a  poboación residente 

aproximada é de 100 habitantes en todo o ámbito no ano 2017 (o que representa só 

un 3’28 % do total do Casco Vello).  No que atinxe á súa estrutura, a distribución da 

poboación no ámbito en rangos de idade presenta un 11% de menores de 15 anos, un 

68% entre 16 e 64 anos e un 21% de 65 ou mais anos, que é unha distribución moi similar 

a media municipal, aínda que mais reducida nos rangos extremos, que engrosan o 

rango intermedio. A poboación segundo sexos mantén unhas taxas de masculinidade 

baixas como no resto do concello e do conxunto do Casco Vello. 

Respecto do nivel de instrución hai un 11% de poboación en idade escolar, un 14% sen 

estudios, un 31% con estudios primarios, un 33% con estudios secundarios, un 2% con 

titulacións medias e un 9% con estudos universitarios.   
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Respecto da súa nacionalidade, un 73% son españois, un 2% de outros países 

europeos, un 15% de países iberoamericanos e un 10% de países africanos. 

Procedencias, estas dúas últimas  que, de manterse no futuro, fan ter esperanzas 

dunha mellor distribución da poboación tanto no que atinxe a sexos como no que fai 

aos estratos de idade. 

3.2.2.- Actividade. As diferencias de xénero 

Segundo datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA), en 2017 o 69,4 % das mulleres 

galegas de 16 a 64 anos decláranse laboralmente activas, taxa 7,6 puntos inferior á de 

homes. A taxa de ocupación presenta un patrón semellante á taxa de actividade: a 

feminina é 7,3 puntos inferior á masculina, mentres que, pola contra, a taxa de paro é 

lixeiramente superior entre as mulleres (1,3 puntos máis). 

En canto á distribución por sectores da economía a poboación feminina ten o 

emprego principalmente no sector dos servizos, nos que traballa o 83,8 % das mulleres. 

Moi de lonxe, á volta dun 10 % traballa na industria, mentres que o sector primario 

representa só o 5,4 % dos postos de traballo femininos. 

Unha análise de xénero dos datos da enquisa da poboación activa da ocupación 

mostra a forte feminización de determinados empregos. As principais actividades dos 

empregos das mulleres son: profesionais nos sectores da saúde e do ensino; 

dependentas de comercio; empregadas administrativas con tarefas de atención ao 

público; traballadoras de coidados no sector da saúde; asalariadas en servizos de 

restauración e como empregadas domésticas e en traballos de limpeza. Isto é unha 

desigual situación no ámbito laboral onde un dos indicadores mais significativo ou 

revelador é a fenda salarial do xénero, nomeadamente no emprego nos sectores 

privados. 

Segundo datos de 2015 o diferencial dos salarios medios anuais de mulleres e homes 

cífrase no 22 %, isto é,  as mulleres galegas gañan o 78 % do salario dos homes, ou o 

que é o mesmo, un 22 % menos, cifras case que un punto maior que a media de 

España que é de 77,1%.  

A persistencia dos roles de xénero  tamén son moi evidentes nos motivos que a 

poboación inactiva sinala para non  buscar emprego onde as razóns vinculadas ao 

coidado de persoas dependentes son xustificadas principalmente polas mulleres, cun 

significativo peso inferior entre a poboación masculina inactiva. 

Non se posúen datos relativos ao ámbito da MP no que respecta á concreta situación 

da poboación feminina, pero intuímos que ha de acontecer aquí algo semellante ao 

acontecido no resto do país e da cidade, pero de modo aínda máis acusado. En todo 

caso, hai que salientar que, dentro da perspectiva de xénero, vai ser moi importante a 

rehabilitación do Barrio porque isto ha supor que a composición da poboación por 

idades vai ser moi distinta, con incremento porcentual da poboación moza onde 
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tanto no que atinxe a formación como  a actividade se ten producido maior 

equiparación;  e, polo mesmo, con maiores taxas de actividade e, mesmo, de 

equiparación da actividade entre sexos (por máis que non se poida asegurar que esa 

equiparación se vaia producir de modo moi distinto no que atinxe aos sectores e 

ramas de actividade). En todo caso, dende a perspectiva de xénero coa que se debe 

abordar a MP do PXOU no ámbito do ámbito do PERI Barrio do cura, serán importantes 

as regulacións acaídas en todo canto atinxa ao uso dos espazos e á regulación de 

cada uso dos que previsiblemente se van contemplar nas Determinacións e Normativa 

da  MP como nas do propio PERI. 

4.- A PERSPECTIVA DE XÉNERO NA PRESENTE MDIFICACIÓN PUNTUAL DO 

PXOU DE VIGO PARA O BARRIO DO CURA  

4.1.- INTRODUCIÓN 

Antes de irmos polo miúdo ás medidas que para cada uso contemplado na MP se 

deban ter en conta,  entendemos que  é preciso avanzar no sinalamento das formas 

en que se produce o desequilibrio entre homes e mulleres dende a óptica do 

urbanismo. Para elo nos baseamos no documento titulado  “Set para introducir a 

perspectiva de xénero no proceso urbano”,  elaborado pola Consellería de Vivenda, 

Obras Públicas e Vertebración do Territorio da Generalitat Valenciana que constitúe 

unha recompilación de información en materia de arquitectura e urbanismo dende a 

perspectiva de xénero. Dito documento ten como obxectivo ofrecer un marco de 

apoio para a integración da perspectiva de xénero aplicada ao urbanismo e a 

arquitectura, a fin de incorporar o obxectivo da igualdade entre mulleres e homes nos 

espazos urbanos e na ordenación urbanística.  

A planificación urbana da cidade e o modelo de crecemento priorizaron 

tradicionalmente facilitar as tarefas produtivas e as actividades económicas, en 

detrimento das tarefas reprodutivas e de coidados da sociedade que non se 

valoraron nin favorecido. 

Estas tarefas lévanas a cabo unha porcentaxe importante das habitantes da cidade 

que non están integradas no modelo produtivo tradicional. Segundo todos os estudos 

realizados, séguenas realizando maioritariamente as mulleres. Por tanto, son elas as 

que sofren en maior medida esta problemática do modelo de cidade, o que supón un 

dos principais obstáculos para que as mulleres logren a súa autonomía e gocen do seu 

dereito á cidade en igualdade de condicións. O que se pretende é conseguir unha 

serie de obxectivos, de entre os que  escollemos aqueles que máis poden ter 

incidencia  e aplicación no ámbito da MP e da contorna do Barrio do Cura. O estudio 

estruturara a información en sete áreas temáticas, aínda que todos os aspectos están 

vinculados transversalmente de forma integrada, multiplicando os efectos positivos de 

cada actuación. Estas áreas son as seguintes: 
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• Modelo de cidade 

• Percepción de seguridade 

• Espazos públicos e accesibilidade 

• Mobilidade 

• Vivenda 

• Representación e sinalización urbana 

• Participación cidadán 

 

4.2.- O MODELO DE CIDADE 

Por máis que dende unha modificación puntual non se pode cambiar o modelo de 

cidade, enténdese que sempre é posible ter en conta o que son criterios que informen 

o avanzar na consecución dun modelo de cidade que teña en conta a perspectiva 

de xénero. 

Eses criterios, no que atinxe ao ámbito informarían: 

a) A descentralización funcional e a distribución equilibrada dos servizos e 

equipamentos urbanos cotiáns e dos espazos públicos na procura da mestura de 

usos nun sistema que cubra as necesidades do coidado dos maiores e dos 

dependentes, a máis da atención ás necesidades escolares, sanitarias, 

educativas, e culturais dos residentes no barrio. 

b) Orientar a planificación cara a un modelo de barrio compacto, relativamente 

denso, de distancias curtas e proximidade, cun bo sistema de transporte público 

de conexión co resto da cidade e mecanismos que favorezan a accesibilidade 

nas áreas clinometricamente desfavorecidas, asegurando  espazos públicos 

seguros e de calidade. A MP abre conexións viarias que van favorecer estes 

criterios por canto van permitir que o transporte público se achegue moito máis á 

veciñanza futura do Barrio. 

c) Planificar os espazos públicos, equipamentos e vivendas desde a perspectiva de 

xénero e en función dos roles de xénero, de maneira que sexa posible 

compatibilizar as tarefas cotiás do coidado e o traballo remunerado en tempos 

mínimos, nas franxas horarias requiridas, en condicións de comodidade e 

seguridade, e con custos económicos asumibles. 

Neste sentido o proxecto de ordenación proposta na MP vai na procura de: 

• A densificación e reutilización de solos urbanos infrautilizados ou degradados e a 

edificación de solares baleiros. 
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• O fomento do urbanismo de proximidade. 

• O acceso das mulleres aos servizos públicos, con mellora de calidade, distancias, 

horarios, custos… 

• A creación de pequenos equipamentos de coidado, asistenciais, escolares,  

educativos, e socio-culturais. 

• O establecemento dunha rede de espazos públicos de escala máis pequena e 

próxima. 

4.3.- A PERCEPCIÓN DA SEGURIDADE 

A percepción de inseguridade urbana exerce un efecto de restrición para o acceso, 

uso e apropiación do espazo público da cidade por parte da cidadanía. Existe 

evidencia empírica de que as mulleres se auto limitan nos seus desprazamentos, e por 

tanto o uso e acceso aos espazos urbanos e o  transporte público, motivados por esa 

percepción de inseguridade. Por tanto, este factor constitúe un obstáculo para a 

autonomía das mulleres, xa que evitan saír a determinadas horas ou modifican o seu 

percorrido a pé pola cidade. Por elo no presente proxecto se ten en conta a 

necesidade de contar con: 

• Unha Iluminación adecuada e suficiente en rúas secundarias e zonas pouco 

poboadas, coa distribución estratéxica de luminarias con intensidade e 

mantemento suficiente e sustentable. 

• A obriga de construír valados nos solares antes de seren edificados. 

• A procura de evitar a formación de recunchos, canellóns sen saída, escaleiras..., 

asegurando sempre unha boa visibilidade. 

• A redución das tipoloxías de vivendas encostadas con xardíns valados ou 

vivendas colectivas coa primeira planta alta axardinada e valada que miran só 

ao interior e crean zonas urbanas cegas e xordas.  

• A eliminación de elementos opacos de altura maior a 1,60 metros que reduzan a 

visibilidade en espazos públicos polo seu efecto. 

• A sinalización con elementos de orientación visibles e precisos, para a 

apropiación dos espazos amplos e uniformes por parte das mulleres. 

• A redución das zonas sen actividade (zonificación). Coa mestura de usos 

asegúrase a concorrencia de persoas en calquera franxa horaria. 

4.4.- ACCESIBILIDADE E ESPAZO PÚBLICO 
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O traballo remunerado e o non remunerado determinan as necesidades das mulleres 

en relación ao espazo público, o transporte, os equipamentos, os lugares de emprego 

e comercio e a vivenda. 

As persoas que non asumen tarefas de coidado fan un uso máis limitado da cidade, 

concentrado en acudir aos lugares de emprego e lecer en determinados horarios 

fixos.  As persoas teñen distintas necesidades en relación ao espazo urbano derivadas 

dos roles de xénero que asumen na súa vida cotiá. Moitas veces ás mulleres só se fan 

visibles  cando se analiza a exclusión social, a pobreza, a precariedade laboral, a 

fenda dixital ou a violencia de xénero. Con iso, non se consideran as desigualdades 

existentes noutros ámbitos cotiáns que non implican forzosamente situacións 

vulnerables, como a conciliación da vida persoal e laboral ou a utilización 

diferenciada do espazo por distinción de xénero e características físicas. 

Estatisticamente, a maior parte do traballo de coidado non remunerado é asumido 

por mulleres. Con todo, houbo un incremento da participación feminina no sector 

produtivo. A duplicidade de traballo co cargo das tarefas de coidado, atópanse máis 

habitualmente cos obstáculos e dificultades cotiás que presentan as cidades, como 

son os temas de accesibilidade.Por elo, xúlgase que e moi necesaria a adopción 

dunha serie de medidas para corrixir esta eiva. Entre as posibles medidas están: 

• Elaborar Estudios  técnicos para diagnosticar, dende unha perspectiva de xénero 

(desagregando datos por sexos) as necesidades do barrio no que atinxe aos 

usos do espazo público. 

• Facilitar a accesibilidade peonil e rodada ás dotacións e equipamentos de uso 

público, nomeadamente a aquelas nas que se produce unha maior confluencia 

de mulleres, persoas maiores e nenas e nenos. Dotación suficiente de 

aparcamentos cómodos e seguros nas inmediacións de ditos equipamentos.  

• Dispoñer aseos públicos para nenas e nenos ou persoas maiores(homes e 

mulleres) en espazos abertos como prazas, parques e xardíns, cuxa utilización 

sexa doada para os mesmos e con estándares acaídos para cada sexo. 

• Aumentar os  espazos de recreo para menores que sexan seguros, agradables e 

que respondan aos distintos xogos de nenas e nenos. 

• Crear espazos de recreo “neutros” que respecten a evolución  socio pedagóxica 

dos menores nos parques públicos. 

• Deseñar o mobiliario urbano adecuado e distribuído pensando na proximidade a 

zonas infantís, con posibilidade de elección de estancias en sombra ou sol. 

• Crear espazos de relación inclusivos, pensando en todas as idades. Por exemplo, 

con zonas de descanso nos percorridos urbanos e suficientes bancos. 

Data sinatura: 28/10/2019   CSV: 26E2C5-C9318A-268CA8-PMY8JK-CZZCXG-HE  Verificable en www.vigo.org/csv  APROBACION INICIAL PLENO 8/10/19



MEMORIA – ANEXO 5 – MEMORIA DE IMPACTO DE XÉNERO  

MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA DO CONCELLO DE VIGO 

PARA A REORDENACIÓN DO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA  

Documento para Aprobación Inicial . Marzo 2019                    

 
   A5. 14 

 

• Regular servizos e espazos que contribúan á maior autonomía das persoas 

dependentes que están ao cargo, maioritariamente mulleres, buscando 

compatibilidade de horarios e lugares. 

• Ampliar  beirarrúas para o paso do coche de bebés, de cadeiras de rodas de 

maiores ou persoas con mobilidade reducida e de carros da compra. 

• Nivelar os  alcorques coa beirarrúa e diferenciación de materiais, cores e texturas 

nos cambios de nivel. 

• Deseñar ramplas con pouca pendente e varandas cómodas. 

4.5.- MOBILIDADE. 

O urbanismo moderno debe tentar conxugar dúas esixencias igualmente necesarias 

para a mellor calidade de vida das persoas que vivan nos barrios aos que se pretende 

dotar dunha ordenación. Dunha banda, a autonomía da escala que lle corresponda 

por tamaño, historia, xeografía, usos ,etc. E por outra, evitar que esa autonomía 

consagre  o ensimismamento da peza urbana ordenada. 

Estas dúas esixencias son importantes para cada persoa, independentemente da 

idade, o sexo, a actividade, etc. Pero aínda o son máis dende a perspectiva de 

xénero. Porque tanto o non dotar de equipamentos e servizos básicos no barrio 

constitúe unha eiva que sofren sobre todo as mulleres; máis tamén, o illamento verbo 

do resto da cidade tamén o sufrirán en maior medida as mulleres.  

Dalgún modo a degradación do Barrio do Cura, a máis de outros factores, devén da 

dificultade para esa conexión co Casco Vello e co resto da cidade; e tamén, polas 

dificultades da mobilidade dentro do propio barrio, en razón das súas condicións 

orográficas, que orixinaron unha estrutura viaria que deixaba fóra ao corazón dese 

emblemático espazo. 

A ordenación que se contén na presente Modificación Puntual do PXOU para o Barrio 

do Cura tenta resolver esas dúas eivas:  

a) por medio da apertura dun viario racional que ao tempo que estrutura a 

ordenación interna resolve a conexión co exterior: tanto co Casco Vello 

(peonil, cara o Berbés e con viario para o trafico rodado cara a rúa 

Poboadores e o  Paseo de Alfonso XII) e cara o primeiro ensanche de poñente 

resolvendo a conexión cara a rúa Conde de Torrecedeira e a rúa Gaiteiro 

Ricardo Portela;  e  

b) pola rede de rúas peonís e espazos libres e zonas verdes interiores que 

facilitarán o acceso aos servizos e equipamentos propios do barrio. 

E máis en concreto dende a perspectiva de xénero, débense encarar os obxectivos 

de  diminuír o tempo dedicado polas mulleres aos desprazamentos necesarios para as 
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tarefas da vida cotiá, mellorar os horarios e as frecuencias de paso do transporte 

publico, para mellorar a propia accesibilidade a ese transporte público facilitando a 

mobilidade en cadeiras de rodas, carros de bebés ou carros para a compra e garantir 

a seguridade no transporte público. Fomentando o uso deste con plataforma baixa e 

fomentando medidas que favorezan o transporte público fronte ao privado e 

priorizando os peóns frente aos vehículos motorizados, limitando a súa velocidade 

pero non suprimíndoos. 

4.6.- REPRESENTATIVIDADE E SINALIZACIÓN URBANA. 

 Dende esta óptica hai que ir na procura de dar visibilidade  e pular pola 

concienciación social sobre a importancia de aplicar a perspectiva de xénero no 

urbanismo para que a cidade tamén sexa das mulleres. E para elo débese 

• Potenciar a presenza simbólica e representación das mulleres na cidade como 

mecanismo para favorecer o seu empoderamiento. 

•  Promover unha linguaxe visual non discriminatoria na iconografía que serve de 

base á sinalización urbana.  

• Erradicar o uso de imaxes estereotipadas en calquera elemento urbano da 

cidade. 

E nese senso, entendemos que unha serie de medidas son acaídas; como: 

• Levar a cabo actividades de formación e sensibilización sobre esta materia, 

como exposicións e percorridos reivindicativos  

• A recuperación e ou nova creación de espazos urbanos, como prazas e 

parques, para o desenvolvemento das actividades citadas anteriormente e para 

actividades lúdicas e sociais para as mulleres e o coidado de familiares. 

• A sinalización urbana igualitaria, para eliminar calquera imaxe  estereotipada ou 

sexista.  

• O control dos elementos publicitarios, carteis e anuncios expostos en espazos 

públicos para limitar ou condicionar aqueles cuxa linguaxe visual ou escrita sexa 

discriminatoria. 

4.7.- PARTICIPACIÓN CIDADÁN. 

O urbanismo e a arquitectura foron decote profesións con escasa representación 

feminina, polo que, as mulleres tiveron pouca capacidade de incidir na toma de 

decisións urbanas. Porén,  as tarefas derivadas do traballo reprodutivo supoñen que as 

mulleres sexan as máximas usuarias e coñecedoras dos espazos cotiáns. Por iso, a súa 

participación e experiencia é imprescindible neste campo. Existen aínda obstáculos 
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para a participación real de mulleres nos procesos participativos da cidadanía, 

produto da división sexual do traballo no fogar, a falta de tempo por superposición de 

actividades e a desconfianza propia en saber de temas urbanos. Para darlle a volta a 

esta situación, enténdese que se debe contar nos procesos de participación cidadá 

con asociacións de mulleres, persoal técnico experto en temas de xénero, 

concellerías, unidades, áreas ou departamentos específicos de igualdade. E perseguir 

obxectivos como: 

• Reforzar políticas e prácticas para promover a plena participación e a 

igualdade das mulleres na planificación das cidades e a adopción de decisións. 

• Dar maior visibilidade aos aspectos que preocupan ás mulleres, respecto de 

temas como a seguridade persoal, o coidado de menores e persoas maiores, a 

accesibilidade ou a mobilidade, e demais elementos que configuran a rutina 

cotiá das mulleres.  

• Forzar unha maior paridade e diversidade nos equipos técnicos interdisciplinares. 

E para elo se debe traballar en: 

• Elaborar Propostas de espazos e tempos dos procesos participativos e foros de 

debate, en que as mulleres poidan participar e estar presentes. Por caso, 

cambiando horarios ou proporcionando servizo de coidado de menores durante 

o proceso. 

• Impulsar a voz das  mulleres para dotalas de maior  capacidade de impacto nos 

procesos participativos, para que poidan facer visibles as súas necesidades no 

ámbito urbano.  

• Difundir de forma ampla de xeito que chegue a todos os colectivos, non 

unicamente a aqueles implicados en temas políticos, económicos ou sociais. 

 

5.- OS USOS CONTEMPLADOS NA MP. 

5.1.- O USO RESIDENCIAL 

Como corresponde a unha peza urbana tan significativa da cidade histórica,  xa que 

logo, presente na memoria non só dos actuais residentes senón nas de todo o Casco 

Vello e mesmo dos de outras áreas da cidade, o uso xeral característico foi no pasado 

e debe seguir sendo o residencial,  que xa se prevía no PXOU de 1993 e que se segue 

a fixar no presente documento de MP. Por entender que é unha peza senlleira que 

non debe ser sometida a unha excesiva terciarización que deturparía ese vencello do 

pasado.  

Data sinatura: 28/10/2019   CSV: 26E2C5-C9318A-268CA8-PMY8JK-CZZCXG-HE  Verificable en www.vigo.org/csv  APROBACION INICIAL PLENO 8/10/19



MEMORIA – ANEXO 5 – MEMORIA DE IMPACTO DE XÉNERO  

MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA DO CONCELLO DE VIGO 

PARA A REORDENACIÓN DO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA  

Documento para Aprobación Inicial . Marzo 2019                    

 
   A5. 17 

 

No Borrador de MP que se contén no presente documento tamén se sinalan as 

intensidades deste uso, que non pode superar o 75% nin baixar do 70%. Nel tamén se 

recollen as diferentes tipoloxías do uso residencial, tanto no solo urbano consolidado 

coma no non consolidado. Pero mantendo máis as tipoloxías existentes no solo urbano 

consolidado e modificándoas, precisamente para ter en conta a mellora das 

condicións de vida e a perspectiva de xénero no solo urbano non consolidado que 

agora se vai a desenvolver e que o fará non só con subxección aos mandados do 

PXOU de 1993 e ás esixencias da legalidade urbanística vixente, senón que se terá en 

conta toda a lexislacións sectorial que para o uso residencial se establece en diversas 

leis e regulamentos, sobre as obrigadas cesións de aproveitamento e de solo para 

dotacións públicas, espazos libres e zonas verdes.  E no que atinxe ao presente 

Informe, tamén a regulamentación que esixe o ter en conta a perspectiva de xénero. 

Evidentemente esa perspectiva ten que informar o documento en todas as súas 

determinacións. Pero resulta igualmente obvio que sendo o residencial o uso global 

característico, sexa tamén aquí onde se teña moi en conta esa perspectiva. Por iso, a 

presente Modificación Puntual prevé incorporar tanto á Normativa xeral deste uso 

como ás específicas de cada ordenanza ese enfoque ou perspectiva de xénero, para 

tentar axudar a vencer os desequilibrios existentes entre homes e mulleres. Estas son as 

que máis tempo pasan no fogar, as que máis coidan dos fillos,  das persoas maiores e 

dos/as dependentes, as que fan maioritariamente  os traballos de mantemento da 

vivenda e tamén da restauración dos integrantes da familia. Por conseguinte, 

aspectos esenciais como a dimensión das distintas pezas da vivenda, a iluminación e 

ventilación natural, a obriga de resolver, non só con escaleiras e ramplas, senón  

tamén prevendo que os movementos verticais das persoas se fagan por medios 

mecánicos (ascensores, montacargas,  asentos para subir as persoas impedidas, etc.). 

Igualmente han de se esixir portas e espazos dos portais amplos e sen reviravoltas que 

faciliten a ocultación de ladróns, acosadores, violadores, etc., e que permitan a 

entrada e xiros de cadeiras de rodas, deseñados para que os carros da compra, os 

carros para bebés, etc., etc., teñan un deseño que faga doado chegar ás portas de 

ascensores e, na medida do posible, espazos para gardar con seguridade paquetes 

voluminosos. E, por descontado, unha correcta iluminación tanto nas horas do día 

como nas da noite.  

Tamén é regulación tendo en conta a perspectiva de xénero, o permitir unha 

diversidade de usos, todos eles compatibles coa vivenda, nomeadamente, os usos 

comerciais ou os de servizos,  persoais ou profesionais, compatibles co uso residencial, 

porque iso significa sempre que no barrio haxa máis xente a todas horas (mesmo a 

que provén de fora para traballar, mercar, desfrutar de lecer nos espazos do barrio, 

facer deporte, etc., etc.), ofrendando máis vida  ao barrio, cousa que non sucede nas 

zonas residenciais nas que ou non se permiten ou se limitan en demasía usos diversos, 

pero compatibles e desexables. 
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Cabe igualmente indicar, que as normas que regulen os servizos tais como o 

subministro de enerxía eléctrica, de abastecemento de auga, de gas, de telefonía, 

etc., etc. que dispoñan de contadores e rexistros accesibles, débense planificar e 

deseñar tendo en conta a perspectiva de xénero, posto que calquera anomalía no 

funcionamento de eses servizos ten que ser atendida case sempre por mulleres ou por 

persoas maiores,  que son as  que maioritariamente están na vivenda. 

E sen ánimo de sermos exhaustivos, a perspectiva de xénero no que respecta á 

vivenda non só se circunscribe aos espazos interiores do edificio, senón tamén aos 

espazos exteriores, tanto os situados na mesma linde da edificación como os espazos 

da contorna; isto é, as beirarrúas, que sempre que sexa posible deben estar na mesma 

rasante da rúa,  con árbores que perdan a folla no outono,  para dar sombra no verán 

e deixar pasar a luz nos estacións frías (pero colocados de xeito que non dificulten o 

paso das persoas por estreiteza da sección); e  prevéndose igualmente, da cando en 

vez a colocación do necesario mobiliario urbano, para descanso, papeleiras, etc.; e 

outro tanto para os  espazos  próximos destinados ao lecer, como os parques, zonas 

verdes, etc. E,  por  descontado, non facendo da rúa un campo de obstáculos 

amoreando sinais, luminarias, árbores, bancos, etc. que coutarían o paso das persoas 

e sobre todo o de persoas con dificultades (maiores, impedidos, etc.) e tamén dos 

carros da compra, as cadeiras de rodas, os coches de bebés... 

5.2.- OS USOS COMERCIAIS. 

Na actividade económica é onde quizais se produzan as maiores desigualdades entre 

sexos. 

En Galicia, as mulleres, no seu conxunto gañan un 21% menos que os homes. Tendo en 

conta que a maioría das mulleres traballan no sector servizos e que, dentro deste, as 

que traballan de vendedoras, administrativas, etc. son inmensa maioría, hai que 

concluír que vai ser dentro dos usos comerciais onde se produza unha clara 

discriminación da muller. Aínda que se se analiza o salario de homes e mulleres en 

función da idade, se observa que as menores diferencias se producen nos estratos das 

mulleres máis novas (de < 25 anos). Aquí a diferencia é só dun  6’34%, o cal indica que 

a situación terá forzosamente que mellorar. Chama a atención o feito de que sexa o 

grupo de idade de entre 25 e 34 anos onde se produza a maior fenda nos salarios de 

mulleres verbo dos homes  que se sitúa por enriba do 24 %. A explicación pode estar 

en que debe ser neste estrato de idade onde se accedeu ao emprego nos anos duros 

da crise que provocou os recortes non só nos servizos públicos (sanidade, educación, 

asistencia...) senón tamén nos salarios. 

As diferencias tamén se poden observar comparando o nivel de estudios de homes e 

mulleres coa mesma formación. Nos estudios superiores a fenda é a menor, pero con 

Data sinatura: 28/10/2019   CSV: 26E2C5-C9318A-268CA8-PMY8JK-CZZCXG-HE  Verificable en www.vigo.org/csv  APROBACION INICIAL PLENO 8/10/19



MEMORIA – ANEXO 5 – MEMORIA DE IMPACTO DE XÉNERO  

MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA DO CONCELLO DE VIGO 

PARA A REORDENACIÓN DO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA  

Documento para Aprobación Inicial . Marzo 2019                    

 
   A5. 19 

 

todo hai que subliñar que está situada en 2014 nun 24 %.  Nos niveis inferiores de 

estudos as diferencias aínda medran máis. 

Seguindo coas desigualdades, se analizamos o paro observamos como o paro 

feminino é superior ao masculino. Outro tanto pasa coa actividade: as mulleres teñen 

menos taxa de actividade, menos poboación ocupada, máis poboación feminina 

que busca o primeiro emprego e, por último, tamén son as mulleres as que teñen  máis 

poboación inactiva. 

Evidentemente, dende unha MP do POXU, non se pode facer moito por darlle a volta 

a esta situación, pero si sobre a regulación dos usos comerciais para que o traballo das 

mulleres sexa máis levadeiro.  Así, dende a Normativa pódese regular dende a 

accesibilidade aos establecementos comerciais e a accesibilidade ca calquera das 

zonas dos mesmos, ata a distribución das superficies para que o traballo das mulleres e 

tamén os servizos hixiénicos se dispoñan en función das súas necesidades. Neste senso, 

sempre que sexa posible, se debe fuxir de espazos que non teñan aireación e 

iluminación naturais, de  amoreamento de mesas e andeis que fagan dificultosos os 

movementos dentro do establecemento tanto para as empregadas como para as 

clientes. 

En todo caso, tanto para este uso como para os de máis contemplados o 

verdadeiramente importante e o labor de concienciación sobre a perspectiva de 

xénero. E neste senso, insistimos nas medidas de todo tipo que xa se viron en epígrafes 

anteriores deste Informe. 

5.3.- USOS DE LECER,  ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES 

Os espazos libres públicos e privados poden e deben se analizados dende a 

perspectiva de xénero. Porque os  espazos libres, prazas,  parques e as zonas verdes 

deben de ser inclusivos. Os espazos verdes son un elemento esencial para dar 

identidade ao urbanismo; estes espazos poden ser unha grande oportunidade para a  

atención e demanda de ocio para todas as persoas:  

• Para os nenos e nenas, co deseño de mobiliario inclusivo, sen discriminación por 

sexos, que tente evitar os accidentes e facilite xogos non exclusivos 

• Para a xuventude, pulando polo deseño de espazos de encontro tanto para 

grupos como para parellas 

• Para as persoas maiores, creando zonas de descanso e dispondo mobiliario que 

o permita tanto no propio parque como nos percorridos para acceder a eles. 

• Persoas con discapacidade, facilitándolles unha maior autonomía,  por medio 

da supresión de barreiras de toda caste. 
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Nestes espazos, a máis de perseguir a accesibilidade universal é de vital  importancia a 

previsión de  medidas de seguridade, para que o desfrute destes espazos sexa pleno. 

En definitiva, nestes espazos libres e zonas verdes é posible e xeralmente doado o 

deseño cunha ollada cara a igualdade e o desfrute, sempre posible se o informa a 

calidade ambiental e un carácter inclusivo e non exclusivo de ninguén; e tamén se é 

que se fai cun deseño que teña en conta a diversidade das persoas; se está ben 

comunicado, se é seguro e se está conectado co transporte público. E así se ha 

contemplar no PERI que se tramitará logo de aprobada a Modificación Puntual. 

5.4.- DOTACIÓNS PÚBLICAS.  

As dotacións públicas son esenciais para conseguir espazos habitables. A sociedade 

non só necesita traballar e repoñer forzas. Tamén necesita espazos  onde se poida 

formar aos distintos estratos que a compoñen (cativos, nenos, mozos..., mais tamén 

adultos que precisan reciclarse profesionalmente, xubilados que queiran mellorar a súa 

percepción da sociedade e que desexan aprender o que non lles foi posible durante 

toda a súa vida laboral...); necesita lugares onde sexa atendida de forma primaria a 

súa saúde; necesita espazo para o lecer, para asociarse na procura de resolver os seus 

problemas colectivos, ou simplemente para que se produza esa sinxela pero 

fundamental e básica cuestión que é a relación cos outros. 

O deseño e a organización dos espazos para toda esa serie de actividades 

(educativas, sanitarias, asistenciais, culturais, recreativas, etc., etc.), ten que ter en 

conta a perspectiva de xénero coa adopción de todas as medidas das que se veñen 

expoñendo nos capítulos anteriores. Teñen que ser seguros, accesibles de modo 

universal e facilitador das necesidades distintas de homes e mulleres. En definitiva, 

inclusivos. 

5.5.- USO DE APARCAMENTOS. 

O uso dos aparcamentos tampouco debe ser alleo  a unha perspectiva de xénero. 

Tanto os aparcamentos privados (en edificios de vivenda colectiva  onde se comparte 

o espazo de aparcamento como en edificios de  vivenda unifamiliar), como os 

aparcamentos públicos que se explotan como negocio e que polo mesmo poden ser 

utilizados por calquera persoa como aluguer sempre que quedan prazas libres 

(normalmente en porcentaxes maioritarios por esixencias normativas municipais) ou 

como uso mixto de aluguer e propiedade privada da praza, adquirida por compra da 

núa propiedade (negocio privado) ou por adquisición da concesión da praza durante 

prazos de moitos anos (no caso de ser propiedade pública o local), deben estar 

suxeitos a medidas que garantan esa perspectiva de xénero en cuestións tais como:  
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• O deseño para os  accesos  de peóns pensados para que poidan entrar 

libremente persoas con carros da compra, cadeiras de rodas para persoas 

impedidas (ou necesitadas de dependencia), coches para bebés, bicicletas  e 

outros mecanismos necesarios en moitas ocasións como plataformas para 

transporte de cousas pesadas e/ou voluminosas..., cumprindo coas máximas 

esixencias regulamentarias sobre as pendentes das ramplas, os radios de xiro, as 

dimensións das prazas, a estrutura portante do espazo,  etc. 

• O deseño dos accesos e as estancias pensados para a seguridade de todas as 

persoas, ben referida á protección da saúde, por medio de aireación natural ou 

asistida, de xeito que non lles poidan afectar as emisións de gases aos que 

utilicen eses aparcamentos, nomeadamente os grupos máis expostos: nenos, 

anciáns, enfermos, embarazadas..., ben referida á seguridade contra ladróns, 

atracadores, persoas  que buscan acosar ás mulleres,  violadores, etc., por 

medio de sistemas de seguridade de apertura e peche de portas usando 

tarxetas magnéticas e situando en diferentes lugares timbres de alarma para 

avisar en caso de que alguén quixese violentar aos usuarios e, sobre todo ás 

usuarias dos aparcamentos. É moi importante a boa iluminación é a 

configuración das prazas de modo que non fiquen currunchos de sombras. 

6.- CONCLUSIÓN 

A Modificación Puntual do PXOU de Vigo de 1993 para a reordenación do ámbito do 

Barrio do Cura, na medida en que vai facilitar a recuperación dun espazo 

emblemático da cidade histórica pero degradado dende hai anos, nos se pode limitar 

a cumprir cos estándares de calidade de vida que establece hoxe en dia a lexislación 

urbanística. Ten que ser modélico e aplicar todas aquelas medidas que, tamén de 

xeito legal dende o ano 2007, se establecen sobre a igualdade de mulleres e homes, 

aplicando na súa elaboración, tramitación aprobación e posterior execución a 

perspectiva de xénero, tal e como se foi describindo no presente Informe, coas 

medidas que se propoñen sempre que as limitacións do espazo o permita. 

Entendemos que a presente Modificación Puntual cómpre coas esixencias que verbo 

da perspectiva de xénero se conteñen no presente Informe de Impacto de Xénero, 

tanto nas súas determinacións polo miúdo que se concretarán na redacción do 

documento para aprobación inicial e, nomeadamente, na Normativa e 

determinacións do PERI Barrio do Cura, como nas recomendacións que se conteñen 

no presente Informe que presidirán os procesos de participación pública necesarios 

para a súa aprobación definitiva. 
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1.- FICHA DO RESUMO EXECUTIVO 

 

  

ÓRGANO PROPOÑENTE

DATA INICIO

TÍTULO DA NORMA

TIPO DE MEMORIA Abreviada

OPORTUNIDADE DA PROPOSTA

SITUACIÓN QUE SE REGULA

OBXECTIVOS PERSEGUIDOS

PRINCIPAIS ALTERNATIVAS 

CONSIDERADAS

CONTIDO E ANÁLISE XURÍDICO

TIPO DE NORMA

ESTRUTURA DA NORMA

INFORMES RECABADOS

TRÁMITE DE AUDIENCIA

ANÁLISE DE IMPACTOS

ADECUACIÓN Á ORDE DE 

COMPETENCIAS

IMPACTO ECONÓMICO E 

ORZAMENTARIO
Efectos sobre a economía en xeral

O contido do proxecto ten unha 

incidencia positiva na economía do 

concello.

En relación coa competencia
A norma non ten efectos significativos 

sobre a competencia.

Dende o punto de vista das cargas 

administrativas
Non afecta ás cargas administrativas.

Dende o punto de vista dos orzamentos
Implica un balance positivo entre 

ingresos y gastos.

IMPACTO DE XÉNERO

OUTROS IMPACTOS CONSIDERADOS

OUTRAS CONSIDERACIÓNS

A norma supón un impacto de xénero positivo.

As alternativas consideradas descríbense no Documento Ambiental Estratéxico da MP.

Planeamiento Urbanístico de carácter xeral

A MP consta dunha parte informativa e unha de ordenación que se desenvolve literal e 

graficamente.

Os establecidos no artigo 186 RLSG  e os informes sectoriais das administracións 

públicas competentes en razon das afeccións concorrentes no ámbito da MP

Exposición pública da MP despois da súa aprobación inicial.

A MP redáctase en congruencia co planeamento municipal do Concello de Vigo (PXOU 

93), as Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia (D 19/2011), a Lei 2/2016 do 

Solo de Galicia, a Lei do Solo Estatal (RD 7/2015), así como cos distintos regulamentos 

e disposicións sectoriais detallados na documentación da MP.

FICHA DO RESUMO EXECUTIVO

Concello de Vigo

27/07/2018

Modificación Puntual do PXOU

A MP redáctase de conformidade coas disposicións da LSG e do RLSG. Modifica as 

determinacións urbanísticas do PXOU vixente no concreto ámbito territorial ao que se 

limita o seu alcance. 

Incorporar ao planeamento municipal de Vigo as previsión necesarias para recuperar a 

ordenación urbanística do PERI APR A-4-01 BARRIO DO CURA do PXOM de Vigo de 

2008. PERI aprobado definitivamente en sesión plenaria de 02.06.2014 e posteriormente 

anulado como consecuencia da anulación do PXOM 2008
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2.- XUSTIFICACIÓN DA MEMORIA ABREVIADA 

O Real Decreto 1083/2009 do 3 de xullo, polo que se regula a Memoria de Análise de 

Impacto Normativo, no seu artigo 3, sinala que existe a posibilidade de realizar unha 

memoria abreviada cando se estime que da proposta normativa non se derivan impactos 

apreciables nalgún dos ámbitos aos que aquela se refire, debendo xustificarse, por parte do 

órgano  propoñente. 

En base a iso cabe sinalar que da presente Modificación Puntual do PXOU do concello de 

Vigo non se prevé que se deriven impactos extraordinarios en ningún dos apartados que se 

recollen no apartado relativo á análise de impactos. Todas as posibles implicacións quedan 

estudadas nos correspondentes apartados da memoria da MP e nos anexos que a 

acompañan. 

A presente memoria de análise de impacto normativo realízase con obxecto de 

proporcionar unha visión integral que facilite a análise e a comprensión da proposta, de 

acordo co sinalado no citado RD 1083/2009. 

Redáctase seguindo as recomendacións metodolóxicas contidas na “ Guía para a análise 

do impacto normativo” editada polo Ministerio de Facenda do Goberno de España. 

3.- BASE XURÍDICA E RANGO DO PROXECTO NORMATIVO 

O marco normativo básico de aplicación para formulación da presente Modificación 

Puntual do PXOU o constitúe no fundamental a lexislación urbanística aplicable, e demais 

normativas comunitarias, estatais e autonómicas en vigor complementariamente no resto de 

aspectos sectoriais. Sen ánimo de seren exhaustivos e limitando o enunciado ás Normas de 

maior afección ao planeamento urbanístico do concello de Vigo estas serían as seguintes: 

– Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, por el que se aproba o texto 

refundido da Lei de Solo e Rehabilitación Urbana (TRLSRU). 

– Real Decreto 1093/1997, do 4 de xullo, polo que se aproban as Normas 

Complementarias ao Regulamento para a execución da Lei Hipotecaria sobre 

Inscrición no Rexistro da Propiedade de Actos de Natureza Urbanística. 

– Lei 10/1995 do 23 de novembro, de Ordenación do Territorio de Galicia (LOT). 

– Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG). 

– Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación. 

– Decreto 143/2016, do 22 de setembro, Regulamento da Lei 2/2016 do solo de Galicia 

(RLSG). 

– Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproban definitivamente as 

directrices de ordenación do territorio (DOT). 

– Plan Xeral de Ordenación Urbana de Vigo (PXOU-93), aprobado definitivamente por 

acordo do Consello da Xunta de Galicia de 29.04.1993, coas súas modificacións 
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puntuais. A aprobación definitiva de dito PXOU-93 foi publicada no DOG nº 87 o día 

10/05/1993 e a súa normativa foi publicada no B.O.P nº 133, o 14 de xullo de 1993. 

O restante marco normativo básico que afecta a formulación da Modificación Puntual está 

recollido no apartado 1.4 e no Anexo 1 da Memoria. 

Os Plans Xerais de Ordenación Municipal son os instrumentos urbanísticos que regulan a 

ordenación urbanística integral do termo municipal, definidos e regulados na Lei 2/2016, do 

10 de febreiro, do solo de Galicia. Os Plans Xerais clasifican o solo do termo Municipal para o 

establecemento do réxime xurídico correspondente, definen os elementos fundamentais da 

estrutura xeral adoptada para a ordenación urbanística do territorio e establecen as 

determinacións orientadas a promover o seu desenvolvemento e execución. Os Plans Xerais 

están vinculados xerarquicamente ás Directrices de ordenación do territorio de Galicia aos 

demais instrumentos de ordenación do territorio. 

A modificación puntual do planeamento municipal configúrase como unha potestade 

administrativa (ius variandi) residenciada no municipio e na Comunidade Autónoma, como 

administracións con competencias para establecer a ordenación urbanística do territorio e 

formular o planeamento, con suxeición ó control xurisdicional a posteriori, tanto no que se 

refire a cuestións de legalidade como á verificación da realidade dos feitos que amparan as 

decisións administrativas. 

A actual regulación urbanística respecto da alteración do planeamento urbanístico atópase 

recollida no artigo 83 da LSG, coa excepción do disposto no artigo 65. De conformidade co 

establecido no referido artigo 83 calquera modificación do planeamento urbanístico 

deberá fundamentarse en razóns de interese público debidamente xustificadas, e 

suxeitaranse ás mesmas disposicións enunciadas para a súa tramitación e aprobación. 

No presente caso e pola propia entidade do obxecto do documento, así como polo 

alcance e incidencia da alteración pretendida, esta non pode considerarse unha revisión 

do planeamento municipal, debéndose encadrar necesariamente como modificación 

puntual do mesmo, xa que non comporta a adopción de novos criterios respecto da 

estrutura xeral e orgánica do territorio ou da clasificación do solo, motivada pola elección 

dun modelo territorial distinto ou pola aparición de circunstancias sobrevidas, de carácter 

demográfico ou económico, que incidan substancialmente sobre a ordenación, tal como se 

dispón no artigo 83 LSG 

O alcance normativo da presente Modificación Puntual do PXOU limítase ao seu ámbito de 

aplicación, identificado e delimitado nos correspondentes documentos da mesma. 
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4.- BREVE DESCRICIÓN DO CONTIDO E DA TRAMITACIÓN DA MP 

4.1.- CONTIDO 

A presente Modificación Puntual afecta ao ámbito do “Plan Especial de Reforma Interior do 

ámbito APR A-4-01 BARRIO DO CURA”, previsto no PXOM de Vigo de 2008, que fora 

aprobado definitivamente por acordo do Pleno do Concello de Vigo de 02.06.2014, e 

posteriormente anulado como consecuencia da anulación do propio PXOM. O ámbito da 

MP constitúe un enclave en solo urbano no centro da cidade de Vigo, que abrangue unha 

superficie de 23.706 m2, dos que 3.951 m2 corresponden a dotacións existentes na 

actualidade (dos que 3.480 m2 son de viario). 

A presente Modificación Puntual redáctase de conformidade coas disposicións da LSG e do 

seu regulamento de desenvolvemento, nomeadamente coas disposicións de carácter xeral 

establecidas nos artigos 41 a 47 e 51 LSG, e conten, no que lle resulta de aplicación en 

virtude do seu alcance, as determinacións recollidas nos artigos 52 a 57 LSG e concordantes 

do RLSG, así como a documentación establecida nos artigos 131 a 143 do RLSG,  que se 

concreta en: 

A.  Memoria. 

– Memoria informativa 

– Memoria descritiva e xustificativa. 

– Anexos á memoria. 

A.1.   Marco normativo de referencia. 

A.2. Memoria xustificativa da adaptación ao ambiente e protección da paisaxe. 

A.3. Informe xustificativo do cumprimento da normativa sectorial aplicable.  

A.4. Servizos urbanos e infraestruturas. Estimación de demandas. 

A.5. Memoria de impacto de xénero.  

A.6. Memoria de impacto normativo. 

B.  Contido substantivo da modificación puntual 

Concreta as determinacións do PXOU do Concello de Vigo que son obxecto de 

modificación e define con precisión as novas determinacións modificadas derivadas da 

ordenación urbanística proposta no ámbito da Modificación Puntual. 

C.  Estratexia de actuación, estudo económico financeiro e  memoria de sostibilidade 

económica. 

Define a orde de prioridades das actuacións previstas na MP e avalía os investimentos 

públicos e privados necesarios para a execución da ordenación prevista, asignando este 

investimento aos distintos axentes que participan no desenvolvemento. Incorpora ademais o 

informe de sustentabilidade económica nos termos e co contido establecido na lexislación 

estatal. 

Data sinatura: 28/10/2019   CSV: 26E2C5-C9318A-268CA8-PMY8JK-CZZCXG-HE  Verificable en www.vigo.org/csv  APROBACION INICIAL PLENO 8/10/19



ANEXOS A MEMORIA - ANEXO 6 . MEMORIA DE IMPACTO NORMATIVO 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA DO CONCELLO DE VIGO PARA A 

REORDENACIÓN DO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA  

Documento para Aprobación Inicial . Marzo 2019  

 
   A6. 5 

 

D.  Cartografía 

– Planos de información. 

– Planos de ordenación. 

E.  Catálogo 

Contén as determinacións que se modifican do Catálogo do PXOU, e nomeadamente as 

Fichas individualizadas correspondentes aos bens do Patrimonio Cultural existentes no 

ámbito da MP. 

F.  Resumo executivo da MP 

No que se identifica o ámbito en que a nova ordenación altera a vixente, con indicación do 

alcance da dita alteración, e do ámbito sometido á suspensión do outorgamento de 

licenzas e a tramitación doutros procedementos así como da duración de dita suspensión. 

G.  Anexos 

Anexo 1. Informe Ambiental Estratéxico. 

Anexo 2. Relación de propietarios do ámbito. 

Anexo 3. Proposta de Convenio urbanístico de planeamento. 

Anexo 4. Reportaxe fotográfica. 

Anexo 5. Patrimonio cultural 

Anexo 6.   Paisaxe 

Anexo 7.   Zonificación acústica do ámbito da MP. 

Anexo 8.   Estudo de asollamento 

4.2.- TRAMITACIÓN 

A tramitación do Modificación Puntual do PXOU realizarase de conformidade ao 

establecido polo artigo 83.5 da Lei 2/2016 (LSG), e por remisión do mesmo ao artigo 60 da 

mesma, isto é, ao mesmo procedemento sinalado para a aprobación do planeamento 

xeral, integrando no mesmo o procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica (AAE), en 

relación co establecido nos artigos 6 e 9 da vixente Lei 21/2013 de 9 de decembro, de 

avaliación ambiental. 

A tramitación iníciase coa Aprobación Inicial por parte do órgano municipal competente, 

someténdose de seguido a información pública como mínimo durante dous meses, 

mediante anuncio publicado no Diario Oficial de Galicia e nun dos xornais de maior difusión 

na provincia. Simultaneamente, solicitaranse os informes das administracións sectoriais 

afectadas, que se entenderán favorables á tramitación en caso de non emitirse no prazo de 

tres meses.  

Correspóndelle ao Pleno do Concello a Aprobación Provisional da MP unha vez obtido 

informe favorable de todas as administracións e despois de que os servizos xurídicos e 
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técnicos municipais teñan emitido informe respecto da integridade documental do 

expediente, das actuacións administrativas realizadas, da calidade técnica da ordenación 

proxectada e da conformidade do plan coa lexislación vixente.  

O expediente completo, debidamente dilixenciado, será remitido á consellaría competente 

en materia de urbanismo, quen no prazo de tres meses emitirá informe preceptivo e 

vinculante respecto das cuestións da súa competencia.  Transcorrido este prazo sen que se 

comunicase o informe solicitado, entenderase emitido con carácter favorable e poderá 

continuar a tramitación da MP. 

A aprobación definitiva da MP correspóndelle ao órgano competente municipal, segundo o 

establecido na lexislación de réxime local,. 

5.- OPORTUNIDADE DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOU 

Coa ordenación deseñada no Plan Especial de Reforma Interior do ámbito “APR-A-4-01 

Barrio do Cura” do PXOM de Vigo de 2008, aprobado definitivamente por acordo do Pleno 

do Concello de Vigo de 02.06.2014, acadárase, ao fin, unha ordenación urbanística de 

consenso, que daba resposta as necesidades urbanísticas deste singular e complexo ámbito 

da cidade, para o que dende hai case medio século víñanse buscando solucións que 

permitiran a súa axeitada ordenación e integración na trama urbana. A anulación do “PERI 

Barrio do Cura” como consecuencia da anulación do PXOM 2008 por sentencia do TS de 

12.11.2015 supuxo, no que a ordenación urbanística do “Barrio do Cura” se refire, a 

reviviscencia da ordenación contida no PXOU-93 e no PEPRI Casco Vello, e polo tanto a 

posibilidade de que se frustrase definitivamente, no caso de se executaren as previsións do 

PEPRI, unha ordenación que non so contou cun amplísimo respaldo técnico, xurídico, 

político e mesmo cidadán, senón que o propio PEPRI Casco Vello a recoñece como mais 

vantaxosa para a cidade.  

A mellor satisfacción do interese da cidade require, xa que logo, articular os mecanismos e 

medidas necesarias para evitar a volta as solucións de ordenación deste ámbito que 

estaban previstas no PXOU-93 e no “PEPRI Casco Vello”, e recuperar a ordenación definida 

e materializada no PERI de 2014 anulado.  

A presente MP formúlase, por tanto, coa finalidade de incorporar ao planeamento 

municipal vixente as determinacións urbanísticas necesarias para recuperar, sen mais 

variacións no que ao seu deseño urbanístico se refire que aquelas que resulten obrigadas 

polo marco legal en vigor actualmente e as que, no seu caso, puidesen requirir as sentenzas 

xudiciais recaídas sobre o PXOM de 2008 e o “PERI Barrio do Cura” na medida en que 

poidan ter incidencia sobre a mesma. 

6.- RELACIÓN DE NORMAS QUE QUEDAN DEROGADAS. 

O presente Modificación Puntual do PXOU de Vigo non supón a derrogación nin a 

modificación de ningunha das normas vixentes agás as determinacións do propio PXOU de 

1993 para este ámbito concreto e as determinacións establecidas, en desenvolvemento do 
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PXOU-93, para dito ámbito polo Plan Especial de Protección e Reforma Interior (PEPRI) do 

Casco Vello de Vigo, aprobado definitivamente por acordo plenario do Concello de Vigo 

de 14.04.2007. 

6.1.- ANÁLISE DE IMPACTOS 

6.1.1.- Impacto orzamentario 

O impacto orzamentario que supoñería a aprobación do presente MP do PXOU queda 

descrito e detallada na Estratexia de Actuación, Estudo Económico Financeiro e  Memoria 

de Sostibilidade Económica (MSE) que forman parte integrante do seu contido. 

En canto ao investimento total a realizar para a execución das actuacións previstas na MP, 

segundo se recolle no Estudo Económico  o seu importe estimouse en  8.173.634 € (sen IVE), 

custo que lles que corresponde asumir aos propietarios do solo como parte das cargas 

urbanísticas legalmente establecidas, e das que o EEF da MP xustifica a súa viabilidade. En 

canto ao gasto de mantemento (custes de mantemento e subministracións e déficits de 

cobertura das taxas dos servizo de recollida de lixo) das infraestruturas e dotacións 

resultantes, ascende, segundo se xustifica na MVE a un importe anual de 87.361 € (euros 

constantes) que se compensan sobradamente cos ingresos de carácter periódico (356.469 

€) que a propia actuación xera. 

Segundo se razoa e xustifica na MSE, pódese afirmar que a MP é viable e sustentable 

economicamente a tódolos efectos, incluso tendo en conta os custos derivados do 

mantemento polo Concello das dotacións, instalacións e servizos executados no seu 

desenvolvemento. 

6.1.2.- Impacto por razón de xénero 

O impacto por razón de xénero da MP queda descrito no Informe de Impacto de Xénero, 

que se adxunta ao presente documento, segundo a prescrición da Lei 30/2003 de 22 do 13 

de outubro sobre medidas para incorporar a valoración do impacto de xénero nas 

disposicións normativas que elabore o goberno, a Lei Orgánica 3/2007, para a Igualdade 

Efectiva de Mulleres e Homes. 

Do exame dos obxectivos e medidas adoptadas pola MP en relación coa diagnose e 

obxectivos de referencia para a integración da perspectiva de xénero –e mais amplamente 

para eliminar as desigualdades e promover a igualdade na ordenación da cidade– para 

cada unha das áreas temáticas consideradas  conclúese que, tanto pola súa propia 

finalidade como pola integración na súa formulación de obxectivos e actuacións 

específicas dirixidas a eliminar as desigualdades e promover a igualdade, a MP supón en 

todo caso un impacto positivo dende a perspectiva de xénero. 
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