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TÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS                                                                                                                       

Artigo 1.1. Obxecto

O Plan Especial de Protección da Colonia Histórica  " La Soledad"  ten por obxecto a protección do

medio ambiente  urbano no  seu ámbito  de  aplicación,  así  como a  asignación  dun réxime de

protección axeitado ás edificacións e elementos construtivos e vexetais que nel se inxiren.

Artigo 1.2. Ámbito de aplicación

O ámbito de aplicación deste Plan Especial delimítase por unha peza composta por 6 couzadas e

53 parcelas catastrais actuais , comprendendo unha liña poligonal irregular  cos seguintes límites:

Norte: Rúa Cronista X. M. Alvarez Blazquez  e viveiro municipal

Sur: Av. Hispanidade, rúa Amor Ruibal e rúa José Gomez Posada

Leste: I.E.S. Do Castro e camiño da Atalaia nº5.

Oeste: Av. Hispanidade.

A delimitación do ámbito de aplicación é o reflectido nos planos I-02 e no resto de planos deste

Plan Especial.

Artigo 1.3. Obxectivos xerais e específicos.

3.1. Son obxectivos a cuxa consecución de forma directa se dirixe o presente Plan Especial,  os

seguintes:

a) Respectar e contribuír a preservar o medio ambiente, o patrimonio histórico e a paisaxe

natural e urbana.

b) Preservar o patrimonio arquitectónico e acadar unha cidade máis habitable e sostible.

c)  Posibilitar  a  protección,  rehabilitación e  mellora  dos  elementos  máis  característicos  da

arquitectura e das formas de edificación tradicionais presentes nos conxuntos significativos

configurados.

d) Salvagardar a estética da imaxe da cidade.

3.2. Os obxectivos xerais do apartado anterior, concrétanse nos seguintes obxectivos específicos,

entendidos como o conxunto de accións e directrices concretas ás que se orientarán as diferentes

intervencións previstas no presente Plan Especial:

a) Propiciar a rexeneración urbana e a integración na estrutura urbana do PXOM
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b)  Regular  as  condicións  de deseño das  novas  edificacións,  ampliacións,  peches,  etc..  a

través  das  cales  se  preserve a unidade de estilo  e valor  de conxunto  que conforman as

edificacións existentes nesta Colonia Histórica; incluso nos seus sistemas viarios propios

c) Incorporar medidas de protección para xardíns, árbores e elementos naturais

d) Deseñar medidas para o acondicionamento do espazo urbano, espazos libres e xardíns

Artigo 1.4. Natureza

O presente Plan ten a natureza dun Plan Especial de Protección dos previstos no artigo 69.1 da

LOUGA e regulado no artigo 9.0.8 das NN.UU. do PXOM.

Artigo 1.5. Vixencia e revisión

O  Plan  Especial  terá  vixencia  indefinida dende a  súa entrada en vigor  consonte  á  lexislación

vixente, sen prexuízo do que, poderá ser revisado ou modificado de acordo co que dispoña a

lexislación urbanística de aplicación.

Procederá  a  súa  revisión  cando  sexa  necesario  adoptar  novos  criterios  de  catalogación  ou

protección que supoñan a elección dun modelo territorial  diferente do expresado no presente

instrumento de planeamento ou cando teña lugar o esgotamento das súas determinacións.

Artigo 1.6. Relación co plan xeral

En todo o non previsto neste plan especial, serán de aplicación as normas urbanísticas do PXOM.

Artigo 1.7. Contido documental e normas de interpretación 

Os  distintos  documentos  que  compoñen  este  Plan  Especial  forman  unha  unidade  coherente

composta por: Memoria Informativa (que inclúe como anexos o Inventario de peches e elementos

significativos  do  medio  urbano  e  o  Inventario  de  elementos  vexetais),  Memoria  Xustificativa,

Normativa,  Estratexia  de  actuación  e  Estudo  económico  financeiro,  Catálogo,  Planos  de

Información e Planos Proposta - Ordenación.

Establécense os seguintes criterios de interpretación:

- A Memoria Informativa ten un carácter meramente informativo, de análise e diagnose

- A Memoria Xustificativa sinala os obxectivos xerais e os criterios que xustifican as determinacións

deste plan especial, sendo un instrumento básico para a súa interpretación.
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- A Normativa constitúe o corpo normativo do presente Plan Especial.

- A Estratexia de actuación e Estudo económico financeiro: describen unha proposta aberta de

medidas estratéxicas para cada unha das accións plantexadas e a súa estimación económica.

- As Fichas informativas: teñen unha natureza consultiva e informativa polo que o seu obxectivo é

garantir a aplicación e comprensión da información específica completa que afecta a cada unha

das edificacións sitas na Colonia histórica  "La Soledad" e aos seus elementos.

- As Fichas de catálogo son elementos normativos específicos que pormenorizan determinacións

normativas  sobre as  parcelas  catalogadas  do  ámbito  do  Plan  Especial.  Inclúen condicións  de

intervención e protección sobre os  elementos significativos e o  arborado existentes nas parcelas. 

-  Os  Planos  de Información:  teñen un carácter  consultivo e informativo e contribúen a aportar

información específica sobre as diferentes parcelas existentes no ámbito.

-  Os  Planos  de  Ordenación:  expresan  de  forma  obxectiva  os  usos  pormenorizados  do  solo,

edificabilidade, aliñacións, alturas, niveis de protección e espazos públicos.

- O Catálogo:  configúrase como un instrumento complementario do Plan Especial que enumera

ordenada  e  individualizadamente  os  bens  de  características  singulares  fixando  as  medidas

necesarias para posibilitar a acción protectora. 

Está composto inicialmente por  un  total  de  17  inmobles,  dos  que dous  deles  xa  pertencen ao

Catálogo do PXOM.

De  cada  un  destes  inmobles  o  Catálogo  incorpora  unha  ficha  con  datos  identificativos  e

especificacións do nivel e grao de catalogación, obras permitidas, recomendadas e prohibidas,

cuxa interpretación pormenorizada debe completarse cos demais documentos do plan especial e

singularmente con aqueles que teñen contido normativo. O Catálogo ten carácter aberto polo

que poderán incluírse nel novos elementos ou construcións.

No  caso  de  contradición  entre  os  diferentes  documentos  ou  determinacións  deste  Plan

prevalecerá a interpretación que outorgue maior protección.

TÍTULO II. RÉXIME XERAL DE USOS E OBRAS PERMITIDAS

CAPÍTULO I. ZONIFICACIÓN E USOS DO SOLO

Artigo 2.1.1. Determinacións dos usos do solo
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1. Os usos do solo permitidos en soares e inmobles se determinarán sobre a base das disposicións

contidas neste plan especial e, singularmente, en atención ás determinacións que se conteñen nas

súas fichas normativas.

2. O réxime de usos permitidos se orientará ao mantemento do carácter eminentemente residencial

da Colonia Histórica "La Soledad" e dos usos dotacionais preexistentes, permitíndose a implantación

de usos terciarios compatibles e complementarios con aqueles que contribúan á dinamización,

conservación e equilibro da Colonia.

3. Os criterios de ordenación procurarán a obtención dun tecido no que se permita unha certa

diversidade de usos e se evite a especialización e terciarización do conxunto.

Artigo 2.1.2. Ámbitos de zonificación 

Aos efectos de regulación dos usos poden distinguirse tres zonas dentro do ámbito do Plan Especial;

a  zona  1  destinada  polo  PXOM ao  uso  característico  residencial,  a  zona  2  destinada  ao uso

dotacional, e zona 3 destinada a zona axardinada de uso público. 

Dentro  da  zona  1,  distínguense  estas  dúas  subzonas  segundo a  tipoloxía  á  que responden  as

edificacións:

Subzona 1.A: Uso residencial en vivenda unifamiliar en parcela, con independencia do grao  co

que se cualifique no PXOM

Subzona 1.B: Uso residencial en vivenda unifamiliar sobre zócolo de uso terciario e comercial nun

fronte de edificación pechada existente con fronte á Avenida de Hispanidade  que se construíu

nos anos 70 con motivo da apertura desta avenida .

Dentro da zona 2 Dotacional distínguense dúas subzonas segundo o uso dotacional proposto (que

coincide co existente)  polo PXOM:

Subzona 2.A: Dotacional Relixioso

Subzona 2.B: Dotacional Sanitario privado

Para  cada  ámbito  de  zonificación  urbanística  establécense  usos  característicos,  compatibles,

prohibidos e complementarios,  e condicións  de parcelación.

Artigo 2.1.3. Réxime de usos

A  definición  dos  usos  corresponderase  coa  do  Plan  Xeral,  prevéndose  para  cada  ámbito  de

zonificación o seguinte réxime:
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a) Na zona  1  (subzonas  A, B): 

1. Uso característico: Residencial, Clase Vivenda, Categoría 1ª

2. Usos Compatibles no mesmo edificio:

-Terciario Xeral, Clase Comercio: Categoría 1ª

-Terciario Xeral, Clase Oficinas: Categoría 6ª

-Terciario Xeral, Clase Recreativo e Reunión: Categorías 10ª, en edificación illada, en todos graos,

en caso contrario Tipos I e III e Categoría 11ª, en edificación illada só en planta Baixa, Tipo I

-Dotacional, Clase Educación: Categoría 1ªe 6ª

-Dotacional, Clase Sociocultural: Categoría 9ª

-Dotacional, Clase Asistencial: Categoría 10ª

-Dotacional, Clase Sanitario: Categorías 12ª e 14ª, esta só en planta baixa

-Dotacional, Clase Servizos públicos, Categoría 15ª Oficinas de servizo público

-Dotacional, Clase Administración Pública, Categoría 16ª

-Dotacional, Clase Relixioso: Categoría 17ª, planta baixa 

-Dotacional, Clase Deportivo, Categoría 19ª, planta baixa

-Industrial, Clase Industria Ordinaria, Categoría 1ª, Clase Almacén Categoría 6ª en plantas baixas e

inferiores

-Garaxe-Aparcadoiro,  Categoría 1ª en plantas Baixa ou inferiores ou nas condicións de edificio

complementario do Artigo 9.9.13 do PXOM

3. Usos Tolerados:

-  Os  existentes  ata  que  se  leven  a  cabo  obras  de  mantemento  ou  reforma  que  obriguen  á

adaptación do uso.

4. Usos Prohibidos:

-Os restantes

b) Na zona 2:

Na subzona 2.A de uso Dotacional Relixioso:

A regulación de usos  rexerase polo disposto no artigo  9.13.31  do PXOM, ou normativa que o

substitúa.

Na subzona 2.B de uso Dotacional Sanitario:

A  regulación  de  usos  rexerase  polo  disposto  no  artigo  9.13.24  do  PXOM,  ou  normativa  que  o

substitúa.
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 A substitución e modificación de usos dotacionais rexerase polo disposto no artigo 5.5.4. do PXOM.

c) Na zona 3:

Autorízanse os usos de  Espazos libres e zonas verdes  na categoría 2. “Áreas axardinadas, Zonas de

xogo  de  nenos,  Zonas  verdes  de  barrio.  (Sistemas  Locais.)  Categorías  2ªe  3ª-  Áreas  de

esparexemento relativamente próximas  a vivenda e excepcionalmente inmediatas  ás mesmas,

destínanse ó esparexemento en intervalos de ocio en xornadas de traballo ou escola. Poden ter un

tratamento como os espazos libres as de menor tamaño, e as de maior tamaño aseméllanse máis

ás zonas verdes de cidade, con arboredo, sebes, plantacións de especies florais etc.”

As  condicións  de uso  serán as  do  artigo 9.14.5.  da normativa do PXOM, ou normativa que a

substitúa.

Artigo 2.1.4. Autorización de usos terciarios e dotacionais na zona 1

1. Os usos terciarios e os dotacionais só serán autorizables en situación de compatibles en edificios

de uso característico residencial, mediante a presentación da comunicación previa, declaración

responsable  ou  acto  de  conformidade,  aprobación  ou  autorización  administrativa  que  sexa

preceptivo segundo a lexislación urbanística e sectorial de aplicación.

2.  Ademais  do  cumprimento  da  lexislación  sectorial  de  aplicación,  os  usos  terciarios  deberán

cumprir os seguintes requisitos:

a.  Que  a  superficie  edificada  destinada  a  usos  non  residenciais  non  supoña máis  do  50%  da

superficie da edificación na que se sitúa.

b.  Que as  actividades que se  realicen non sexan  un factor  de  deterioro para  os  inmobles,  os

espazos públicos ou os espazos libres onde se asenten.

c. Que as adaptacións que se realicen nos inmobles ou espazos libres non supoñan un detrimento

da calidade das súas características arquitectónicas, tipolóxicas espaciais ou de estrutura física, de

acordo coa presente normativa.

d. Que, no caso de que se produzan emisións sonoras, estas non afecten á actividade residencial

da Colonia polo nivel  da fonte emisora.  En  todo caso deben respectarse  os  límites  fixados  na

normativa municipal e demais que lle resulte de aplicación.

e. Que, en caso de que requiran chemineas ou dispositivos para a emisión de fume, gases ou

desfeitos de combustión, estean instaladas fóra da vista dende calquera vía pública e cumpran

coas disposicións previstas para a súa instalación nas ordenanzas municipais de aplicación.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DA COLONIA HISTÓRICA "La Soledad" / PXOM DE VIGO  

DOCUMENTO V.1. - MARZO 2015

DOCUMENTO 3  NORMATIVA.- Páxina  11 de 45



XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

CONCELLO DE VIGO

3. No caso de edificacións catalogadas, estarase ademais ao disposto na correspondente ficha do

catálogo.

4.  Na  subzona  1.B  permitiranse  os  usos  terciarios  e  dotacionais  compatibles  citados  no  artigo

2.1.3.a) 2 unicamente no zócolo de fronte a Hispanidade coa mesma limitación de proporción de

uso  establecida  no  punto  2.a)  anterior  referida  á  totalidade  da  parcela.  No  zócolo  existente

permitirase o mantemento de ditos usos en situación de fóra de ordenanza, debéndose acomodar

a edificación ás normas de edificación das ordenanzas particulares para o caso de obra nova ou

substitución da existente.

Artigo 2.1.5. Adecuación dos usos 

O cambio de uso deberá adaptarse á normativa vixente no momento de ser autorizado.

Artigo 2.1.6. Coexistencia de varios usos 

1.Cando o réxime de usos compatibles admita usos distintos ao residencial en situacións de plantas

inferiores á baixa, primeira e planta piso, para a súa admisión, xa sexa como nova implantación ou

cambio de uso, clase ou categoría, os locais deberán ter acceso compartido ou independente

desde o exterior, nos termos que correspondan por razón do uso ou estarán unidos a locais de uso

distinto  ao  residencial  situados  en  planta  baixa.  En  ningún  caso  admitiranse  usos  terciarios

recreativos nin de comercio en plantas situadas sobre vivendas.

2.As clases de uso terciario-oficinas e doutros servizos terciarios de atención sanitaria ás persoas en

situacións de plantas inferiores á baixa, baixa e primeira, poderán utilizar o mesmo acceso dos

edificios residenciais onde se localicen.

3.A localización de usos  comerciais  ou  terciarios  nunha edificación na que convivan con usos

residenciais  deberá  garantir  o  acceso  independente  ao  resto  das  plantas  e  a  adopción  das

medidas necesarias para posibilitar dita convivencia.

4. Poderán convivir nunha mesma planta o uso residencial e o de oficina, despacho profesional ou

consulta cando a peza destinada a estes non supere o 50% da superficie construída, e permita un

acceso  compartido  pero  independente  así  como  as  garantías  suficientes  do  cumprimento  do

programa de vivenda mínima. 

CAPÍTULO II. CONDICIÓNS DE PARCELA

Artigo 2.2.1. Conservación do parcelario
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1.  O  plano de  información  I.05 reflicte  o  parcelario  actual  da  Colonia  Histórica  "La  Soledad"

elaborado a partir do parcelario catastral.

2. As parcelas deste parcelario constitúen unha unidade de intervención polo que os proxectos de

obra que se proxecten representarán a totalidade da parcela e das edificacións existentes aínda

que a intervención proxectada sexa parcial.

3. Este parcelario se considera obrigatorio agás cando este Plan Especial permita a parcelación,

segregación ou agregación de parcelas.

Artigo 2.2.2. Condicións de parcelación

1.  Nas  parcelas  catalogadas  entenderase protexida tanto a edificación como a  parcela,  non

permitíndose a parcelación, agás na parcela  P-6, na couzada M-1, que polas súas dimensións e

forma con fronte a dúas rúas  enténdese que reúne unhas condicións singulares para permitir a súa

división en dúas, sen prexuízo das posibilidades de condominio.

2.  Nas  parcelas  non catalogadas  só  será posible  a parcelación cando as  parcelas  resultantes

respecten as condicións de parcela mínima de 500 m2 e as condicións de parcelación previstas no

artigo 9 das NN.UU. do PXOM.

3. Non autorizaranse parcelacións fóra dos supostos contemplados neste artigo, sen prexuízo dos

supostos de división previstos no artigo 2.2.3 deste Plan Especial para as edificacións residenciais de

grandes dimensións.

Artigo 2.2.3. Réxime específico das edificacións residenciais de grandes dimensións

1. Nas  parcelas P-2, P-15,  P-46 e P-48, parcelas catalogadas que teñan unha superficie igual ou

superior a dúas veces a superficie de parcela mínima da ordenanza e grao de aplicación e unha

edificabilidade igual ou superior a  dúas veces a edificabilidade materializada da parcela mínima

de ordenanza e  grao,  poderán  acollerse  á  normativa  do  artigo  9.9.10.  das  NN.UU.  do  PXOM,

establecendo réximes de división horizontal, coas condicións quer figuran na ficha do catálogo.

2. As parcelas non catalogadas, na medida en que podan acollerse a normativa do artigo 9.9.10

das NNUU do PXOM relativa a “grandes vivendas”, tamén poderán establecer réximes de división

horizontal ou mesmo de condominio.

3. En todo caso, a constitución de réximes de división horizontal ou condominio deberá permitir o

mantemento da tipoloxía existente e do uso característico de vivenda unifamiliar, evitando a súa

fragmentación ou substitución por tipoloxías estrañas ao conxunto que se pretende protexer.
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Artigo 2.2.4. Parcela mínima 

A parcela mínima  por ámbitos de zonificación será a seguinte:

-  Zona  1:  A  parcela  mínima  nas  parcelas  catalogadas  coincidirá  coa  parcela  existente.  Nas

parcelas  non  catalogadas  a  parcela  mínima  será  a  correspondente  ao  grao  e  cualificación

outorgada polo PXOM.

- Zona 2, subzonas A e B: coincidirá coa superficie das parcelas cualificadas como dotacionais do

PXOM 

Artigo 2.2.5. Condicións para a agregación de parcelas

Só admitirase a agregación de parcelas nas parcelas non catalogadas  coas condicións xerais da

ordenanza de aplicación. 

Artigo 2.2.6. Operacións de reorganización da propiedade

De ser   necesario  acudir  a  operacións  de  reorganización  da  propiedade,  entre  parcelas  non

catalogadas por  este Plan, estarase ao disposto no artigo 122 da LOUGA ou normativa que a

substitúa. 

No cuarteirón M-3, entre as zona de ordenanza 3 deste plan e 9 do PXOM (reflectidas nos planos de

ordenación P-02 e P-03), formúlase unha proposta de reaxuste de propiedade entre a parcela P-38

e a propiedade municipal para conseguir una zona axardinada regular paralela á rúa Amor Ruibal

como dotación local, a obter a través dalgún dos mecanismos previstos na lexislación urbanística.

CAPÍTULO III. RÉXIME XERAL DAS OBRAS PERMITIDAS

SECCIÓN 1ª. PRINCIPIOS XERAIS DE INTERVENCIÓN

Artigo 2.3.1. Principios xerais

1.  O réxime de obras  permitidas  na Colonia Histórica de "La Soledad"  orientarase a garantir  a

conservación, mellora, habilitalidade, funcionalidade, accesibilidade e revalorización desta singular

peza urbana e dos seus valores dentro do conxunto da cidade, permitindo o mantemento da súa

identidade  dentro  dun  marco  urbano  coherente,  favorecendo  a  súa  dinamización  e  freando

calquera proceso de obsolescencia e degradación que poda ameazala.

2. Todas as obras e intervencións someteranse ao disposto neste capítulo sen prexuízo das maiores

limitacións ou especificidades derivadas da normativa sectorial de aplicación e das contidas nas

correspondentes fichas normativas.
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3. As  edificacións, construcións e elementos catalogados someteranse, ademais,  ás disposicións

específicas contidas nestas normas ao que dispoñan as fichas do catálogo deste plan especial.

SECCIÓN 2ª: TIPOS DE OBRAS 

Artigo 2.3.2. Obras permitidas

Nos inmobles  non catalogados admítense todas as  obras  de edificación reguladas no Título  II,

artigos 2.6.2, 2.6.3 e 2.6.4 do Plan Xeral coas condicións establecidas na Ficha normativa específica

de cada parcela.

As  edificacións,  construcións  e  elementos  catalogados  someteranse  ás  maiores  limitacións  que

podan derivarse das súas correspondentes fichas normativas, en función do seu grao e subgrao de

catalogación, así como ao disposto no Capítulo II do Título III da presente normativa.

Artigo 2.3.3. Obras nos edificios

Admítense os seguintes tipos de obras nas edificacións, de acordo coas definicións contidas no

PXOM:

-Obras de mantemento, conservación e consolidación

-Obras de restauración (ou recuperación)

-Obras de rehabilitación (acondicionamento ou reestruturación)

-Obras exteriores 

-Obras de reconfiguración

Artigo 2.3.4. Obras de demolición.

Serán as obras derruba ou demolición total ou parcial do edificio ao que se refiran.

Artigo 2.3.5. Obras de nova edificación.

Abranguen os seguintes tipos de obras:

- Obras de substitución.

- Obras de nova planta.

- Obras de ampliación.

- Obras especiais: Reconstrución, desmontados, traslados e reedificacións e obras de recuperación

tipolóxica.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DA COLONIA HISTÓRICA "La Soledad" / PXOM DE VIGO  

DOCUMENTO V.1. - MARZO 2015

DOCUMENTO 3  NORMATIVA.- Páxina  15 de 45



XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

CONCELLO DE VIGO

CAPÍTULO IV. CONDICIÓNS DAS OBRAS  NOS EDIFICIOS 

Sección 1ª:  OBRAS DE  MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E CONSOLIDACIÓN.

Artigo 2.4.1. Deber xeral de uso, conservación e rehabilitación

1. Os propietarios de toda clase de terreos, construcións, edificacións e instalacións na Colonia

Histórica de "La Soledad" deberán destinalos aos usos permitidos polo planeamento urbanístico e

mantelos  en  condicións  de  funcionalidade,  seguridade,  salubridade,  ornato  público  e

habitabilidade de acordo con aquel, así como coas normas de protección do medio ambiente, do

patrimonio histórico e da rehabilitación.

2.  Os  deberes  de  conservación  dos  propietarios,  concrétanse  no  mantemento  das  condicións

básicas  de  seguridade,  estabilidade,  consolidación  estrutural  e  condicións  de  protección  ou

seguridade en caso de incendio, así como as de habitabilidade, en función do destino propio da

edificación.

3.  O  deber  de  conservación  a  cargo  dos  propietarios  alcanza  ata  o  importe  dos  traballos

correspondentes  que  non  rebasen  o  límite  do  contido  normal  daquel  que,  en  caso  das

construcións,  está  representado  pola  metade  do  custe  de  reposición  do  ben  ou  de  nova

construción con características semellantes, excluído o valor do solo.

4. Os titulares das edificacións catalogadas están obrigados a conservalos, coidalos e protexelos

debidamente  para  asegurar  a  súa  integridade e  evitar  a  súa  perda,  destrución  ou  deterioro,

debendo  observar  o  establecido  pola  lexislación  vixente  en  cada  momento  en  materia  de

protección do patrimonio cultural.

5.  En  particular,  os  propietarios  de  inmobles  deberán  acreditar,  nos  prazos  que  legalmente

corresponda,  a  situación  na  que  se  encontren  aqueles,  ao  menos  en  relación  co  estado  de

conservación  da  edificación  e  co  cumprimento  da  normativa  vixente  sobre  accesibilidade

universal, así como sobre o grao de eficiencia enerxética dos mesmos.

6. As obras de mantemento, conservación e consolidación axustaranse, en xeral, ao disposto nos

artigos  2.6.2.  b)  e  c)  das  NN.UU.  do  PXOM e 5.1.  do Catálogo do PXOM para  as  edificacións

catalogadas, coas especificacións desta normativa.

Artigo 2.4.2. Ordes de execución

1.  O Concello de Vigo ordenará, de oficio ou a instancia de calquera interesado, mediante o

correspondente expediente e previa audiencia dos interesados, a execución das obras necesarias
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para conservar os terreos, construcións, edificacións e instalacións nas condicións esixidas no artigo

anterior e sinalará o prazo para a súa realización.

2. Cando a entidade das obras o requira, o Concello de Vigo esixirá ao obrigado a presentación

da  declaración  responsable,  comunicación  previa  ou  solicitude  de  licenza  urbanística

acompañada do proxecto técnico correspondente.

3. O Concello de Vigo tamén poderá ordenar as obras necesarias para adaptar as edificacións e

construcións  ao  entorno,  de  acordo  coa  lexislación  urbanística  vixente,  tales  como  acabado,

conservación, renovación e reforma de fachadas e espazos visibles dende a vía pública, limpeza e

peche dos terreos e retirada de carteis ou outros elementos impropios dos inmobles.

SECCIÓN 2ª: OBRAS DE RESTAURACIÓN, ACONDICIONAMENTO E REESTRUTURACIÓN 

Artigo 2.4.3. Condicións das intervencións

As  intervencións que teña lugar tanto en edificios preexistentes (catalogados ou non) como de

nova  construción  evitarán  a  copia  ou  falseamento  dos  elementos  tradicionais  auténticos  da

arquitectura  da  Colonia  Histórica  "La  Soledad",  de  forma  que  se  garanta  unha  convivencia

ordenada entre o respecto polo tradicional e a súa evolución e se eviten aqueles elementos que

podan desvirtuar os seus valores históricos.

Artigo2.4.4. Obras de restauración ou recuperación

As  intervencións  ou  obras  de  restauración  ou  recuperación  deberán  responder,  en  xeral,  ás

determinacións dos artigos 2.6.2. a) das NN.UU. do PXOM e 5.3. do Catálogo do PXOM para as

edificacións catalogadas.

Sempre  que  sexa  posible,deberán  recuperarse  os  materiais  construtivos  orixinais,  ben  por

substitución ou por reparación dos existentes. Non obstante, cando se considere necesario poderán

introducirse materiais  actuais,  sempre e cando non produzan ningunha alteración tipolóxica ou

formal.

Nos edificios catalogados non se admitirán modificacións nos elementos decorativos ou formais

que se consideren orixinais e se citen nas Fichas de información e catálogo do edificio . 

Artigo 2.4.5. Obras de reestruturación e reconfiguración

a. Fachadas
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Deberá manterse a volumetría xeral exterior da edificación, axustándose no demais ao disposto no

Título 2, capitulo VI, . para as obras de nova edificación neste plan Especial.

b. Resto de parámetros urbanísticos e de construción

Será de aplicación o previsto no artigo 2.6.2  das  NNUU do PXOM, así  como o previsto para os

edificios catalogados no artigo 5 do Catálogo do PXOM

CAPÍTULO V. CONDICIÓNS PARA AS OBRAS DE  DEMOLICIÓN

Artigo 2.5.1. Autorización de demolición en edificios non catalogados

Para efectuar a demolición dunha edificación non catalogada ou dunha parte dela, ben sexa de

elementos  interiores  ou  exteriores,  se  requirirá  a  correspondente  autorización,  que  deberá  ser

tramitada mediante solicitude dirixida ao Departamento municipal correspondente do Concello de

Vigo. 

Artigo 2.5.2. Autorización de demolición en edificios catalogados

A  demolición  total  ou  parcial  de  calquera  edificación  catalogada  na  Colonia  Histórica   "La

Soledad"  requirirá  o  informe  favorable  dos  servizos  técnico  municipais  e  someterase  ao

cumprimento das disposicións normativas vixentes en materia de protección do patrimonio histórico

e cultural.

En todo caso, a apertura dun expediente declarativo de ruína dun ben catalogado deberá ser

comunicada  á  Administración  sectorial  correspondente  e  calquera  actuación  sobre  o  ben

afectado e, en particular, a eventual demolición total ou parcial, mesmo unha vez declarada a

ruína, requirirá da previa autorización da mesma.

Artigo 2.5.3. Declaración de ruína

Cando unha construción ou parte dela estivera en estado ruinoso, o Concello de Vigo, de oficio ou

a  instancia  de  interesado,  a  declarará  en  situación  de  ruína  e  acordará  a  total  ou  parcial

demolición, previa tramitación do expediente contraditorio que proceda, agás inminente perigo

que o impedira.

No caso de bens catalogados, se a situación de ruína conlevara perigo inminente de danos a

persoas, ademais de adoptaranse as medidas oportunas para evitar os ditos danos, adoptaranse

aquelas que garantan o mantemento das características e elementos singulares do edificio, sen

incluír máis demolicións que as estritamente necesarias.
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Artigo  2.5.4.  Limitación  de  construción  en  caso  de  demolición  total  autorizada  en  edificios

catalogados

En todos os casos de demolición autorizada dun edificio catalogado, a nova construción que se

edifique no solar resultante non poderá sobrepasar os metros cadrados construídos da edificación

demolida.

CAPÍTULO VI. OBRA DE NOVA EDIFICACIÓN

Sección 1ª:  CONDICIÓNS XERAIS

Artigo 2.6.1. Obras de  substitución e nova planta

Son obras de nova planta as que se realizan sobre soares libres de edificación, as que se proxectan

simultaneamente coa demolición dunha edificación precedente.

Estas obras quedan limitadas ás posibles obras dentro de parcelas vacantes ou dentro de novas

parcelas  xurdidas  dunha  parcelación  ou  para  o  caso  de  substitución  de  edificacións  non

catalogadas e deberán axustarse ás previsións contidas na ordenanza de aplicación do PXOM

coas  limitacións  necesarias  recollidas  neste  Plan  Especial  para  protexer  a  escena  urbana  e  a

tipoloxía predominante na Colonia Histórica do "La Soledad".

Artigo 2.6.2. Obras de ampliación

Son  aquelas  nas  que  se  incrementa  a  ocupación  ou  o  volume  construídos.  Nos  edificios

catalogados as ampliacións deberán inscribirse na da área de movemento da edificación prevista

no plano de ordenación, se existise esa posibilidade.

Artigo 2.6.3. Obras especiais

Unicamente comprenden as posibles obras de reconstrución dun edificio preexistente catalogado

no mesmo lugar ou obras de desmontado, traslado e reedificación; os edificios de pedra, aínda

que  estean  protexidos  polo  grao  de  protección  ambiental,  poderán  ser  desmontados  e

trasladados.  Neste  senso,  o  ámbito  considérase  receptor  de  posibles  traslados  de  elementos

catalogados  polo  Plan  Xeral  ou  algún  outro  planeamento  de  protección,  coa  categoría  de

trasladable e que responda á tipoloxía de vivenda-chalet de arquitectura rexionalista.

Estes edificios ou elementos trasladados poderán manter o uso orixinal ou destinarse a calquera uso

compatible ou dotacional público ou privado.
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Artigo 2.6.4. Consideracións de estilo

A nova edificación que se incorpore á Colonia Histórica  "La Soledad" a través de obras de nova

planta,  substitución  ou  ampliación,  deberá  evitar  ser  unha  copia  da  auténtica  edificación

tradicional  existente.  Polo  tanto,  deberá  adecuarse  a  unhas  normas  concretas  de  volumetría,

porcentaxe de ocupación, alturas, espazos libres, relación cheo/baleiro, etc, dentro de parámetros

de harmonía e  respecto  co  existente,  pero deixando liberdade á  resposta arquitectónica que

corresponde a cada momento histórico.

Artigo 2.6.5. Edificios fóra de ordenanza

Nas edificacións que se atopen en situación de fóra de ordenanza, de acordo coa definición que

desta situación se realiza PXOM, permitiranse obras de reparación ou adaptación dos inmobles

sempre entendidas  como mellora do  escenario urbano existente e nunca como consolidación

dunha situación desconforme co planeamento. 

Artigo 2.6.6. Edificabilidade

A edificabilidade permitida para cada nova edificación será a resultante de aplicar as disposicións

urbanísticas recollidas nas ordenanzas e nas correspondentes fichas específicas de catalogación,

para os inmobles catalogados.

Artigo 2.6.7. Volume máximo permitido

O  volume  máximo  permitido  para  cada  nova  edificación,  será  o  resultante  de  aplicar  as

disposicións urbanísticas correspondentes á parcela na que se encontre localizado e as que se

recollen  na  correspondente  ficha  normativa.  Nas  zonas  nas  que  este  plan  defina  áreas  de

movemento das edificacións, tanto en planta como en sección , o volume deberá limitarse para

insertarse dentro destas áreas.

Na subzona 1.B, de edificación unifamiliar sobre zócolo a edificación axustarase ao esquema tipo

en sección que  figura  na súa normativa particular no artigo 2.6.14, baseada no artigo 9.9.16 da

normativa do PXOM relativa a edificacións en ladeira .

Na subzona 2. B,  de uso dotacional  sanitario  privado a edificación axustarase ao esquema de

sección que  figura na súa normativa particular no artigo 2.6.15, baseada na normativa xeral do

PXOM  para usos dotacionais e ao estudo específico de implantación sobre o terreo.

Artigo 2.6.8. Altura e número de plantas permitidas
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As  alturas permitidas (máximas e mínimas) e o número de plantas para a nova edificación,  se

axustarán ás determinacións da ordenanza xeral do PXOM . 

Na subzona 1.A con ordenanza de aplicación 9,  a altura non poderá superar as dúas plantas e

baixo cuberta, con altura de coroación igual o inferior a 9 metros.

Na subzona 1.B, con ordenanza de aplicación 9, se aplicarán as normas particulares do artigo

2.6.14 desta normativa.

Na subzona 2.A, dotacional relixioso, (Igrexa da Soledad), ordenanza de aplicación 13, sección 8ª,

do  PXOM, por  tratarse  de  edificio  catalogado integral  a  altura  máxima será  a  da edificación

existente, non permitíndose ningún incremento de altura.

Na  subzona  2.B,  dotacional  sanitario  (Centro  de  Rehabilitación  de  MAPFRE),  por  razóns  de

adaptación topográfica e  paisaxística,  deberá axustarse  ás  condicións  determinadas no artigo

2.6.15. non podendo superar as alturas  que figuran na área de movemento en sección no plano

de ordenación de sección P-02

Nos edificios catalogados ás limitación de altura figuran na Ficha de catalogación particular.

Artigo 2.6.9. Referencia de alturas

As alturas permitidas se refiren, en todos os casos, á distancia existente dende a cota de orixe e

referencia  establecidas nos planos de ordenación , segundo o disposto nos artigos 6.6.6, 6.6.7 e

9.9.14 e 9.9.16 do PXOM. As  determinacións precisas sobre a cota de orixe e referencia e seccións

esquemáticas  aclaratorias  que  figuran  nestes  planos,  servirán  de  elemento  interpretativo  a

desenvolver mediante  un levantamento topográfico específico que se presentará co proxecto

sometido a licenza, declaración responsable ou comunicación previa.

Artigo 2.6.10. Alturas en soares con fachadas a diferentes rúas

No caso de soares con fachadas a diferentes rúas, as disposicións de alturas deberán cumprirse en

cada unha das fachadas independentes.

Artigo 2.6.11. Aliñacións oficiais

As aliñacións contidas no plano de aliñacións e rasantes deste Plan Especial, serán consideradas

como  oficiais  e  diferenciarán  os  límites  entre  a  propiedade  pública  e  a  privada  e  entre  as

superficies edificadas e edificables e os espazos públicos (rúas).
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Artigo 2.6.12. Rasantes

As cotas de referencia aproximada de tódalas parcelas establécense nos planos de ordenación,

en atención as condicións topográficas e de contorno. Mediante un levantamento topográfico

máis específico que se incorporará ao Proxecto técnico que se someta a licenza poderá axustarse

dita cota de referencia  seguindo os criterios xerais deste Plan e do PXOM   coa maior adaptación

ao terreo. 

Artigo 2.6.13. Recuados

En  xeral,  coas  excepcións  que  poden  figurar  nas  Fichas  de  catálogo  ou  nas  seccións  das

normativas particulares de subzonas , por razón da protección do Conxunto, o recuado mínimo a

lindeiros laterais e da fachada á aliñación oficial, será de catro metros na zona cualificada coa

ordenanza 9, grao 2º , e de 3  metros na zona cualificada coa Ordenanza 9, grao 3º .

Respecto do lindeiro testeiro a separación será igual ou superior a 2H:3, cun mínimo de catro (4)

metros, sendo H a altura de coroación.

No  grao  3º,  cando  así  o  permitan  as  condicións  da  parcela  e  non  se  prohiba  na  Ficha  de

catalogación da parcela,permítese un corpo na aliñación oficial e acaroada a un dos lindeiros

coas condicións do artigo 9.9.12.3 das NN.UU. do PXOM.

Nas subzonas 1.B.   e 2.B , de edificación con zócolo  e edificación dotacional sanitaria privada ,  os

recuados se axustarán ao disposto nos artigos 2.6.14  e 2.6.15 como ordenanza particular.   Na zona

1.B  a  ocupación  baixo  a  rasante  de  referencia  establecida  poderá  ocupar  todo  o  fronte  da

parcela cara  á Avenida a  Hispanidade, cunha altura máxima de  3  metros,  permitíndose nesa

planta  usos residenciais (accesos, garaxes e estancias non vivideras), e os usos compatibles en

planta baixa do artigo 9.9.23 das normas do PXOM.

Na subzona 1.B,sobre a plataforma ou plataformas considerada como rasante de orixe e referencia

situaranse unicamente usos residencial clase vivenda, categoría 1ª, cumprindo condicións xerais de

recuados, e no caso de que unha das parcelas lindeiras presente unha medianeira sobre o lindeiro

común poderá acaroarse a dita medianeira pero respectando o recuado frontal, aínda que dita

edificación colindante  estea  situada na aliñación  da  rúa.  A  parte  de  medianeira  que  quede

descuberta deberá revestirse e tratarse con materiais de fachada segundo o artigo 2.6.21 destas

normas.

Para a solución doutras situacións particulares de edificacións existentes acaroadas e medianeiras,

estarase   subsidiariamente  ,ao  disposto  no  artigo  9.9.13.  das  NN.UU.  do  PXOM.  Neses  casos  o
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Concello poderá esixir previamente un acordo documentado entre os propietarios medianeiros e a

súa inscrición no Rexistro da Propiedade. 

Sección 2ª:  ORDENANZAS PARTICULARES  SUBZONAS 1.B. E 2.B.

Artigo 2.6.14. Normativa particular subzona 1.B. UNIFAMILIAR CON ZÓCOLO.

A implantación de vivendas unifamiliares illadas nesta subzona farase mediante o escalonamento

da parcela para a súa adaptación á pendente en unha ou varias plataformas, de acordo co

esquema de sección que figura a continuación neste artigo, e  no plano de ordenación P-02.

Créase unha primeira plataforma de nivelación e aterrazamento  mediante a disposición dun muro

disposto  na aliñación  da rúa  Hispanidade,  cunha altura  máxima de  3  metros,  sobre  o  que  se

permitirá un peitoríl ou pasamáns de ata 1,50 m. de altura.

A partir desta plataforma trázase unha liña de referencia ascendente cunha pendente máxima do

vinte (20) por cento, baixo a cal poderán establecerse as plataformas que se precisen, que se

considerarán cotas de orixe e referencia da edificación, sempre resoltas con planos en talude na

parcela que non superarán  dita pendente do 20%, e muros de contención para abancalamento

do terreo que non poderán superar os 2 metros de altura.

Estes muros de contención serán necesariamente tratados como fachadas, figurar  no proxecto

obxecto de solicitude de licenza e  separarse do lindeiro testeiro e entre eles unha distancia igual á

súa altura.

A edificación baixo rasante da primeira plataforma poderá ter unha ocupación do 15% da parcela

que se computará independentemente da ocupación máxima outorgada pola ordenanza 9, e

poderá destinarse a calquera uso compatible no mesmo edificio establecido no réxime de usos da

ordenanza 9 do PXOM.

A edificación sobre a primeira plataforma deberá respectar un recuado mínimo da aliñación de

4,50 metros  e da metade da súa altura medida no remate superior da cuberta. A altura máxima

de  coroación  de  dita  edificación,  desde  a  cota  de  orixe  e  referencia  calculada  co  criterio

establecido anteriormente, será de 9 metros, incluíndose dúas plantas e baixo cuberta. 

No  caso de que a edificación se  escalone  ou se  recúe  mais  do recuado mínimo á  fachada,

situándose a media ladeira, ou ao fondo da parcela,  a altura de coroación da edificación e o

número  de  plantas  deberá  poder  inscribirse  na  sección  comprendida  pola  liña  de  referencia

ascendente cunha pendente do 20% trazada desde o remate do muro da aliñación que se citou

anteriormente  e unha paralela a 9 metros, tal como figura no plano P-02 e no esquema seguinte.
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Para o caso de que unha das parcelas lindeiras á finca sobre a que se pretende edificar presente

unha medianeira sobre o lindeiro común, a nova edificación poderá tapa-la medianeira existente

na lonxitude que sexa posible, sen crear unha nova ou maior medianeira sobre a finca lindeira.

Tanto para o caso de acaroamento á medianeira como se quedase libre, deberán tratarse as

partes de medianeira que queden á vista, cun tratamento con materiais similares a fachada que

deberán concretarse no proxecto de edificación.

Imaxe: Sección esquemática ordenanza particular 1.B

Artigo 2.6.15. Normativa particular subzona 2.B. DOTACIONAL SANITARIA PRIVADA.

As condicións para a  edificación ou ampliación do edificio dotacional sanitario da parcela P-22  ,

cualificado coa ordenanza de aplicación 13 do PXOM, para o uso sanitario deberán limitarse en

relación coa ordenanza 9.13 do Plan Xeral, en función  das medidas de protección do conxunto e

do entorno da igrexa da Soledad e de adaptación topográfica e paisaxística  que se levan a cabo

neste Plan especial de Protección.

A altura máxima métrica de  coroación deberá axustarse ao esquema de sección que figura a

continuación e no plano P-02 de ordenación en sección, podendo chegar ata 18 metros nun fondo

de 52 metros dende a aliñación frontal, e nos últimos metros 18 metros só se poderá acadar unha

altura de coroación de 12 metros.
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Imaxe: Sección esquemática ordenanza particular 2.B

No corpo intermedio deberase procurar a integración dos elementos orixinais da fachada do chale

orixinal do arcebispo Eijo Garay todavía existente e a súa volumetría . No terceiro corpo permítese a

ampliación nas condicións da sección esquemática seguinte  e  do plano P-02. 

Sección 3ª:  NORMAS SOBRE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS E MATERIAIS PARA TODO O ÁMBITO.

2.6.16. Tipos de cubertas

As cubertas serán planas ou inclinadas con tella cerámica curva de cor e acabado uniforme (non

se  admiten  degradados  nin  envellecidos  artificiais)  ou  con  laxas  de  lousa  e  cunha  pendente

máxima de trinta (30) graos sexasesimais no caso das inclinadas, a partires da altura de coroación. 

En casos xustificados, pola calidade arquitectónica da solución proposta e a posta en valor do

entorno,  admitirase  a  combinación  doutros  materiais  (cobre,  zinc,...).  Permítense  as  cubertas

vexetais  axardinadas  como  elemento  de  integración  paisaxística,  principalmente  no  caso  de

ampliacións non visibles dende a vía pública.

Artigo 2.6.17. Bufardas ou mansardas

Non se autorizará a construción de novas bufardas ou mansardas.

Artigo 2.6.18. Aproveitamento baixo cuberta

De acordo co disposto na Ordenanza 9 do PXOM, o aproveitamento baixo cuberta unicamente

autorizarase por debaixo da altura máxima de coroación, establecéndose unha altura máxima de

tres (3) plantas e nove (9) metros, incluída a baixo cuberta.
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A altura libre mínima das estancias vivideiras sempre será maior a 1,80 metros medidos dende a

cara  inferior do forxado de inicio da inclinación da pendente. 

No 70% da superficie das estancias, cociñas ou dormitorios situados baixo cuberta   a  altura libre

será superior a 2,50 m, e a 2,20 m no 70% da superficie de  corredores, baños ou aseos situados

igualmente baixo cuberta.

En atención á singularidade da arquitectura da Colonia autorízase, cando a ficha normativa da

parcela así o especifique, a construción de torreóns na planta baixo cuberta, coas características

que se describen no artigo seguinte.

Artigo 2.6.19. Construcións auxiliares sobre as cubertas 

Sobre a superficie das cubertas só estará autorizada a incorporación de elementos auxiliares de

instalacións para as vivendas, tales como antenas, pararraios,  etc, debendo quedar localizados

fóra do ángulo de visión dende a rúa ou dende os espazos públicos cercanos e convenientemente

protexidos. En ningún caso se autorizarán elementos auxiliares de instalacións de carácter lucrativo

alleos aos usos permitidos da edificación (emisións de telefonía móbil,  antenas de radiodifusión,

etc.)

Artigo 2.6.20. Decoracións finxidas 

Non se permitirá a decoración finxida de elementos construtivos tradicionais nas fachadas nin nos

muros.  Non  se  poderán  utilizar  balaustres  prefabricados  de  ningún  tipo,  nin  elementos  de

decoración  de xardíns (hórreos , cruceiros, etc. ).

Nas  pavimentacións  non  se  poderán  utilizar  a  imitación  de  pedra,   lastros  ou  lousas  ,  nin  os

pavimentos impresos. 

Artigo 2.6.21. Condutos visibles en fachadas 

Dentro da Colonia  "La Soledad" non se permitirá deixar ao descuberto visible sobre o paramento

do muro da fachada do edificio, tuberías de auga potable, tuberías de subministro eléctrico ou

telefónico, drenaxes ou calquera outro elemento que distorsione ou perxudique o valor do edificio

e o seu entorno.

Artigo 2.6.22. Persianas

En edificios catalogados non se permitirán as persianas exteriores de lamas de plástico . 
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Artigo 2.6.23. Novos peches de parcela

Non  se  autorizan  peches  fóra  das  aliñacións  establecidas  no  Plano  de  aliñacións  deste  Plan

Especial.

Os  novos  peches  de  parcela  (nos  frontes  de  parcela  nos  que  non  exista  peche  tradicional),

deberán adaptarse ás tipoloxías tradicionais existentes.

Nos proxectos sobre parcelas non catalogadas incluirase  a descrición e planos de proxecto dos

muros de peche, portas e elementos visibles desde o espazo urbano.

Os muros  de peche consistirán nun zócalo dun metro ou mais de sillería ou cachotería de pedra, e

ata 1,80 metros  con pilares  de tubos, reixas metálicas ou sebes vexetais. 

As  alturas indicadas no parágrafo anterior  referiranse á cota de orixe e referencia da parcela,

podendo autorizarse  baixo  eles  muros  de  contención  como  os  existentes  tradicionalmente  na

Colonia,  de cachotería  ou  sillería  de  pedra de granito,  pedra  do País  ou  pedra de  Santiago,

prohibíndose o resto de materais.

Cando un novo muro de peche se enlace con elementos de peche xa existentes colindantes,

poderase axustarse  á altura de dito elemento, con algún elemento de transición ou enlace.

TÍTULO III. A PROTECCIÓN DO PATRIMONIO EDIFICADO DA COLONIA HISTÓRICA  "La Soledad"

CAPÍTULO I. GRAOS DE PROTECCIÓN DA EDIFICACIÓN 

Artigo 3.1.1. Graos de protección

En  función  dos  seus  valores  propios,  a  protección  específica  e  individualizada  de  elementos

estrutúrase nos seguintes graos de protección:

Grao 1º.-  Protección Integral:  O Plan Especial   inclúe soamente nesta categoría o elemento xa

catalogado  polo  PXOM  de  Vigo  A_147  Igrexa  da  Soedade  ,  incorporando  a   Ficha  de

catalogación que xa figura no catálogo anexo do PXOM.

Grao 2º.- Protección Estrutural: Inicialmente  neste nivel unicamente inclúese  elemento catalogado

A_064 do PXOM co nivel ambiental, pero que este Plan especial xustificadamente propón elevar o

seu nivel de protección.
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Grao  3º.-  Protección  Ambiental  Específica:  No  que  se  inclúen  os  inmobles  catalogados

especificamente no Catálogo anexo a este Plan Especial. 

As actuacións construtivas sobre os edificios, elementos e conxuntos sometidos a unha protección

individual específica, suxeitaranse ás normas que se establecen para os mesmos, en función do seu

grao de protección e segundo as especificacións que constan nas súas fichas normativas e de

catalogación.

Artigo 3.1.2. Protección integral

Se aplicará unicamente aos elementos protexidos que se cataloguen neste grao.

De acordo co disposto na normativa do Catálogo do PXOM unicamente permitiranse obras de

mantemento, consolidación, recuperación e restauración. 

Artigo 3.1.3. Protección estrutural

Se  aplicará  ao  edificio  da  parcela  nº  16  (Chalet  para  Francisco  Ulloa)  e  ás  edificacións,

construcións e elementos protexidos que se cataloguen con este nivel de protección  nun futuro

dentro do ámbito deste Plan Especial.

De acordo coa normativa do catálogo do PXOM, permítense, con carácter  xeral,  as obras de

consolidación, mantemento, recuperación e acondicionamento reguladas no PXOM.

Prohíbense todas as demais.

Se a obra de mantemento fixera necesaria a utilización de técnicas ou de materiais distintos dos

orixinais que deran lugar cambios de cores ou texturas, a documentación a presentar para a súa

autorización incluirá aquela que describa e xustifique os cambios proxectados e os seus efectos

sobre o elementos e o seu contorno, e permita a comparación coas solucións orixinais.

Se prohibe expresamente a fixación de elementos superpostos, sinalización ou tendidos aéreos das

redes  de  servizos  urbanos.  O  deseño  das  mostras  publicitarias  e  dos  elementos  do  alumeado

público gardará o mesmo respecto ao carácter de elemento catalogado e ao seu entorno que os

esixidos para o grao de Protección Integral.

Artigo 3.1.4. Protección ambiental 
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Se aplicará ás edificacións, construcións e elementos protexidos polo catálogo específico deste

Plan especial que se reflicten cunha clave que inicia coas letras “CS” na correspondente ficha

normativa e no Catálogo deste plan especial.

As  condicións de intervención neste grao de protección variarán en función do subgrao que lle

sexa de aplicación, de acordo coa normativa do Catálogo do PXOM,  segundo a clasificación que

a este respecto se fixe na correspondente ficha normativa.

GRAO  A1:Parcelas  P-2  (CS_001),  P-8  (CS_003),  P-17  (CS_006),  P-20  (CS_007),  P-27  (CS_009),  P-28

(CS_010), P-29(CS_011),  P-46 (CS_014).

Se permiten, ademais das obras indicadas para a protección estrutural, as obras de reestruturación

e  de  ampliación  que  non  supoñan  incremento  de  altura  do  elemento  catalogado  nin  de

ocupación visible desde o espazo público, nin das condicións de protección da parcela .

A posible ampliación enmarcarase dentro dos límites máximos que fixe a ordenanza de zona de

aplicación, mediante a área de movemento.

GRAO A2: Parcelas  P-6 (CS_002),  P-15 (CS_005), P-25 (CS_008),  P-30 (CS_012),  P-39 (CS_013), P-48

(CS_015).

Se permiten ademais das obras indicadas para a protección estrutural, as obras de ampliación que

non supoñan incremento de altura do elemento catalogado, pero poden supoñer un incremento

da ocupación visible desde o espazo público, pero non das condicións de protección da parcela.

Ademais,  os  bens  catalogados  coa  protección  ambiental  con  determinación  A2  poderán  ser

obxecto de obras de ampliación que dean lugar a aumento de ocupación en planta visible dende

espazos  públicos,  sempre  que  reúnan  as  condicións  restantes  sinaladas  para  ao  grao  A1  no

parágrafo anterior.

GRAO A3:  

Se permiten ademais das obras indicadas para a protección estrutural, as obras de ampliación que

supoñan incremento de altura do elemento catalogado, sen supoñer  un incremento da visible

desde o espazo público, pero non das condicións de protección da parcela. 

GRAO 4: Parcelas:  P-10 (CS_004)

O sometemento á determinación “A4” fará posible a autorización de obras de ampliación con

aumento de ocupación visible dende espazos públicos e aumento de altura,  sempre e cando
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concorran as circunstancias restantes de edificabilidade suficiente e de ausencia de protección de

parcela que o impida. 

Calquera que sexa o grao de protección ambiental, previo informe favorable dos servizos técnicos

e xurídicos municipais  poderán autorizarse, dentro deste grao de protección:

a)  As  propostas  de  actuación  que,  por  imperativo  da  reestruturación  ou  acondicionamento

necesarios para adecualos aos novos usos propostos ou por aplicación necesaria de técnicas ou

materiais distintos dos orixinais, dean lugar á modificacións da súa envolvente exterior visible dende

espazos  públicos  próximos  ou  afastados  que,  sen  perda  dos  valores  ambientais  e  tipolóxicos

existentes, afecten a súa composición, cores ou texturas.

b)  As  actuacións  singulares  de estilo  e  factura moderna,  claramente  diferenciados  da factura

tradicional en que se insiren, pero que pola súa calidade realcen a imaxe desta última.

En  relación coa fixación de  elementos  superpostos,  se  repite  para  este  grao  de protección a

prohibición relativa a tendidos aéreos que se aplica aos graos anteriores e en canto á sinalización,

publicidade e alumeado público, o seu deseño e colocación deberá, así mesmo, orientarse ao

mantemento dos valores ambientais propios deste grao.

CAPÍTULO II. OBRAS EN EDIFICACIÓNS CATALOGADAS

Artigo 3.2.1. Obras permitidas

Con  carácter  xeral,  os  tipos  de  intervención  que  se  permiten  sobre  os  edificios  catalogados

deberán acollerse aos tipos de obras permitidos na normativa do catálogo do vixente PXOM.

Artigo 3.2.2. Ampliacións

Ademais das disposicións contidas nas respectivas fichas e na normativa do Catálogo do PXOM, os

planos de ordenación circunscriben unha área de movemento en cada parcela que os proxectos

de edificación ou construción deberán respectar, de forma que:

• A ampliación non orixine un menoscabo nin entre en competencia co edificio catalogado

• A ampliación manteña unha separación de respecto do edificio protexido

• Se eviten solucións miméticas e/ou historicistas, deixando patente a diferenza entre o orixinal e o

novo.

Artigo 3.2.3. Condicións específicas para as Intervencións sobre os edificios catalogados.
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Calquera que fóra o tipo de obra que se leve a cabo sobre un edificio catalogado, a intervención

sobre o elemento especificamente catalogado deberá respectar as seguintes condicións:

a. Cubertas:

As cubertas dos edificios terán consideración de fachada, debendo conservarse integramente as

súas características volumétricas e construtivas.

Sempre  que  sexa  posible,deberán  recuperarse  os  materiais  construtivos  orixinais,  ben  por

substitución, ben por reparación dos existentes. Non obstante, cando se considere necesario para o

funcionamento da cuberta, poderán introducirse materiais actuais, sempre e cando non produzan

ningunha alteración tipolóxica ou formal. 

Non se permitirá nas cubertas a colocación de ningunha instalación tales como antenas, aparellos

de aire acondicionado ou depósitos de auga visibles dende a vía pública.

b. Fachada:

Ocos orixinais: Deberán conservarse na súa totalidade os ocos orixinais, non admitíndose alteracións

de ningún tipo. En caso de terse producido modificacións nos ocos orixinais, na intervención de

restauración deberá restituírse a súa disposición orixinal. 

Carpintería en portas: Nos edificios catalogados con grao de Conservación Estrutural as carpinterías

das portas deberán manter os materiais e tipoloxías orixinais e poderán ir vernizadas ou acabadas

en  pintura  de  cor,  acorde  coa  pintura  xeral  da  edificación.  Nos  edificios  catalogados  con

Protección Ambiental, autorizarase a incorporación de carpinterías metálicas pintadas ou lacadas,

sempre  que  manteñan  a  tipoloxía  de  deseño  orixinal.  Non  se  autorizará  a  incorporación  de

carpinterías de aluminio anodizado de ningún tipo.

Carpintería en ventás e contraventás: en edificios catalogados con Protección Estrutural, deberán

manterse  os  materiais  e  tipoloxías  das  carpinterías  orixinais.  Nos  edificios  catalogados  con

Protección Ambiental, se autorizará a incorporación de carpinterías metálicas pintadas ou lacadas,

sempre  que  manteña  a  tipoloxía  de  deseño  orixinal.  Non  se  autorizará  a  incorporación  de

carpinterías de aluminio anodizado de ningún tipo. 

Portas para garaxes: nos edificios catalogados con Protección Estrutural, non se autorizará a nova

apertura  de  vanos,  nin  a  ampliación  dos  existentes  para  acceso  de  garaxe,  agás  que  así  se

estableza na Ficha normativa . Nos edificios catalogados con Protección Ambiental, se autorizará a

apertura de ocos ou a ampliación dos existentes para acceso de garaxe, sempre e cando o uso ao

que estea destinado a edificación o xustifique e non altere os elementos de interese identificados

no  Inventario deste Plan Especial.
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Elementos decorativos e formais:  Non se admitirán modificacións nos elementos decorativos  ou

formais, en especial os que se consideran invariantes estilísticos da Colonia na Memoria do Plan ,

tales como: torreóns, balcóns, etc. existente). En caso de que necesiten ser substituídos por resultar

imposible a súa reparación, deberán seguirse as características volumétricas existentes.

Acabado  exterior:  se  manterán  as  texturas  existentes  de  pedra  sen  modificacións,  podendo

conservarse as zonas acabadas con enfoscado e pintura existentes. A pintura será de textura mate

e lisa, branca ou en tons claros.

Caixas de rexistro: todas as instalacións e rexistros que obrigatoriamente deban situarse na fachada,

estarán contidas dentro de caixas ou tubos empotrados, pintados da mesma cor que o resto da

fachada ou presentar idénticos materiais que esta, caso de non estar pintada.

c. Volume construído e alturas

Nos  edificios  catalogados  con  Protección  Estrutural  non  poderán  modificarse  nin  o  volume

construído nin as alturas existentes.

Nos edificios con Protección Ambiental só poderá aumentarse o volume construído e as alturas

existentes  dos  elementos  a  conservar  nos  casos  especificamente  contemplados  nas  fichas

específicas de cada inmoble podendo construírse, unicamente, naquelas áreas de movemento

determinadas  como  de  nova  edificación  dentro  dos  parámetros  urbanísticos  previstos  para

edificación nas fichas específicas.

d. Forxados

Nos edificios catalogados con grao estrutural, sempre que sexa posible, deberán conservarse os

materiais  construtivos  orixinais,  ben por  substitución por  outros  similares,  ben por  reparación dos

existentes.

Non obstante, cando se considere necesario para o funcionamento estrutural, poderán introducirse

materiais actuais sempre e cando non produzan ningunha alteración tipolóxica ou formal.

e. Distribución interior

Nos edificios catalogados non poderá producirse ningunha modificación nos elementos orixinais

mestres  de distribución interior.  Se  as  características  do uso ao que se destine a edificación o

require, poderán incorporarse novas tabicarías para a partición dos espazos útiles e a adecuación

dos servizos e instalacións requiridas.
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CAPÍTULO III. FOMENTO DA REHABILITACIÓN

Artigo 3.3.1. Principios xerais

1. O Concello de Vigo, no ámbito das súas competencias, adoptará as medidas necesarias para o

fomento da rehabilitación das edificacións existentes na Colonia Histórica  "La Soledad".

2. As ditas medidas rexeranse polos principios de sostibilidade económica, social e medioambiental,

cohesión territorial, eficiencia enerxética e complexidade funcional,  orientaranse á consecución

dunha cidade máis sostible e competitiva e axustaranse aos principios inspiradores das políticas de

vivenda vixentes en cada momento, no entendemento da identidade da Colonia Histórica  "La

Soledad" como un fenómeno dinámico e contemporáneo.

3. No seu deseño e posta en marcha se terá en conta, especialmente, a escala das intervencións,

a  integración  de  cada  edificación  na  súa  contorna  e  o  mantemento  e  enriquecemento  da

morfoloxía urbana, contribuíndo ao diálogo entre o tecido construído e os espazos abertos e o

recoñecemento dos valores do patrimonio cultural.

4.  O  Concello  de  Vigo  adoptará  as  medidas  oportunas  para  concienciar  á  cidadanía  da

importancia  destes  valores,  involucrar  ás  persoas  propietarias  no mantemento,  conservación e

rehabilitación dos inmobles e acadar a implicación directa da iniciativa privada nestes traballos.

Artigo 3.3.2. Eficiencia enerxética

Fomentarase  a  rehabilitación  enerxética  do  parque  residencial  existente  mediante  actuacións

dirixidas a súa mellora e ao uso de enerxías renovables.

Artigo 3.3.3. Iniciativa

A iniciativa para propoñer a ordenación das actuacións de rehabilitación edificatoria poderá partir

das Administracións Públicas ou entidades públicas adscritas ou dependentes delas e das persoas

propietarias de terreos, construcións, edificacións e fincas urbanas, incluso reunidas en forma de

comunidades ou agrupacións de comunidades de propietarios,  titulares de dereitos reais ou de

aproveitamento e empresas, entidades ou sociedades que interveñan en nome de calquera dos

suxeitos anteriores.

Artigo 3.3.4. Suxeitos responsables
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A realización das obras de rehabilitación corresponde as persoas propietarias e demais suxeitos aos

que a lexislación territorial  e urbanística atribúa a dita obriga en cada caso,  dentro dos límites

legalmente establecidos.

As obras que excedan dos deberes de conservación das persoas propietarias se executarán con

cargo ao presuposto da Administración que as ordenase.

Artigo 3.3.5. Programas de rehabilitación

O Concello  de Vigo  poderá  promover,  no marco da lexislación vixente en cada momento,  o

sometemento  da  Colonia  Histórica   "La  Soledad"  a  programas  específicos  de  rehabilitación  e

fomento da mellora e/ou recuperación da funcionalidade do tecido residencial existente ou a súa

integración noutros de maior dimensión.

Así mesmo, procurará poñer en marcha plans de seguimento dos ditos programas.

Artigo 3.3.6. Concesión de axudas á rehabilitación

1. Co fin de impulsar as intervencións de rehabilitación, o Concello de Vigo poderá promover a

concesión de axudas destinadas á rehabilitación en favor daquelas actuacións promovidas por

particulares, persoas físicas ou xurídicas, que foran autorizadas pola administración municipal no

exercicio das súas competencias de intervención.

2. Así mesmo, poderá estudar, no marco da lexislación vixente na materia de facendas locais, a

implantación de bonificacións impositivas para aqueles inmobles suxeitos a accións rehabilitadoras.

3. A concesión de axudas no ámbito do presente Plan Especial rexerase polo disposto na normativa

estatal e autonómica vixente en materia de vivenda, así como nas disposicións que podan ditarse

no  seu  desenvolvemento  e  execución,  e  no  establecido  na  lexislación  que  en  materia  de

subvencións resulte de aplicación.

4. O acceso ás medidas de fomento municipal garantirase en condicións de igualdade de trato

para todas as persoas interesadas, coas limitacións derivadas da consignación presupostaria.

5. O Concello de Vigo procurará o desenvolvemento de accións comúns mediante a colaboración

e participación doutras Administracións Públicas con competencias na materia.

6.  Fomentarase  a  máxima coordinación  posible  entre  as  distintas  Administracións  Públicas  con

competencias na materia e cos organismos públicos cuxa aportación de datos sexa necesaria

para formalizar as solicitudes de axudas.
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Artigo 3.3.7. Asesoramento técnico

Os  servizos  municipais  competentes  por  razón  da  materia,  prestarán  a  información  e  o

asesoramento  técnico  preciso  para  que  as  persoas  obrigadas  a  acometer  as  obras  de

rehabilitación  podan  coñecer  as  determinacións  previstas  polo  planeamento  e  a  lexislación

urbanística para a súa execución, o tipo de obras que deben realizarse e, de ser o caso, coñecer

as axudas ás que poden acceder.

Esta información, tanto se ten lugar de formal verbal como escrita, non será vinculante e terá meros

efectos informativos.

Artigo 3.3.8. Rehabilitación forzosa

1. O vencemento do prazo concedido, con arranxo á normativa aplicable, para o cumprimento

dos deberes de rehabilitación, incluídas a súas eventuais prórrogas, motivará a inscrición obrigatoria

do inmoble no Rexistro municipal de soares.

2.  Transcorridos  dous  anos  dende  esa  inscrición  sen  que  se  dera  cumprimento  ao  deber  de

rehabilitar, o Concello de Vigo decretará a rehabilitación forzosa do inmoble ou, no seu caso, a súa

expropiación, ben de maneira directa ou a través dun axente edificador, de conformidade coas

regras establecidas na lexislación de aplicación.

TITULO  IV . A PROTECCIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL DE CARÁCTER ARQUEOLÓXICO

Artigo 4.1. Protección arqueolóxica

Parte do ámbito delimitado polo presente plan especial se atopa dentro do grao II. (II.2) área de

respecto do elemento catalogado “O Castro” (GA36057007).

A  protección  do  patrimonio  arqueolóxico  efectivízase  coas  medidas  de  protección  que  se

conteñen na normativa do Catálogo do presente plan especial e no Catálogo do PXOM. Estas

medidas se deben superpoñer ás que se fixan para cada parcela e edificación no presente plan

especial.

Artigo 4.2. Autorización de obras e intervencións 

Calquera intervención proxectada e, en xeral, calquera tipo de obra a realizar sobre a área de

respecto que leve aparellada un proceso de remoción de terras ou escavación, rexerase para a

súa autorización, pola normativa sectorial  de aplicación, así  como polo previsto ao efecto nas

NN.UU. do PXOM.
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TÍTULO V. PROTECCIÓN DO ESPAZO E AMBIENTE URBANO

CAPÍTULO I. A  PROTECCIÓN DO MEDIO URBANO E A IMAXE URBANA 

Artigo 5.1.1. Principios xerais

1. Os valores culturais, estéticos e “de imaxe” constitúen, xunto cos ambientais, factores para a

mellora da calidade de vida na Colonia Histórica  "La Soledad",  así  como do seu equilibrio no

conxunto da cidade.

2. A defensa da imaxe urbana e o fomento da súa mellora corresponde ao Concello de Vigo

dentro do ámbito das súas competencias.

3.  Os  espazos  interiores  das  parcelas  non  accesibles  ao  público  deberán  ser  conservados  e

coidados polos  seus propietarios  en condicións de seguridade, salubridade e ornato público e

deberán permanecer debidamente pechados.

4. O Concello de Vigo vixiará o cumprimento destas obrigas e poderá ditar ordes de execución ou

levar a cabo a súa conservación a custa da propiedade.

5. Evitarase calquera actuación que poda afectar negativamente á percepción da singularidade

da Colonia Histórica  "La Soledad" dentro do conxunto da cidade, podendo o Concello de Vigo,

motivadamente, denegar ou condicionar aquelas que considere inconvenientes ou lesivas para o

mantemento  desa  imaxe  urbana,  sinalando,  de  ser  o  caso,  os  aspectos  que  deberán  ser

subsanados polos solicitantes.

6.  As  novas  construcións  e  modificacións  das  existentes  deberán  responder  ao  deseño  e

composición das características dominantes do ambiente no que vaian a emprazarse. A tal fin,

poñerán especial  coidado en harmonizar  sistemas de cubertas,  cornixas,  posición de forxados,

ritmos,  dimensións  de  ocos  e  macizos,  composición,  materiais,  cor  e  detalles  construtivos,

recomendándose,  como  norma  xeral,  a  maior  sinxeleza  e  evitando  a  imitación  historicista  da

arquitectura.

Artigo 5.1.2. Protección do medio urbano

1. A protección do medio urbano acadarase a través da protección dos elementos significativos

conformadores do espazo urbano, tales como peches de fincas e outros elementos construtivos

envolventes do espazo público que se leva a cabo puntualmente a través da aplicación da propia

normativa deste Plan..
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2. As propostas de intervención deberán contar cunha coidada selección de materiais e elementos

de mobiliario urbano e axardinamento nos propios espazos públicos, a desenvolver a través de

proxectos de urbanización ou “humanización” de tramos de rúa, ou tramos de escaleiras

CAPÍTULO II. AS INTERVENCIÓNS SOBRE PECHES E ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS DA PAISAXE URBANA. 

Artigo 5.2.1.  Intervención sobre elementos significativos do medio urbano. 

1. A intervención sobre peches, portas e outros elementos significativos do medio ambiente urbano,

que  figuren  expresamente  citados  como  tales   nalgunha  Ficha  de  Catalogación  de  parcela,

regúlase  a  través  destas  normas,  e  das  indicacións  que  figuren  na  respectiva   Ficha  de

Catalogación de parcelas.

2.  Con  carácter  xeral,  nas  parcelas  catalogadas,  entenderase  que  a  protección  alcanzará

integramente tanto a edificación como a parcela e os elementos significativos que nela  existan e

se relacionan na ficha de catalogación.

3.  Nas  parcelas  non  catalogadas,  identificaranse  na ficha informativa respectiva  os  elementos

significativos , que deberá comprobarse no momento da solicitude de licencia. 

4. A tal efecto, nos proxectos de obra nova ou rehabilitación incluirase o tratamento dos muros de

peche, portas e demais elementos significativos, cun apartado específico xustificativo na Memoria

planos de estado actual e da proposta.

Artigo 5.2.2. Elementos metálicos de peche sobre os muros tradicionais

Sobre os muros tradicionais de pedra existentes, unicamente se autorizarán elementos de verxa,

para o aumento da altura total,  ata 1,80  metros.  Detrás  das  verxas  poderán instalarse  chapas

metálicas continuas para pechar as vistas sempre que estean pintadas da mesma cor que a verxa

de forxa. A instalación de mallas metálicas só estará autorizada como soporte de peche para

barreiras vexetais que deberán manterse á mesma altura máxima mencionada. En ningún caso

poderán quedar como solución vista no espazo público.

Artigo 5.2.3. Publicidade en espazos públicos

1. Queda prohibida a utilización dos postes de alumeado público, de tráfico, de teléfono, árbores e

mobiliario  público  para  pegar  papeis,  letreiros,  avisos  ou  anuncios  de  calquera  índole.  Ditos

elementos tampouco poderán pegarse ou adosarse aos muros de peche.

2. Excepcionalmente, permitirase a colocación de carteis sobre os edificios, muros, valos e cercas

considerados de interese se os anuncios gardan o máximo respecto ao lugar no que se localizan e
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sempre que se sitúen en planta baixa, sobre os ocos de fachada, mantendo o seu mesmo ritmo de

ocos e con materiais que non alteren os elementos protexidos.

3. Prohíbese a fixación de soportes exteriores ou bastidores exentos, luminosos en valos, rúas, prazas,

cornixas ou tellados nin en xardíns públicos ou privado, agás aqueles que afectan á información de

servizos de interese xeral ben sexan municipais ou doutro carácter como clínicas, farmacias, etc.

4. A publicidade que non reunise estes requisitos esixidos anteriormente quedará en situación de

fora de ordenación cos efectos previstos no artigo 8.2.6 do PXOM e da lexislación de aplicación.

5.  De  modo  provisional  e  en  ocasións  excepcionais,  como  feiras,  festas,  manifestacións  e

exposicións,  o  Concello  de  Vigo  poderá  autorizar  a  colocación  de  anuncios  non  comerciais,

limitados ao tempo que dure o acontecemento e que, tras da súa celebración, deberán retirarse

de inmediato.

Artigo 5.2.4. Instalación de carteis e rótulos

1. Nas parcelas nas que se desenvolvan usos dotacionais se permitirá a instalación de carteis ou

rótulos comerciais cuxo contido se limite á identificación da actividade xenérica, categoría, nome

e  logotipo  dos  establecementos  ou  dotacións  incluídos  neles  e  coa  denominación  do  titular,

sempre que se axusten ás determinacións deste plan especial e non teñan finalidade estritamente

publicitaria.  Deberán  colocarse  nas  fachadas  principais  das  edificacións,  prohibíndose  sobre

cubertas e terrazas, balcóns, ventás e galerías. 

2.  A  localización  dos  carteis  ou  rótulos  non  poderá  ocultar,  alterar,  desvirtuar  ou  modificar  as

características  morfolóxicas,  decorativas  e  formais  da  edificación  ou  dos  peches  tradicionais.

Tampouco poderá alterar ou desvirtuar o espazo urbano.

3. Para a instalación e colocación de calquera tipo de cartel ou rótulo comercial, se requirirá a

presentación da declaración responsable, comunicación previa ou a obtención da licenza ou acto

de conformidade ou autorización municipal que corresponda. 

4.  Se  permitirá a iluminación dos  carteis  e rótulos comerciais  mediante luminarias superiores ou

mediante iluminación directa, proporcionadas ao tamaño e as características do rótulo e o edificio.

5.  Non  se  permitirá  a  colocación  de  letreiros  luminosos  construídos  en  forma  de  caixón,  con

materiais translúcidos, acrílicos, plásticos ou semellantes con iluminación no interior nin a colocación

de letreiros luminosos elaborados con letras soltas de neon.
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6. A publicidade que non reunise os requisitos dos números precedentes, atoparase dende a data

de entrada en vigor deste plan especial, en situación de fóra de ordenación.

7.  Prohíbese  a  instalación  de  valos  publicitarias  en  todas  as  parcelas  do  Plan  Especial,  e  os

existentes deberán desaparecer.

Artigo 5.2.5. Acondicionamento de fachadas

A instalación de calquera elemento ou accesorio nas fachadas non poderá ocultar (nin sequera

de modo parcial) ou deteriorar os elementos que fan recoñecible á edificación como parte da

Colonia Histórica  "La Soledad" nin os elementos decorativos tradicionais de que dispoña.

Artigo 5.2.6  Acondicionamento de peches tradicionais.

Calquera  elemento  ou  accesorio  colocado  nos  peches  tradicionais  non  poderá  deteriorar  os

elementos de pedra ou fábrica que formen parte do mesmo, polo que calquera rótulo comercial

ou publicitario deberá quedar instalado sobre soportes auxiliares co mínimo de afectado ao peche

de pedra, no caso de peches de pedra continua, e na parte da verxa metálica no caso de peches

mistos de muro de pedra e verxa. En ningún caso poderán quedar instalados sobre as pilastras do

peche, caso de que existan.

CAPÍTULO III. AS INTERVENCIÓNS SOBRE  OS ESPAZOS PÚBLICOS. 

Artigo 5.3.1. Condicións xerais de intervención nos espazos públicos

1. Todas as obras a realizar sobre vías, prazas e espazos públicos tales como obras de infraestrutura,

pavimentación, xardinería, alumeado, sinalización, mobiliario urbano, etc., deberán de axustarse

ao disposto neste Plan especial e ser informados favorablemente polos servizos técnicos municipais.

Cando se  proxecten sobre  espazos  incluídos  na área de  respecto  arqueolóxico  precisarán  da

tramitación específica  da normativa de protección arqueolóxica.

2. Agás casos debidamente xustificados derivados da execución do planeamento, será requisito

indispensable para a autorización de calquera obra de infraestrutura na Colonia  "La Soledad", que

se conserve a traza orixinal das rúas e as aliñacións oficiais.

3. Prohíbese a instalación de novos tendidos aéreos eléctricos e telefónicos. En edificios de nova

planta e  en aqueles  afectados  por  algún grao  de protección no Catálogo,  non se  permitirán

tendidos exteriores sobre fachada, debendo realizarse os encaixes necesarios para que non sexan

visibles dende os espazos públicos.
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Artigo 5.3.2. Mobiliario urbano, sinalización e rotulación de rúas e espazos públicos

1. A colocación de calquera tipo de mobiliario urbano na Colonia Histórica  "La Soledad", pola súa

tipoloxía e lugar de instalación, deberá contribuír a mellorar a súa imaxe e ambiente urbano. Con

carácter  xeral,  deberán  evitarse  as  xardineiras  de  fábrica  ou  metálicas  que  sobresaian  do

pavimento das beirarrúas.

2. A rotulación dos nomes das rúas e espazos públicos se realizará de forma que o seu formato,

deseño, dimensións e ubicación harmonice coas características do ambiente urbano. As  placas

serán sinxelas, de fácil lectura e sen anuncios publicitarios.

3. Os sistemas de sinalización de tráfico que se adopten deberán ser respectuosos cos ambientes e

edificación  de  interese  e  reducíndoos  á  mínima  expresión  tanto  en  sinalización  vertical  como

horizontal  (pinturas  e  pavimentos)  sempre  que  sexa  compatible  coa  normativa  específica  de

aplicación. Prohíbese situar sinais de tráfico acaroadas ás edificacións,  muros, peches  ou valos

sometidas a protección.

Artigo 5.3.3.  Proxectos de humanización, mellora, acondicionamento ou rehabilitación do espazo

urbano

1. Para posibilitar a mellora do ambiente urbano, o Concello de Vigo poderá aprobar proxectos de

humanización, mellora, acondicionamento ou rehabilitación do espazo urbano co contido propio

dos proxectos de urbanización ou de obras ordinarias, segundo o alcance da intervención.

2. Ditos proxectos terán por finalidade a adecuación dos espazos libres públicos aos obxectivos do

PXOM  e  deste  plan  especial  e  singularmente  ao  soterramento  das  instalacións  eléctricas,

telefónicas e demais instalacións cableadas.

3.  As  accións  previstas  tanto  no  PXOM  como  no  Plan  Especial  que  aparecen  reflectidas  na

estratexia de actuación e no plano de ordenación P-04, deberán desenvolverse por  proxectos

completos e axustarse aos esquemas e directrices que figuran neste Plan, así como as que se citan

a  continuación  como  meras  instrucións  que  intentarán  considerarse  para  a  mellor  xestión  e

coordinación dos obxectivos deste Plan Especial coas actuacións previstas no PXOM que podan

incidir no seu ámbito de aplicación ou nas súas zonas de contacto:

Artigo 5.3.4. Accesibilidade

1.  As  obras  de  urbanización  e  as  actuacións  reordenadoras  do  ámbito  deberán  conciliar  os

diferentes  intereses  existentes,  priorizando  e  conseguindo  unha  convivencia  que  acomode  os

modos fundamentais de transporte: peón, transporte público e vehículo privado.
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2. As intervencións no espazo urbano priorizarán a mellora das condicións de accesibilidade para

as persoas con mobilidade reducida ou dificultades sensoriais.

3.  Os  proxectos  de  humanización  conterán  un  anexo  de  cumprimento  da  normativa  de

accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.

Artigo 5.3.5. Vialidade, tráfico e estacionamento

O Concello de Vigo coordinará, supervisará e autorizará os plans que, de ser o caso, considere

necesarios para a regulación dos seguintes puntos:

- O uso acaido das vías e rúas públicas

-  A  aplicación  das  disposicións  contidas  neste  plan  especial  respecto  da  vialidade  e  o

estacionamento

- Os lugares e áreas adecuadas de estacionamento e horario permisible

- A regulación e circulación de vehículos lixeiros, autobuses e vehículos pesados

- A regulación, estacionamento e circulación de vehículos de transporte público de viaxeiros 

- A regulación de horarios, tipos de vehículos permitidos e circulación de vehículos destinados ao

abastecemento e subministro da Colonia Histórica  "La Soledad".

- As solicitudes de licenzas que supoñan unha intensificación de uso conterán unha xustificación do

cumprimento da dotación mínima de aparcamentos establecida no PXOM polas condicións de

uso.

TÍTULO VI. PROTECCIÓN DE XARDÍNS E ELEMENTOS VEXETAIS

Artigo 6.1. Protección do arborado e xardíns

A protección do arborado e elementos vexetais do ámbito do Plan Especial de  "La Soledad" parte

da información recompilada no Inventario de Elementos vexetais que figura no anexo documental

á Memoria Informativa .

Aos efectos de protección distinguiranse os elementos simplemente inventariados dos elementos de

arborado catalogados.

Considéranse elementos vexetais inventariados todos aqueles, tanto de titularidade pública como

privada,  que figuran descritos nas fichas informativas das parcelas.

Considéranse  elementos  catalogados  aqueles  elementos  vexetais,  públicos  ou  privados

inventariados, que pola súa singularidade, porte ou especiais características contan cunha ficha
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específica  de  elemento  catalogado,  ben  sexa  como  elemento  singular  ou  como  conxunto

arborado.

Os árbores inicialmente catalogados figuran relacionados no artigo 6.5. desta normativa. 

Artigo 6.2. Actuacións prohibidas

1. Con carácter xeral prohíbese instalar, fixar, atar, colgar ou cravar calquera clase de elemento,

corda, cable, cartel, anuncio ou obxectos similares, fixos ou provisionais, nas árbores da vía pública

ou dos xardíns privados.

2. Queda prohibida toda manipulación maliciosa realizada sobre árbores e especies vexetais tales

como talar, podar, arrincar ou partir os seus elementos, pelar ou arrincar cortezas, cortar ramas,

introducir  neles  elementos  punzantes,  verter  substancias  ou  depositar  materiais  nos  alcorques  o

xunto aos madeiros, ramas e raíces, plantarlles lume ou depositar lixo xunto a eles.

Entenderase que as ditas actividades teñen carácter de manipulación maliciosa cando se realicen

se contar coa autorización preceptiva e afecten negativamente á conservación e mantemento

das especies afectadas. Non se entenderán incluídas nestas prohibicións a colocación de soportes

autorizados polo Concello de Vigo para favorecer a nidificación ou as actividades tendentes ao

control de pragas e á conservación do arborado.

3. De existir árbores inventariados, catalogadas ou con valor intrínseco, singularidade, relevancia ou

porte significativo no espazo público ou privado, deberán conservarse e protexerse das pragas,

evitándose calquera acción que puidese supoñer a súa destrución parcial ou total. A súa poda e

tala requirirá a obtención da licenza ou autorización oportuna.

Artigo 6.3. Actuacións de conservación

1. O Concello de Vigo no ámbito das súas respectivas competencias e os particulares teñen a

obriga de manter as árbores da súa propiedade en condicións de seguridade, salubridade, ornato

público e calidade ambiental,  realizando os traballos precisos para mantelos en bo estado de

conservación.

2. As zonas verdes e espazos libres, sexan públicos ou privados, deberán ser obxecto das actuacións

de protección, mantemento e mellora necesarias para garantir o bo estado das especies arbóreas.

3.  As  persoas  propietarias  de  zonas  verdes  privadas,  sexan  de  uso  público  ou  privado,  son

responsables do bo estado e conservación do arborado existente nas mesmas.
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4. Para acadar o dito obxectivo, o Concello de Vigo ou as persoas propietarias, segundo o caso,

realizarán podas de mantemento e porán especial coidado na selección de especies de arborado

axeitadas  para  cada  entorno,  considerando  as  posibles  afeccións  sobre  fincas  privadas,  vías

públicas e infraestruturas.

5. O órgano competente poderá ordenar a execución das actuacións de conservación necesarias.

Igualmente poderá ordenar o apeo ou a poda de árbores, previo informe da Oficina municipal

competente por razón da materia, cando existan riscos para a seguridade ou a saúde públicas,

atendendo ao estado de deterioro que presenten e sen prexuízo das sancións que procedan.

Artigo 6.4. Integración do arborado nos proxectos de obras e de urbanización

1. Os proxectos de obras sinalarán en plano de parcela, a escala 1:500, as árbores que contiveran

e exporán os medios e precaucións a adoptar para garantir a protección dos elementos arbóreos

catalogados ou de singular valor. O Concello de Vigo, vistas as circunstancias do soar, edificación

proxectada e características  singulares  do arborado,  poderá impoñer  para a súa autorización,

aquelas condicións que resulten compatibles coa concesión da licenza, tales como transplantar ou

replantar árbores.

2. As intervencións que se leven a cabo nas áreas verdes, de carácter público ou privado, deberán

contribuír á conservación, mellora e valorización da imaxe urbana identitaria da Colonia Histórica

"La Soledad".

3. Cando se realicen obras públicas ou privadas que podan afectar ao arborado, ben pola propia

execución dos traballos ou polo tránsito de maquinaria e vehículos na súa contorna, se deberán

adoptar as medidas de protección necesarias para evitar danos no madeiro, raíces e ramas.

4. Calquera obra pública ou privada que implique afeccións sobre o arborado catalogado ou

inventariado, incorporará un proxecto técnico que será informado polo Departamento municipal

competente en materia de parques e xardíns e que terá o seguinte contido mínimo:

a)Situación e identificación do arborado existente acompañada de reportaxe fotográfica

b)Descrición  das  afeccións  sobre  os  distintos  exemplares  das  obras  proxectadas,  medidas  de

protección a adoptar e xustificación da súa eliminación e substitución, de ser o caso

c)Novas plantacións previstas, con especificación de especies, unidades, calibres e procedencia

d)Delimitación e cerramento das áreas de vexetación sobre as que non sexa necesario intervir e

sinalización dos lugares de paso da maquinaria

e)Calendario das distintas intervencións e actuacións a realizar

f)Representación gráfica do estado actual das plantacións e recreación do estado previsto tras da

finalización das obras

g)Plan de vixilancia das obras e técnico responsable da execución
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Artigo 6.5. Catálogo de árbores e elementos vexetais

1. Co fin de dotar dun réxime especial a protección a determinados árbores e elementos vexetais

existentes  na  Colonia  Histórica  "La  Soledad"  pola  súa  singularidade,  rareza,  interese  cultural,

ambiental ou social, este Plan especial incorpora un Catálogo de árbores e elementos vexetais

protexidos.

Na documentación  do Plan Especial considéranse elementos vexetais catalogados os seguintes:

- Vcs-1: Heptapleurum arboricora  da parcela  P-3

- Vcs-2: Phoenix Canariensis da praza de Feliciano Rolán

- Vcs-3: Phoenix roebenelii da parcela P-32

- Vcs-4: Dracena draco da parcela  P-32

- Vcs-5: Monstera deliciosa da parcela P-46

- Vcs-6: Cordyline australis da parcela P-47

- Vcs-7:  Phoenix roebenelii da parcela P-49

- Vcs-8: Cedrus deodara da parcela P-48

2. Trátase dun Catálogo de carácter aberto que define as condicións de protección singulares

para cada un dos elementos protexidos.

En calquera momento, e previo Informe xustificado do servizo municipal de Parques e Xardíns, o

Concello de Vigo poderá adoptar acordo de incorporación  de elementos ao catálogo deste Plan

Especial ou ben de eliminación por desaparición xustificada.

Artigo 6.6. Árbores catalogadas

Non  se  autorizará  a  tala  de  árbores  catalogadas.  Poderá  autorizarse  a  poda  como  medida

correctora  nos  casos  de  enfermidade,  accidente  e  danos  ou  para  a  mellora  do  seu  estado

fitosanitario, previo informe técnico.

O entorno de protección dunha árbore catalogada será o que se defina na súa correspondente

ficha no Catálogo que como mínimo o delimitado pola liña de goteo. Calquera actuación no

ámbito  de  protección  deberá  ser  autorizada  polo  Concello  de  Vigo  que,  así  mesmo,  poderá

establecer medidas de control das posibles afeccións e de seguimento do estado fitosanitario dos

exemplares protexidos.

Artigo 6.7. Árbores e elementos vexetais inventariados

Si  nunha  área  de  actuación  ou  nunha  obra  de  ampliación  existiran  árbores  ou  arbustos

inventariados que poderan verse afectados polas obras, o proxecto técnico ao que fai referencia o
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artigo 6.4.3.  informará da situación concreta dos elementos e das afeccións previsibles e analizará

as posibillidades de mantemento, transplante ou substitución, en atención ás condicións específicas

de singularidade, idade, vida estimada, porte e estado fitosanitario, tomando as que por referencia

figuran na táboa do inventario de elementos vexetais deste Plan. 

Cando non fóra aconsellable o transplante ou non sexa posible ou conveniente o mantemento

dalgún elemento ou árbore existente, proporase a substitución por outro da mesma especie e porte

similar de acordo co informe técnico do Servizo de Parques e Xardíns.

As plantacións de substitución constituirán en todo caso un custe do proxecto. Cando as obras non

sexan  de  iniciativa  municipal,  o  Servizo  de  Parques  e  Xardíns  valorará  ademais  as  árbores

eliminadas ou danados xirando o cargo correspondente á propiedade.

En calquera caso,  as  árbores   inventariadas  que deban removerse  e  foran susceptibles de  ser

transplantadas con posibilidades de supervivencia a un custe asumible, serán postos a disposición

do Servizo de Parques e Xardíns, que sinalará o lugar adecuado para a súa replantación, debendo

incluírse  a dita actuación como custe do proxecto e executada con cargo ao mesmo.

Artigo 6.8. Acción inspectora

O Concello de Vigo, a través da Oficina municipal competente por razón da materia, establecerá

as medidas pertinentes para garantir o cumprimento do disposto no presente Título.
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