
A N U N C I O

APROBACIÓN DEFINITIVA DO PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN E URBANIZACIÓN DE

ESPAZOS INTERIORES NO POLÍGONO DE COIA. RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓNS. (EXPTE. 12639/411)

O Pleno do Concello de Vigo, en sesión ordinaria do día 28 de outubro de 2013, adoptou o seguinte
acordo:

“PRImeIRO: estimar a alegación presentada pola Comunidade de Propietarios da Rúa moaña, nº. 32
(doc. 130011778) con entrada no Rexistro xeral da XmU o día 30.01.2013 -alegación nº.1-,
exclusivamente no senso exposto no informe proposta supra transcrito.

seGUNDO: Desestimar as alegacións presentadas no Rexistro xeral da XmU por Dª. mª. Luisa García
meijueiro e D. Juan manuel López sánchez (doc. 130015712) o día 07.02.2013 -alegación nº. 2-; pola
Comunidade de Propietarios Rúa moaña, nº. 14 (doc. 130016465) -alegación nº. 3- e D. Ángel Amor
González, Dª. Genoveva Cuntin Novas, Dª. Dolores Calvo Cordero, D. Ricardo Rodríguez moreno, Dª.
Rosa mª. Armental López, Dª. Piedad Galdo Castro, Dª. Celsa de Jesús González Davila e Dª. elsa
Rodríguez Ferreiro (doc. 130016590) -alegación nº.4- o día 08.02.2013; pola Comunidade de Propietarios
Rúa moaña, nº. 10 (doc. 130016850) -alegación nº.5-; Dª. enriqueta Río Otero (doc. 130016855) -
alegación nº.6-; Dª. teresa Groba Rocha (doc. 130016859) -alegación nº. 7-, Dª. Raquel Guisande (doc.
130016863) -alegación nº. 8-; Dª. Antonia del Pazo Fernández (doc. 130016865) -alegación nº. 9-; D.
santiago salmón sopeña (doc. 130016868) -alegación nº. 10-;  Dª. marina enríquez Fiuza (doc.
130016874) -alegación nº.11-; Dª. Leonor Valin Liz (doc. 130016924) -alegación nº.12-; D. José Carlos
Oterino Fernández (doc. 130016930) -, alegación nº. 13-; Dª. Dorinda Pereira Rodríguez (doc. 130016934)
-alegación nº. 14-; D. Jesús Román Riveiro (doc. 130016939) -alegación nº. 15-; D. marcelino Valado Lima
(doc. 130016945) -alegación nº. 16-; Dª. mª. elena Giráldez Carrera (doc. 130016949) -alegación nº. 17-
; Dª. elena González González (doc. 130017083) -alegación nº. 18-; Dª. Purificación Bouzada Pazos (doc.
130017148) -alegación nº. 19-; D. José Luis Álvarez Álvarez (doc. 130017150) -, alegación nº. 20-; Dª.
Palmira miguez muñoz (doc. 130017151) -alegación nº. 21-; D. manuel Gómez souto (doc. 130017152) -
alegación nº. 22-; Dª. Gloria Agudo sánchez (doc. 130017157) -alegación nº. 23-; D. Amando Rocha
Nieto (doc. 130017160) -alegación nº. 24-; Dª. Rogelia de Reis Domínguez (doc. 130017165) -alegación
nº. 25-; Dª. sara Nogueira González (doc. 130017166) - alegación nº. 26-, o día 11.02.2013; por D. Adolfo
Agulla Gallego afirmando actuar no seu propio nome e como poderdante de Dª. Fátima Fernández
Lameira que afirma representar a D. Juan Carlos Rocha Fernández (doc. 130017857) o día 12.02.2013 -
alegación nº. 27-; por Dª. mª. Pilar monteiro González (doc. 130018220) -alegación nº. 28- e D. Plácido
salgueiro soñora (doc. 130018221) -alegación nº. 29-, o día 13.02.2013 e por Dª. Lourdes Lorenzo
Carpintero (doc. 130022749) -alegación nº. 30- o día 25.02.2013, de acordo cos fundamentos do informe
proposta supra transcrito.

teRCeIRO: Aprobar definitivamente o «Plan especial de Protección, Rehabilitación e Reurbanización
de espazos interiores no antigo grupo de 502 vivendas de promoción pública nas rúas Bueu, moaña,
Vilagarcía e camiño da Raposa, no polígono de Coia,», promovido polo IGVs e redactado pola arquitecta
Dª Cristina Cameselle solá con datas novembro 2010 e xullo 2012 cos documentos que o conforman, de
acordo coa proposta supra transcrita.

CUARtO: Dar traslado do presente acordo á Consellería de medio Ambiente, territorio e
Infraestruturas xunto con copia autenticada de dous exemplares do instrumento aprobado
definitivamente con todos os planos e documentos que o integran sobre os que recae a presente
aprobación definitiva, debidamente dilixenciados polo secretario do Concello, facendo constar este
extremo. 

QUINtO: Ordear a publicación do presente acordo no DOG, en cuxo anuncio farase mención á
remisión á Consellería de medio Ambiente, territorio e Infraestruturas da documentación referida no
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apartado quinto presente acordo e, así mesmo, publicar no BOP de Pontevedra o documento que conteña
a normativa e ordenanzas.

seXtO: Ordear a publicación do presente acordo xunto coa ordenación definitivamente aprobada,
na páxina web do Concello.

sÉtImO: en cumprimento do disposto no artigo 4.e) do tRLs, remitir aos alegantes a resposta
motivada das súas alegacións e practicar as notificacións preceptivas, sinalando que os instrumentos
de planeamento teñen natureza de disposición xeral polo que, contra o mesmo, poderase interpor recurso
contencioso-administrativo no prazo de dous meses dende a súa notificación perante o tribunal superior
de Xustiza de Galicia, sen prexuízo do exercicio das accións legais que estimen convintes.

OItAVO: O presente acordo será susceptible de recurso contencioso-administrativo perante o tribunal
superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses dende a publicación do anuncio da súa
aprobación definitiva.”

mediante oficio do 20 de novembro de 2013 foi remitida á Consellería de medio Ambiente, territorio
e Infraestruturas a documentación referida no apartado quinto presente acordo.

CONTIDO NORMATIVO DO PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN E URBANIZACIÓN

DE ESPAZOS INTERIORES NO POLÍGONO DE COIA 

(A continuación transcríbense os apartados do Plan especial que contan con determinacións de
carácter normativo, manténdose a numeración asignada a cada un deles no documento orixinal). 

1.—OBXETIVOS E CRITERIOS DE ORDENACIÓN.

O obxectivo do Plan especial de Protección e Rehabilitación e Reurbanización de espazos Interiores
no Grupo de Vivendas de Promoción Pública nas Rúas Bueu, moaña, Vilagarcia e Camiño da Raposa no
Polígono de Coia, Vigo, é resolver as carencias detectadas no grupo de vivendas, sendo o mais destacado
a de accesibilidade.

O Plan especial ten por obxecto:

1.— Permitir a construción de corpos acaroados a as bloques existentes para mellorar as presta-
cións das edificacións.

2.— Construción de corpos acaroados que alberguen ascensores para facilitar a accesibilidade.

3.— Axuste da aliñacións para poder resolver as necesidades detectadas.

4.— mellorar os percorridos peonís dentro do grupo de vivendas e no perímetro.

estas obras poderán ser posibles xa que aínda excedendo do límite das aliñacións dos edificios
existentes a través do Plan especial de Protección e Rehabilitación e Reurbanización de espazos
Interiores, se fixarán novas aliñacións para as posibles ampliacións.

O Plan especial estudará tamén a situación e as condicións dos edificios e das vivendas, para propor
as medidas necesarias para a súa rehabilitación.

O Plan especial conterá as determinacións necesarias para o desenvolvemento do planeamento
correspondente, debidamente xustificadas e desenvolvidas nos estudos, planos e normas
correspondentes.

A principal consecuencia do análise previo levado a cabo na toma de información e un coñecemento
moito mais preciso do ámbito e as súas necesidades e oportunidades.

Dito mellor coñecemento permite a precisión dos obxectivos e criterios:

—  Dotar as edificacións de un ascensor, tendo en conta:

—  Características da edificación, distribución, sección.

—  Relación co terreo colindante ao bloque. Distancias entre bloques, cotas.
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—  Necesidade de realoxamento para as obras.

—  Costes.

—  solucionar os itinerarios peonís no ámbito, para o que hai que ter en conta a convivencia coa
implantación dos ascensores nos bloques, xa que esta non será unha actuación unitaria, sino
que se ira facendo a medida cas comunidades de propietarios así o decidan.

—  mellorar a conexión entre o parque de xogos situado en contacto coa Rúa Vilagarcía de Arousa,
na parte mais ao sur do ámbito coa zona residencial.

—  As condicións topográficas do conxunto non fan recomendable o tráfico rodado ao través do
PeRI, optamos por manter o viario existente, mellorando os itinerarios peonís.

—  As obras que van a ser necesarias para mellorar os itinerarios peonis son unha oportunidade
para renovar os servizos urbanísticos soterrando aquelas instalación que así determine o
PXOm.

2.—ACCESIBILIDADE NOS BLOQUES

2.2.—Descrición da solución adoptada

2.2.1.—Aliñacións e rasantes.

Fixamos catro elementos que nos limitaran o aumento da edificación para dotar os bloques de
ascensor.

a)  A ampliación estará limitada a 4,00 m. de distancia de a fileira de bloques enfrontados á
fachada na que se actúa.

b)  establecese un área de movemento para situar o ascensor, a ampliación das habitacións por
a que se accede as dúas vivendas por planta do bloque, permitindo a situación dunha ventá
para manter as características de iluminación anteriores, e tamén albergará un vestíbulo de
acceso a cada planta.

c)  Dous pequenas áreas en planta primeira, baixo os balcóns existentes nas plantas superiores e
co obxecto de dotar as vivendas das primeiras plantas (planta baixa respecto a fachada
posterior) dun espazo exterior privativo. este espazo se poderá dotar dun peche vexetal.

d)  Unha zona onde se situará unha pasarela para unir a beirarrúa co elemento onde va ir situado
o ascensor, este espazo es variable segundo a distancia entre bloques.

e)  Nesta zona, d), poderase situar un voadizo lixeiro para protexer da choiva o acceso a o ascensor.

No plano de Ordenación PR-01 gráfanse estes espazos, fixando as súas superficies e cotas.

As rasantes destes elementos están condicionados polas cotas das beirarrúas e da planta primeira
de cada bloque de vivendas (plano INF-26).

2.2.2.—materiais.

Deberase realizar un proxecto prototipo da solución a adoptar para dar a todo o conxunto unha
solución homoxénea para non perder a imaxe De conxunto, que ten na actualidade.

Definirase tamén unha solución tipo acorde a o elemento engadido (ascensor) para resolver as
escaleiras de acceso aos portais, hoxe en día con diversas formas e materiais que resultan disconformes
co conxunto.

Buscarase tamén un sistema común para todo o conxunto de bloques para os cerramentos de balcóns,
tendedeiros e substitucións de carpinterías.

Co carácter xeral buscaranse elementos lixeiros e transparentes para non empeorar as condicións
de iluminación tanto das vivendas como dos espazos libres.

2.2.3.—Accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas. Lei 8/1997 e Decreto 35/2000
Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei.
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Un dos obxectivos da redacción do Plan especial é a dotación de ascensores ós  bloques para
conseguir un itinerario practicable.

O itinerario practicable realizase pola fachada posterior. A entrada realizarase directamente ó
ascensor.

Adxuntase Anexo do Plan especial de Protección e Rehabilitación e Reurbanización de espazos
Interiores no Grupo de Vivendas de Promoción Pública nas Rúas Bueu, moaña, Vilagarcia e Camiño da
Raposa no Polígono de Coia, Vigo.

2.2.4.—Normas de habitabilidade de vivendas de Galicia. Decreto 29/2010 do 4 de marzo – Anexo de
Habitabilidade.

A NHV-2010 no punto A.2 do Artigo 8 (Actuacións en edificios existentes) clasifica as obras
necesarias para mellorar as condicións de accesibilidade nun edificio existente como OBRAs De
ADeCUACIÓN FUNCIONAL De eDIFICIO.

Adxuntase Normas de habitabilidade do Plan especial de Protección e Rehabilitación e
Reurbanización de espazos Interiores no Grupo de Vivendas de Promoción Pública nas Rúas Bueu,
moaña, Vilagarcia e Camiño da Raposa no Polígono de Coia, Vigo.

2.2.5.—Normativa da ordenación dos bloques.

esta zona esta regulada polo Ordenanza nº 8 del PXOm De Vigo. esta ordenanza esta recollida no
punto 5.1. da memoria informativa. Nesta ordenanza se especifican as obras admisibles, tanto xerais
como específicas, usos, condicións de remodelación, etc.

Fixamos unhas normas específicas para este ámbito, as restantes se aplicará as fixadas polo PXOm
de réxime xeral e as propias da ordenanza.

CONstRUCCIONes PARA DOtACIÓNs De VeRtICAIs De AsCeNsOR.

—  Os ascensores situaranse nas fachadas posteriores dos edificios.

—  A entrada dende o exterior a estes ascensores será directa. Dotandose a os ascensores de
cerraduras e porteiro automático.

—  Colocarase unha marquesina lixeira para a protección dos usuarios.

—  O ascensor no terá comunicación coa escaleira do edificio.

—  entre o ascensor e as vivendas disporase dun vestíbulo.

—  A través do vestíbulo accederase a unha estancia da vivenda que e preciso ampliar para manter
as condicións de iluminación.

—  O lado do corpo de ascensores reservarase unha zona para uso privativo das vivendas situadas
na planta primeira, podéndose cerrar con elementos vexetais.

—  salvo a marquesiña, a distancia entre os elementos que albergan o ascensor e a fachada
principal dos bloques situados na fileira superior non poderá ser menor de 4 metros.

—  As dimensións destes elementos veñen grafados e acoutados no planos PR-01.

3.—ACCESIBILIDAD DOS ESPAZOS LIBRES DE USO PÚBLICO

Os percorridos peonís dentro do ámbito del Plan especial, teñen na actualidade gran cantidade de
barreiras arquitectónicas.

A redacción do Plan especial ten como un dos seus obxectivos primordiais dotar a o ámbito de
itinerarios practicables.

Adxuntase Anexo de Accesibilidad dos espazos libres de uso público.

4.—MODIFICACIÓNS DOS SERVICIOS.

Neste ámbito onde a ampliación de edificación que se prevé é mínima e destinada a mellorar a
accesibilidade das vivendas, os servizos urbanos xa están completos.
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As obras que se acometerán para a eliminación das barreiras arquitectónicas existentes nos
itinerarios peonís, serán unha oportunidade para revisar as instalación existentes e renovalas de ser
necesario.

Neste momento se valorara polas empresas subministradoras a conveniencia o non do soterramento
daqueles servizos que así o requira o cumprimento do PXOm de Vigo.

A remodelación das zonas libres tamén será unha oportunidade para axustar os materiais, mobiliario
urbano, etc, as condicións que fixa o Concello de Vigo para estes espazos.

5.—CONSECUENCIAS SOCIAIS DA EXECUCIÓN PO PLAN ESPECIAL

A tramitación e posterior execución do Plan especial, permitirá as comunidades de propietarios a
posibilidade de dotar al edificio dun ascensor.

O Plan especial, estudio a forma de situar dito elemento para que as obras non esixan o realoxamento
e que a dotación de este elemento no provoque moitos cambios no edificio.

A posibilidade de dotar de ascensor a la edificación e a creación dun itinerario practicable nas zonas
exteriores, permitirán a os propietarios coa mobilidade reducida temporal o permanente, poder saír das
súas vivendas e desprazarse polo barrio sen que barreiras arquitectónicas obstaculicen, e sen que esta
carencia os obrigue a abandonar aínda que sexa temporalmente as súas vivendas.

8.—EXTRATEXIA DE ACTUACIÓN

8.1.—etapas

A normativa urbanística de aplicación esixe que os Plans Parciais e os Plans especiais conteñan un
Plan de etapas para o desenvolvemento das determinacións do plan, no que se inclúan a fixación dos
prazos para o cumprimento dos deberes de cesión, distribución de cargas e beneficios e urbanización
dos polígonos que comprenda o sector e no seu caso solicitar licenza de edificación unha vez adquirido
o dereito ao aproveitamento urbanístico. No caso concreto do Plan especial de Protección,
Rehabilitación e Reurbanización de espazos Interiores. non grupo 502 de Vivendas de Promoción Pública
nas Rúas Bueu, moaña, Vilagarcia e Camiño dá Raposa non Polígono de Coia, Vigo, as etapas que se fixan
son dous.

A primeira etapa contería toda a reurbanización do ámbito a cargo das administracións. Nesta
primeira etapa, fixaríase un período de tempo de 2 anos. As obras poderán contar con subvención por
melloras de Accesibilidade a cargo da lei de accesibilidade o outras vixentes no momento.

Nunha segunda etapa, de iniciativa privada, na que cada unha das comunidades de propietarios de
forma individual ou con outras comunidades, acometa as obras de construción dos corpos de ascensor,
necesarias para a eliminación das barreiras arquitectónicas do seu edificio.

esta etapa non tería fixadas as datas de actuación por depender das posibilidades económicas dos
propietarios e das posibles liñas de axudas.

8.2.—Axudas.

O Concello mediante a inclusión deste ámbito en programas de rehabilitación, poderá complementar
as axudas existentes ou establecer, conxuntamente coa Conselleria de medio Ambiente, territorio e
Infraestructuras, ampliación das axudas xa establecidas, ampliación dos prazos de vixencia destes e
incorporación de conceptos susceptibles de axuda, se procede.”
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Vigo, a 10 de decembro de 2013.—A Vicepresidenta da XmU, (Resolución do 08/02/2013), maría del
Carmen silva Rego. 2013011648
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