
Dª. Mª JESÚS LAGO REY, CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO 
LOCAL DO CONCELLO DE VIGO

C E R T I F I C O: Que a Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente do 
23 de maio de 2014,  adoptou o seguinte acordo:

16.-  APROBACIÓN INICIAL DO “PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DA COLONIA 
HISTÓRICA DO COUTO”. EXPTE. 13841/411.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da  técnica de 
Admón.  Xeral,  do  19.05.14,  conformado  polo  xefe  do  Servizo  Desenvolvemento 
Urbanístico, que di o seguinte:

En data 27.07.2012, o Vicepresidente da XMU resolveu iniciar a redacción e tramitación, por iniciativa  
municipal,  do  PLAN  ESPECIAL  DE  PROTECCIÓN  DA  COLONIA  HISTÓRICA  DO  COUTO,  
planeamento  previsto  no  PXOM vixente  para  a  protección  do  medio  ambiente  urbano no  ámbito  
delimitado nos planos 8-L e 9-L de ordenación do PXOM, encomendándolle á Oficina de Planeamento  
e Xestión, coa colaboración de Barrios Históricos da Xerencia Municipal de Urbanismo, e Patrimonio  
Histórico do Concello de Vigo, a redacción da documentación necesaria e a tramitación do devandito  
expediente.

O anteproxecto de planeamento redactouse polos servizos  técnicos municipais  de Planeamento e  
Xestión en data de agosto de 2012, incorporándose como alternativa 3 a redacción dun Plan Especial  
de  Protección  que  ademais  de  referirse  ao  ámbito  concreto  delimitado  no  PXOM  se  axustase  
plenamente  aos  obxectivos  de  protección  o  que  significaría  axustar  aquela  delimitación  aos  
verdadeiros  límites  da  Colonia  Histórica  do  Couto  aínda  existentes,  engadíndose  ao  ámbito  o  
cuarteirón  situado  ao  Norte,  limitado  polas  rúas  Marqués  de  Alcedo,  Nicaragua,  Taboada  Leal  e  
Travesía de Marqués de Alcedo, que formou parte do parcelario da colonia primitiva.

O día 03.10.2012, o Secretario Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental emitiu a Decisión de non  
sometemento deste Plan Especial a avaliación ambiental estratéxica (DOG nº. 207, do 30.10.2012).

O día 21.03.2014 o Enxeñeiro Técnico Municipal de Seguridade e Mobilidade co visto bó do Xefe de  
Área, emitiu informe sobre condicións de tráfico.

O  Plan  Especial  foi  elaborado  pola  Oficina  de  Planeamento  –  Xestión  con  data abril de  2014, 
constando dos seguintes documentos:

– Documento 1: Memoria Informativa

Anexos:

Anexo 1: Avaliación ambiental estratéxica

Anexo 2: Fichas informativas das parcelas incluídas

Anexo 3: Inventario de peches e elementos significativos do medio ambiente urbano

Anexo 4: Inventario de elementos vexetais

Anexo 5: Relación de propietarios (protexido LOPD)

– Documento 2: Memoria Xustificativa

– Documento 3: Normativa

Anexo 1: Fichas normativas

– Documento 4: Estratexia de Actuación e Estudo Económico Financeiro

– Documento 5: Catálogo



– Documento 6: Planos

Planos de Información

Planos de Proposta-Ordenación

FUNDAMENTOS DE DEREITO OU VALORACIÓN XURÍDICA

I. Normativa examinada.

-Lei 8/2013, de 26 de xuño, de Rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas 

-Real decreto 2/2008, de 20 de xuño, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de solo (TRLS  
2008)

-Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia  
(LOUGA)

-Lei 10/1995, de 23 de novembro, de Ordenación do territorio (LOT)

-Real decreto 2159/1978, de 23 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de planeamento para o  
desenvolvemento e aplicación da Lei sobre o réxime do solo e ordenación urbana (RPU)

-Real decreto 3288/1978, de 25 de agosto, polo que se aproba o Regulamento de xestión urbanística  
para o desenvolvemento e aplicación da Lei sobre o réxime do solo e ordenación urbana (RXU)

-Real  decreto  1093/1997,  de  4  de  xullo,  polo  que  se  aproban  as  normas  complementarias  ao  
Regulamento para a execución da Lei hipotecaria sobre inscrición no Rexistro da Propiedade de actos  
de natureza urbanística

-Decreto 19/2011, de 10 de febreiro, polo que aproban definitivamente as Directrices de ordenación do  
territorio (DOT)

-Lei 9/2006, de 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio  
ambiente

-Lei 6/2007, de 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de  
Galicia

-Lei 8/2012, de 29 de xuño, de Vivenda de Galicia (LVG)

-Decreto 29/2010, de 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habilitabilidade de Galicia

-Lei 8/1997, de 20 de agosto, de Accesiblidade e supresión de barreiras

-Decreto 35/2000, de 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Desenrolo e execución da  
Lei de Accesibilidade e supresión de barreiras 

-Lei 7/2008, de 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia (LPPG)

-Lei 8/1995, de 30 de outubro, de patrimonio cultural de Galicia (LPCG)

-Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa (LXCA)

-Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento  
administrativo común

-Lei 7/1985, de 2 de abril, de bases de réxime local (LBRL)

-Lei 5/1997, de 22 de xullo, de administración local de Galicia (LALGA)

-Plan  xeral  de  ordenación  municipal  de  Vigo  de  2008,  aprobado  definitivamente  por  Ordes  da  
Conselleira de política territorial, obras públicas e transportes de 16 de maio de 2008 (Boletín Oficial  
da  Provincia  de  Pontevedra  -BOP-  n.º  151,  de  06.08.2008;  DOG  n.º  106,  de  03.06.2008)  e  do  
Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de 13 de xullo de 2009 (BOP n.º 175, de  
10.09.2009; DOG n.º 144, de 24.07.2009) (PXOM)

-Estatutos da Xerencia Municipal de urbanismo, na súa redacción aprobada definitivamente no Pleno  
do Concello de Vigo de 6 de setembro de 2010 (BOP n.º 193, de 06.10.2010)



II. Natureza e ámbito do Plan Especial de Protección da Colonia Histórica do Couto

O Plan Especial de Protección da Colonia Histórica do Couto ten a natureza dun Plan Especial de  
Protección dos referidos nos artigos 69.1 da LOUGA e 9.0.8 das NN.UU. do PXOM de Vigo, sendo a  
súa  finalidade  protexer  o  ambiente  urbano  e,   en  coordinación  coas  finalidades  establecidas  na  
LOUGA para esta clase de planeamento de desenvolvemento, considera así mesmo o fomento da  
rehabilitación  e  a  mellora  dos  elementos  máis  característicos  da  arquitectura,  da  paisaxe  e  do  
conxunto significativo configurado.

Os seus obxectivos xerais son os de respectar e contribuír a preservar o medio ambiente, o patrimonio  
histórico  e  a  paisaxe  natural  e  urbana;  preservar  o  patrimonio  arquitectónico  e  conseguir  unhas  
cidades máis habitables e sostibles; acadar a protección, rehabilitación e mellora dos elementos máis  
característicos da arquitectura e das formas de edificación tradicionais dos conxuntos significativos  
configurados e a salvagarda estética da imaxe da cidade.

Estes obxectivos de protección plásmanse fundamentalmente nos inventarios e catálogo de protección  
que  forman  parte  do  Plan  Especial  da  Colonia  Histórica  do  Couto  (artigo  75  da  LOUGA),  
complementarios  ao  Catálogo  do  propio  PXOM  e  na  elaboración  dunha  normativa  propia  de  
protección.

A delimitación do ámbito incorpora ao reflectido no PXOM (planos 8-L e 9-L), o cuarteirón situado ao  
Norte, limitado polas rúas Marqués de Alcedo, Nicaragua, Taboada Leal e Travesía de Marqués de  
Alcedo, reaxustando o ámbito aos verdadeiros límites da Colonia Histórica. Esta decisión significa que  
este Plan Especial de Protección se tramite como un Plan Especial non previsto, de acordo co artigo  
86.1 da LOUGA.

III. Tramitación procedimental.

O Plan  Especial  que nos  ocupa tramítase como un instrumento  de  planeamento non previsto  no  
PXOM, polo que, obrando no expediente a decisión do día 03.10.2012 do Secretario Xeral de Calidade  
e  Avaliación  Ambiental  sobre  a  innecesariedade  do  seu  sometemento  a  avaliación  ambiental  
estratéxica, a súa tramitación e aprobación axustarase ao procedecemento que a seguir se describe:

• Aprobación inicial polo órgano competente do Concello e sometemento a información pública  
como mínimo durante un mes e como máximo durante dous meses, mediante anuncio que se  
publicará no DOG e en dous dos xornais de maior difusión na provincia. Simultaneamente se  
notificará  individualizamente  a  todas  as  persoas  propietarias  de  terreos  afectados,  sendo  
unicamente obrigatoria a notificación as persoas titulares que figuren no catastro. Durante este  
prazo se recabarán os informes sectoriais que resulten preceptivos.

• Os servizos técnicos e xurídicos municipais deberán emitir informe respecto á conformidade do  
plan coa lexislación vixente e a calidade técnica da ordenación proxectada.

• Aprobación  provisional  polo  órgano  municipal  competente  coas  modificacións  que  foran  
pertinentes e sometemento, co expediente completo debidamente dilixenciado, á persoa titular  
da Consellería competente en materia de urbanismo e ordenación do territorio para o seu  
informe preceptivo, a emitir no prazo de dous meses, a contar dende a entrada do expediente  
completo  no  rexistro  da  Consellería,  transcorrido  o  que  sen  que  comunicase  o  informe  
recabado, se entenderá emitido con carácter favorable e poderá continuar a tramitación do  
Plan Especial.

• Aprobación definitiva polo órgano plenario municipal.

En aplicación da Lei 8/1995, de 30 de outubro, de Patrimonio Cultural de Galicia, recabarase durante a  
tramitación do presente procedemento o informe da Consellería de Cultura.

IV. Suspensión de licenzas nas zonas afectadas.

De acordo co establecido no artigo 77.2 da LOUGA o acordo de aprobación inicial dos instrumentos de  
ordenación determinará,  por sí  solo,  a suspensión do procedemento de outorgamento de licenzas  



naqueles  ámbitos  do  territorio  obxecto  de  planeamento  cuxas  novas  determinacións  supoñan  a  
modificación da ordenación urbanística vixente; a estes efectos, determinará as áreas afectadas pola  
suspensión. Esta suspensión terá unha duración máxima de dous anos a contar dende dita aprobación  
inicial e, en calquera caso, se extinguirá coa aprobación definitiva do planeamento, se ben Unicamente  
afectará a aquelas licenzas que foran desconformes coa nova ordenación proxectada.

O ámbito afectado constitúe o delimitado nos planos 8-L e 9-L do PXOM vixente ao que se engade o  
cuarteirón  situado  ao  Norte,  limitado  polas  rúas Marqués  de  Alcedo,  Nicaragua,  Taboada  Leal  e  
Travesía de Marqués de Alcedo, recuperándose a delimitación da primitiva Colonia Histórica, segundo  
reflicte  o  plano  I.02  V1,  escala  1/2000,  do  Plan  Especial  da  Colonia  Histórica  do  Couto.  Esta 
suspensión unicamente operará no caso de que exista contradición entre as novas determinacións e o  
réxime urbanístico vixente (ex. Artigo 120 RPU).

V. Órgano competente

A competencia para aprobar inicialmente o Plan Especial corresponde á Xunta de Goberno Local (art.  
127.1.d] LRBRL), por proposta do Consello de Xerencia da XMU (art. 10º.1.b) dos Estatutos da XMU).

En  consecuencia,  visto  o  que  antecede  e  a  normativa  de  pertinente  aplicación;  PROPONSE  A 
ADOPCIÓN DO SEGUINTE  ACORDO:

PRIMEIRO:      Aprobar inicialmente o  «Plan Especial da Colonia Histórica do Couto», redactado en  
abril de 2014 pola Oficina de Planeamento e Xestión (versión V1) a iniciativa municipal,  
en cumprimento da Resolución do Vicepresidente da XMU do 27.07.2012.

SEGUNDO:     Abrir un trámite de información pública polo prazo dun mes, mediante a publicación de  
anuncios no DOG e en dous xornais de maior circulación da provincia. 

TERCEIRO:   Acordar,  de acordo co artigo 77.2 da LOUGA, a suspensión de licenzas no ámbito  
afectado no que resulte incompatible coa nova ordenación, significando que o mesmo  
confórmase polo ámbito definido no plano I.02. V1, escala 1/2000, do Plan Especial da  
Colonia Histórica do Couto que será, así mesmo, obxecto da publicación referida no  
apartado segundo deste acordo.

CUARTO:     Publicar este acordo, xunto cos documentos integrantes do  Plan Especial da Colonia  
Histórica do Couto na web do Concello de Vigo.

QUINTO   Notificar o presente acordo individualmente, na forma prevista nos artigos 58 e 59 da  
LRXAP-PAC, a todas as persoas propietarias dos terreos afectados que figuren como  
titulares no catastro coa indicación expresa de que ao tratarse dun mero acto de trámite  
non é susceptible de recurso.

Non obstante, o órgano competente para resolver decidirá, co seu superior criterio, o que estime máis  

oportuno.

Con data  23.05.14,  o  Consello  da  Xerencia  municipal  de  Urbanismo acorda elevar  á 
Xunta de Goberno local a precedente proposta.

Acordo
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.

E para que así conste e produza os seus efectos,  emito a presente certificación coa 
salvedade  do  artigo  206  do  Regulamento  de  organización,  funcionamento  e  réxime 
xurídico das entidades locais, de orde do Excmo. Alcalde, en Vigo a vinte e tres de maio 
do ano dous mil catorce.



me
    V. e  Pr.
       O ALCALDE,

              Abel Caballero Álvarez.


