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[1] MEMORIA INFORMATIVA 

1.1. INTRODUCIÓN 

O presente Plan Parcial ten por obxecto o desenvolvemento do sector de Solo Urbanizable 
S-34-R Falcoa segundo as determinacións establecidas para o mesmo no Plan Xeral de 
Ordenación Municipal de Vigo e as que establece a lexislación urbanística vixente. 

Redáctase pola empresa “Plans Estratéxicos Territoriais, de Transporte e Ambientais S.L” 
(PETTRA S.L.). O encargo provén da Xerencia municipal de Urbanismo do Concello de 
Vigo.  

1.2. ANTECEDENTES 

O Plan Xeral de Ordenación Municipal vixente. 

O instrumento que regula a actividade urbanística no termo municipal de Vigo é o Plan Xeral 
de Ordenación Municipal de Vigo (en diante Plan Xeral), aprobado definitivamente e de 
modo parcial pola Orde do 16 de Maio de 2008 da Consellería de Política Territorial, Obras 
Públicas e Transporte da Xunta de Galicia (CPTOPT).  

Este instrumento entrou en vigor, agás nos ámbitos afectados pola non aprobación, o 25 de 
Agosto de 2008, logo da publicación da súa Normativa Urbanística e documentos 
asociados1 no Suplemento nº 151 do 8 de Agosto de 2008 do Boletín Oficial da Provincia de 
Pontevedra. Posteriormente, o 13 de Xullo de 2009, aprobouse definitivamente o documento 
de cumprimentación da orde da CPTOPT do 16 de Maio de 2008 sobre aprobación 
definitiva do Plan Xeral. 

O Plan Xeral sustitúe ao Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOU) aprobado en 1988 e 
adaptado á LASGA2 en 1993. 

O Plan Parcial S-34-R Falcoa 

O Sector S-34-R Falcoa é unha peza de solo urbanizable de planeamento remitido cuxa 
normativa de aplicación está recollida nos Artigos 11.1.5 a 11.1.11 das Normas Urbanísticas 
do Plan Xeral.  

O ámbito de actuación forma parte das actuacións estratéxicas que prevé o Plan Xeral cara 
á consecución dun equilibrio armónico entre a preservación do medio natural e o 
desenvolvemento urbano, tal e como se redacta na letra a) do apartado 2.3 na Memoria 
Xustificativa, onde se destaca a actuación prevista nesta zona como “A conversión nun 

                                                      

1 Normativa do Catálogo de Protección, Áreas de Ordenación Pormenorizada (AOP), Memoria do Documento de 
Xestión, Áreas de Planeamento Incorporado (API), Fichas de Xestión e Ordenanzas particulares das áreas e 
sectores de ordenación detallada (AOD). 

2 Lei 11/85, de 22 agosto, de adaptación da lei de solo de Galicia (LASGA), sobre o Texto Refundido do 9 de Abril 

de 1976 da Lei sobre Réxime do Solo e Ordenación Urbana. 
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corredor verde e dotacional, da vía de acceso á Universidade, eixo de desenvolvemento 
urbano inevitable, despois da decisión de instalar o CUVI en Marcosende.” 

O desenvolvemento do sector debe entenderse pois como parte dunha actuación maior, a 
unha escala de análise máis ampla, no recoñecemento dunha actuación que abrangue 
dende o Campus Universitario de Vigo ata o contacto co bordo consolidado da cidade. 

Tramitación do expediente 

• O Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo acordou na súa sesión de 16.10.2008 

declarar o inicio da tramitación do expediente de planeamento e xestión de iniciativa 

municipal «S-34-R FALCOA» 

• O 28.05.2009, o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo acordou adxudicar 

provisionalmente os servizos de redacción do Plan Parcial «S-34-R FALCOA» á 

mercantil PETTRA, S.L., de conformidade cos pregos de cláusulas administrativas e 

prescricións técnicas particulares. 

• Obra no expediente un exemplar do Documento de Inicio para a avaliación ambiental 

estratéxica datado a xullo de 2009, informado favorablemente o 07.07.2009 pola 

arquitecta municipal, e recibido pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas (CMATI) o 21.07.2009. 

• 02.10.2009 (DOC. 90141649), tivo entrada no rexistro da Xerencia Municipal de 

Urbanismo unha copia dilixenciada da “Decisión de 22.09.2009, da Secretaría Xeral de 

Calidade e Avaliación Ambiental, sobre a non necesidade de sometemento á avaliación 

ambiental estratéxica do Plan Parcial S-34-R Falcoa, concello de Vigo (Pontevedra)”, 

cuxo anuncio foi publicado no Diario Oficial de Galicia -DOG- n.º 212, de 29.10.2009. 

• O enxeñeiro municipal Xefe dos Servizos Técnicos emitiu informe o 29.10.2009, co 

conforme da Xerente de Urbanismo, sobre a viabilidade funcional das infraestruturas 

necesarias e cargas urbanísticas correspondentes para o financiamento de 

infraestruturas; constan no expediente os informes ao respecto de GAS GALICIA SDG, 

S.A. (DOC. 90138078, 29.09.2009), R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, 

S.A. (DOC. 90142815, 07.10.2009), TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. (DOC. 

90153629, 27.10.2009). 

• O 08.02.2010, os Servizos Técnicos emitiron un informe sobre o Plan Parcial do sector 

de solo urbanizable S-34-R FALCOA. 

• O 07.07.2010, o Delegado de Urbanismo e Vivenda solicitou informe Áreas Municipais 

de Benestar Social, Vías e Obras, Mobilidade, Transportes e Seguridade, Patrimonio 

Histórico, Deportes, Medio Ambiente, Sanidade e Consumo, Cultura e Animación 
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Sociocultural, Parques e Xardíns, Educación, Industria, Comercio e Turismo, e á Área 

de Distritos. 

• O 22.07.2010, o Director adxunto dos Servizos Técnicos emitiu informe tocante á 

implantación de itinerarios de carrís bici, indicando que o seu desenvolvemento en 

detalle deberá ser efectuado no proxecto de urbanización, sen que supoña modificación 

algunha nas determinacións do Plan Parcial. 

• O 03.08.2010, a técnico de xestión do Departamento de Patrimonio Histórico informa 

que o ámbito se atopa dentro da zona de protección dos hórreos recollidos no Plan 

Xeral vixente coas claves 01-0839 e 01-0840, ambos con máis de cen anos, e que por 

resultar aplicable aos mesmos a declaración xenérica como Ben de Interese Cultural 

(BIC) dos hórreos con máis de cen anos de antigüidade (Decreto 449/1973, de 22 de 

febreiro) e demais normativa de aplicación, os proxectos de obras que afecten a algún 

elemento catalogado ou se atopen na súa área de influencia deberán ser remitidos, 

xunto con copia do seu informe, ao órgano da Xunta de Galicia que corresponda para a 

que emitan a autorización preceptiva previa á concesión da licenza. O 10.01.2012, a 

arquitecta municipal Xefa de Planeamento e Xestión emitiu informe no que indica que 

segundo o PXOM, o contorno de protección dos ditos hórreos non se atopa dentro da 

superficie do «S-34-R FALCOA», xa que as parcelas nas que se sitúan están fóra do 

ámbito de referencia. 

• O 28.10.2010, por oficio do Delegado de Urbanismo e Vivenda solicitouse ao organismo 

Augas de Galicia a emisión de informe sobre as garantías de abastecemento de auga 

potable e depuración de augas residuais nos ámbitos de desenvolvemento por iniciativa 

municipal do PXOM de Vigo previstos para o primeiro cuadrienio, entre os que se 

encontra o plan parcial do sector de solo urbanizable «S-34-R FALCOA». A solicitude 

de informe foi recibida por Augas de Galicia o 12.11.2010, que emitiu o informe 

interesado o 09.02.2011, con entrada no rexistro da Xerencia Municipal de Urbanismo o 

15.02.2011 (DOC. 110018203). 

• O 10.01.2012, a arquitecta municipal Xefa de Planeamento e Xestión emitiu informe 

favorable sobre a documentación presentada polo equipo redactor para a aprobación 

inicial correspondente ao Plan Parcial do sector de solo urbanizable «S-34-R FALCOA». 

• En sesión extraordinaria realizada o 02 de febreiro de 2012, a Xunta de Goberno Local 

acorda Aprobar inicialmente o Plan Parcial «S-34-R FALCOA», de iniciativa municipal, 

consonte a documentación elaborada por PETTRA, con data febreiro 2010. 

• Posteriormente, o Plan Parcial sométese a información pública polo prazo de un mes, a 

contar dende o anuncio publicado no Diario Oficial de Galicia, DOG nº 61, do 28 de 
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marzo de 2012. 

• Durante o tempo no que se realizou o trámite de información pública recibironse un total 

de quince (15) alegacións, segundo consta na certificación de data 22.09.2011 do Xefe 

de asesoramento xurídico, e por delegación do Secretario da X.M.U. Durante dito 

trámite non se emitiron informes de administracións sectorais.  

• As alegacións foron respondidas no Informe de contestación de alegacións de data 

27.09.2012, adxunto ao expediente do Plan Parcial, xunto co documento de Proposta 

de informe ambiental e de reformas de documentación inicial que recolle as 

modificacións a realizar no documento aprobado inicialmente como consecuencia da 

estimación das alegacións. 

• O presente documento de Aprobación Definitiva incorpora ditas modificacións do 

documento aprobado inicialmente como resultado do trámite de Información Pública.  

1.3. AMPARO LEGAL. XUSTIFICACIÓN DA PROCEDENCIA DA FORMULACIÓN DO PLAN 
PARCIAL 

O documento de Plan Parcial redáctase ao amparo do disposto no artigo 21.2 da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de 
Galicia, coas modificacións derivadas da Lei 15/2004, do 29 de Decembro (en diante 
LOUG), que recoñece que a transformación urbanística do solo urbanizable a través do Plan 
Parcial poderá ser promovida pola Administración municipal. 

Segundo se determina na Ficha individualizada do sector, que forma parte do Documento 
de Xestión e Execución do Plan Xeral de Vigo, a iniciativa do planeamento é pública, sendo 
o Sistema de Actuación por Compensación, establecéndose como prazo para o seu 
desenvolvemento o 1º cuatrienio.  

O Plan Parcial, redáctase como resultado da adxudicación do concurso, convocado pola 
Xerencia de Urbanismo do Concello de Vigo, para a contratación dos servizos de redacción 
de plans de desenvolvemento de iniciativa pública, encadrados dentro do primeiro cuatrienio 
na estratexia de actuación do Plan Xeral.  

1.4. ALCANCE E CONTIDO 

Conforme dispón o artigo 63 da LOUG, o Plan Parcial ten por obxecto regular a 
urbanización e a edificación no Sector de Solo Urbanizable Delimitado S-34-R Falcoa, 
dando o preciso desenvolvemento ás determinacións que se conteñen no planeamento 
xeral municipal vixente, establecendo a tal efecto a ordenación detallada do mesmo. 

Os contidos, determinacións e documentación dos Plans Parciais establécense nos artigos 
64 e 65 da LOUG e nos artigos 43 a 64 do Reglamento de Planeamiento R.D. 2159/1978. 
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O procedemento de tramitación e aprobación do Plan Parcial regúlase nos artigos 86 e 89 
da LOUG. A súa vixencia será indefinida, sen prexuízo da súa modificación ou revisión, tal e 
como se establece no artigo 92 da LOUG. 

1.5. MARCO NORMATIVO 

O Plan Parcial do Sector S-34-R Falcoa realízase en cumprimento das normativas 
comunitarias, estatais e autonómicas en vigor, expoñendo a continuación o marco normativo 
básico que lle afecta: 

 Ordenación urbanística e territorial: 

Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo, con aprobación definitiva do 13/07/2009. 

Lei 9/2002 de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de 
Galicia, na súa redacción actual derivada das modificacións introducidas pola Lei 15/2004 
de 29 de decembro, a Lei 6/2007 de 11 de maio, de medidas urxentes en materia de 
ordenación do territorio e do litoral de Galicia, Lei 3/2008 de 23 de maio, de ordenación da 
minería de Galicia,  Lei 6/2008 do 19 de xuño, de medidas urxentes en materia de vivenda e 
solo, Lei 18/2008 do 29 de decembro, de vivenda de Galicia, e Lei 2/2010 de 25 de marzo, 
de medidas urxentes de modificación da Lei  9/2002. 

R.D. Lexislativo 2/2008 de 20 de junio polo que se aproba o texto refundido da Lei do Solo. 

Decreto 262/2007 do 20 de decembro, polo que se aproban as Normas do Hábitat Galego. 

Lei 10/95 de 23 de novembro, de Ordenación do Territorio de Galicia (LS). 

Real Decreto 2159/1978 de 23 de xuño, polo que se aproba o Reglamento de Planeamento 
para o Desenvolvemento e Aplicación da Lei sobre Réxime do Solo e Ordenación Urbana. 

Reglamento de Valoraciones RD 1492/2011de 24 de octubre. 

 Accesibilidade: 

Lei 8/1997 de 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade 
Autónoma de Galicia, e o Decreto 35/2000 de 28 de xaneiro, polo que se aproba o 
Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de 
barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Real Decreto 505/2007 do 20 de abril, polo que se aproban as condicións básicas de 
accesibilidade e non discriminación das persoas con discapacidade para o acceso e 
utilización dos espazos públicos urbanizados e edificacións. 

Orden viv/561/2010 de 1 de febrero por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 

 Prevención Ambiental: 
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Lei 9/2006, de 28 de abril, sobre Avaliación dos Efectos de determinados Plans e 
Programas no Medio Ambiente. 

Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. 

Real Decreto Lexislativo 1/2008, de 11 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei 
de Avaliación de Impacto Ambiental de proxectos. 

 Contaminación acústica: 

Lei 7/1997, de 11 de agosto, de Protección contra a contaminación acústica. 

Decreto 150/1999, de 7 de maio, polo que se aproba o Regulamento de protección contra a 
contaminación acústica. 

Decreto 320/2002, de 7 de novembro, polo que se aproba o Regulamento que establece as 
ordenanzas tipo sobre protección contra a contaminación acústica. 

Lei 37/2003, de 17 de novembro, do Ruído. 

Real Decreto 1513/2005, de 16 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, de 17 
de novembro, do Ruído, no referente á avaliación e xestión do ruído ambiental. 

 Augas continentais: 

Lei 29/1985 de 2 de agosto, de Augas. 

R.D.L. 1/2001, de 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Augas. 

R.D. 849/1986, de 11 de abril, polo que se aproba o regulamento de Dominio Público 
Hidráulico. 

 Residuos: 

Lei 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Lei 10/1997, de 22 de agosto, de Residuos Sólidos Urbanos de Galicia. 

Lei 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da produción e xestión de 
residuos e o Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia. 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos 
residuos de construción e demolición. 

 Verteduras: 

Lei 8/2001, de 2 de agosto, de protección de calidade das augas das rías de Galicia e de 
ordenación do servicio público de depuración de augas residuais urbanas. 

 Conservación da Natureza: 



PLAN PARCIAL DO SECTOR DE SOLO  URBANIZABLE S-34-R FALCOA. CONCELLO DE VIGO. 

 

    
   

20079P002R0 

13

Lei 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación dos Espazos Naturais e da Flora e Fauna 
Silvestre, modificada pola Lei 40/1997, de 5 de novembro. 

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

Lei 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación da Natureza. 

Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados espazos coma zonas de 
especial protección dos valores naturais. 

Resolución do 30 de abril de 2004, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola 
que se dispón a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da cartografía onde se recollen os 
límites dos espazos naturais declarados zonas de especial protección dos valores naturais 
polo Decreto 72/2004, do 2 de abril. 

Lei 42/2007, de 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade. 

Decreto 127/2008. do 5 de xuño, polo que se desenvolve o réxime xurídico dos humidais 
protexidos e se crea o Inventario de humidais de Galicia. 

Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia. 

1.6. INSERCIÓN TERRITORIAL DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

O Concello de Vigo forma parte da comarca de Vigo, que se localiza na marxe Sur da Ría á 
que dá nome. Pertence á provincia de Pontevedra e se ubica na parte suroccidental da 
mesma. Forman parte da comarca os Concellos de Soutomaior, Fornelos de Montes, Pazos 
de Borbén, Redondela, Vigo, Mos, O Porriño, Salceda de Caselas, Nigrán, Gondomar e 
Baiona. Limita ao Norte coa comarca de Pontevedra, ao Sur con Portugal e cos Concellos 
de Tui, Tomiño e Oia, ao Leste coa provincia de Ourense e ao Oeste co océano Atlántico. A 
súa superficie é de 613,4 Km2. 

 

Situación do municipio de Vigo no marco da Comunidade de Galicia 
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Ubicación da comarca de Vigo e Concellos integrantes 

O ámbito territorial de análise desta actuación é o do termo municipal Vigués, o máis 
importante dende o punto de vista socioeconómico da súa comarca. O sector S-34-R 
sitúase na parroquia de Castrelos, na segunda coroa de parroquias de Vigo.  

 

Parroquias de Vigo e ámbito de actuación 
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1.6.1. Delimitación e contextualización do Sector S-34-R no Plan Xeral 

O Plan Xeral de Vigo delimita, nos seus planos de clasificación de solo, o Sector de Solo 
Urbanizable Delimitado S-34-R.  

A Ficha de planeamento do Documento de Xestión do Plan Xeral, recoñece ao sector unha 
superficie delimitada de 127.653 m2. 

Dentro da delimitación, o Plan Xeral inclúe unha superficie de solo cualificada como Sistema 
Xeral de 12.647 m2s pertencente aos terreos do Sistema Xeral de Transporte Principal do 
Viario de Acceso á Universidade que bordea o Sector na zona Sur e Oeste, establecendo o 
límite da actuación. 

 

Plano nº 1. Serie 0 Plan Xeral: ESTRUCTURA XERAL E ORGÁNICA DO TERRITORIO. CLASIFICACIÓN DO SOLO 

 

Plano nº 11. Serie 1 Plan Xeral: CLASIFICACIÓN XERAL DE SOLO E CATEGORÍAS DE SOLO RÚSTICO 
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Na imaxe anterior pódese observar que o sector de solo urbanizable está rodeado 
maioritariamente por Solo Urbano, nas categorías de consolidado (cor gris) e non 
consolidado (cor branca), pero tamén limita co solo urbanizable delimitado (cor azul) do 
sector S-80-R Macal, lindante ao Sur do ámbito. Trátase pois dunha peza cunha inserción 
territorial que debe garantir, a través do planeamento e da ordenación, a integración cos 
asentamentos urbanos contiguos cos que linda e buscar as conexións máis axeitadas, en 
especial sobre o Viario da Universidade. 

En relación cos sistemas xerais dotacionais, a seguinte imaxe indica os existentes no 
ámbito inmediato cos códigos establecidos no plano de SISTEMAS XERAIS DE ZONAS 
VERDES, ESPAZOS LIBRES E EQUIPAMENTOS do Plan Xeral. 

 
Plano nº 1. Serie 0 Plan Xeral: ESTRUCTURA XERAL E ORGÁNICA DO TERRITORIO. SISTEMAS XERAIS DE 
ZONAS VERDES, ESPAZOS LIBRES E EQUIPAMENTOS 

 

Espazos libres: 

Destacan como espazos libres e zonas verdes a considerar nas proximidades do ámbito o 
Parque de Quiñones de León, coñecido como Parque de Castrelos (B-10), localizado ao 
Norte do sector, aproximadamente a 600 m de distancia; o Parque Forestal de Monte da 
Mina (B-11), o mais próximo ao sector ao Norte do mesmo, a uns 200 m de distancia e o 
Parque Forestal Monte da Xerra (B-17) localizado ao Leste do sector, a 500 m do ámbito. 
Todos eles están situados na parroquia de Castrelos, e destacan por ser lugares con 
tradición de zonas de lecer e con importante afluencia de público na zona de influencia do 
sector.  

O parque de Castrelos está incluído no Catálogo de parques e xardíns do Plan Xeral, na 
categoría de Xardín Histórico, en base á resolución de maio de 1991 da Dirección Xeral de 
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Patrimonio Histórico e Documental da Xunta de Galicia. O Pazo de Castrelos incluído nel, e 
os seus xardíns, teñen tamén a consideración de BIC (BOE 24/03/55).  

Tal e como se indica no catálogo do Plan Xeral, devandito parque presenta un magnífico 
arboredo, plantado entre finais do século XIX e principios do XX, sendo despois do Pazo de 
Santa Cruz en Ribadumia Vedra, o espazo pacego con maior número de árbores 
monumentais (con 15 rexistros no catálogo de elementos e conxuntos monumentais de 
Galicia) e 115 especies e híbridos do parque están incluídas no catálogo de árbores 
singulares do concello de Vigo. Destaca tanto pola vertente paisaxística, xardiñística e 
florística como polas excelencias das construcións e a categoría dos elementos: muraias, 
portalóns, arquerías, estanques, glorietas, auditorio, etc. 

No Parque Forestal de Monte da Mina, localízase o Centro Cultural e o campo de fútbol da 
Asociación de Veciños de Castrelos. Destaca tamén a proximidade nesta zona da necrópoli 
de Santa María de Castrelos.  

O Monte da Xerra, recolle o curso baixo do río Barxa Parque, no treito que discorre dende o 
desfiladeiro do monte da Serra ata a confluencia co río Lagares. A permanencia deste 
enclave, tal e como se recolle na ficha particular do sistema xeral, xulgouse necesaria en 
previsión do desenvolvemento urbanístico dos ámbitos nos que se inclúe.  

Equipamentos: 

Como equipamentos do Sistema Xeral nas proximidades do ámbito de actuación, destaca o 
Pazo de Quiñones de León anteriormente comentado, e o Cemiterio de Pereiró, incluído no 
catálogo de Bens de interese cultural do Plan Xeral e localizado na zona noroccidental do 
sector, a uns 500 m de distancia. Cabe destacar nel os exemplos extraordinarios de 
arquitectura e escultura funeraria. 

1.6.2. Límites do Sector S-34-R 

O sector S-34-R de desenvolvemento da actuación, é o definido nos planos deste proxecto. 
Dita delimitación realizouse sobre levantamento topográfico in situ, a escala 1:500, con 
curvas de nivel cada 0,5 metros. 

Segundo o anterior, o límite definido é o seguinte: 

- Ao Norte limita cos ámbitos de solo urbano non consolidado A-4-67 
PARDARILLA 3 e A-4-65 POUSA e parte do solo urbano consolidado do 
núcleo de Falcoa. 

- Ao Sur, limita co Vial de Acceso á Universidade (Estrada Clara Campoamor) e 
unha pequena parte do solo urbano consolidado do núcleo de Falcoa e, na 
zona Sureste, co Sector de solo urbanizable delimitado S-80-R de Macal. 

- Ao Leste, limita co Camiño de Falcoa e parte do solo ubano consolidado do 
propio núcleo de Falcoa. 

- Ao Oeste, limita co Vial de Acceso á Universidade.  
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1.7.  DETERMINACIÓNS DO PLANEAMENTO DE RANGO SUPERIOR 

As determinacións do Plan Xeral de Vigo en relación ao ámbito de actuación trasladáronse 
ao contido ordenador do Plan Xeral nunha delimitación expresa recollida nos Planos de 
Ordenación e na concreción dunha Ficha de planeamento na que se fixan as condicións 
particulares de desenvolvemento do sector denominado S-34-R FALCOA. 

O contido desta Ficha recolle as determinacións que todo Plan Xeral debe indicar para o 
desenvolvemento e xestión dun ámbito de ordenación diferida en cumprimento da 
lexislación urbanística vixente: 
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1.8. CARACTERÍSTICAS NATURAIS DO TERRITORIO 

1.8.1. Medio físico 

1.8.1.1. Clima 

O clima do ámbito de actuación é oceánico, caracterizado polas abundantes precipitacións 
nos meses que van dende outubro a maio e un período de seca estival. Os motivos desta 
distribución particular das precipitacións están asociados ao movemento cíclico de ascenso 
e descenso en latitude do Anticiclón das Azores. Cando éste está nunha latitude baixa, 
permite que as perturbacións meridianas asociadas á fronte polar non atopen obstáculos e 
atravesen a Península Ibérica e, en primeiro lugar Galicia, deixando a maior parte das 
precipitacións canto máis ao Oeste.  

No caso que nos ocupa, a orografía local reforza o grado de humidade presente, pois a 
orientación da Ría (SO-NE) e o relevo nas marxes da mesma, actúan como canle que dirixe 
ás borrascas cara ao interior, deixando un enorme volume de precipitacións no seu 
percorrido ata chegar á primeira unidade morfolóxica de relativa importancia, a Dorsal 
Galega, onde se rexistran os maiores volumes de precipitacións da provincia debido a que 
as borrascas chocan contra o relevo e descargan a humidade. 

O ámbito de actuación do Sector de Solo urbanizable S-34-R, sitúase no rango de 
precipitacións de 1.600-1800 mm. As condicións climáticas presentan unha temperatura 
morna no inverno e fresca no verán, ofrecendo unha oscilación moderada no cambio de 
unha estación a outra. 

 

 Precipitación anual acumulada. Fonte: Atlas climático de Galicia 

Por outra banda, cabe destacar que nos meses de verán prodúcese un período de seca, 
pois o mencionado anticiclón ascende en latitude e actúa como elemento de bloqueo das 
perturbacións desviándoas cara a latitudes máis septentrionais co conseguinte descenso 
das precipitacións estivais; características polas cales é considerado un clima oceánico con 
tendencia á mediterranización que se traduce nunha paisaxe vexetal no que figuran certas 
especies mediterráneas. 
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As temperaturas medias oscilan entre os 14,8ºC de Vigo e os 11,1ºC de Fornelos de 
Montes, alcanzando as mínimas nos meses de decembro e xaneiro e as máximas nos 
meses de xullo e agosto. A oscilación térmica tanto diaria como anual é baixa, propia destes 
climas nos que a influencia do océano actúa como regulador térmico impedindo grandes 
contrastes neste aspecto. 

 

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

A combinación destes réximes pluviométricos e termométricos da lugar no ámbito a un 
ombrotipo hiperhúmido (precipitación anual acumulada entre 1.400-1.900 mm) e un 
termotipo cálido (temperatura media anual maior de 15 ºC). 

 

De xeito xeral, os ventos dominantes son variables, segundo as diversas estacións do ano. 
Ao principio de outono, son dominantes os ventos N e NE; cara a metade desta estación ata 
o solsticio do inverno son case constantes os ventos S-SO e O, ambos fortes e 
tempestuosos, acompañados de moitas augas, con nubarróns densos precursores de 
temporal. Dende o solsticio de inverno ata o equinoccio da primavera son constantes os 
ventos S-SO que case sempre son fortes e adoitan pasar con frecuencia a O, O-NO e NO. 
Na primavera os ventos son variables, aínda nesta estación tamén adoitan reinar os ventos 
S-SO e O, son dominantes os ventos N e NE. Durante o solsticio de verán ata entrado o 
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equinoccio de outono son igualmente variables os ventos, pero reinan con mais constancia 
os ventos N, NE e NO. 

1.8.1.2. Morfoloxía 

As características do relevo da comarca pódense estructurar en dúas partes ben 
diferenciadas. Unha caracterizada pola gradación do terreo dende a costa cara ao interior 
do territorio, interrompido por dous vales na parte central do mesmo con dirección Norte – 
Sur (Val do Louro nos concellos de Mos e O Porriño) e por unha zona chá pola que circulan 
pequenos cursos fluviais como o río Maceiras no concello de Redondela. As maiores alturas 
aparecen canto máis ao Leste, concretamente nos concellos de Pazos de Borbén e sobre 
todo, Fornelos de Montes, onde se alcanzan alturas de ata 1.000 metros. Tamén destaca un 
relevo de certa importancia que delimita o Val do Louro polo Oeste que se estende ata 
chegar á Serra da Groba no termo municipal de Baiona. 

En canto ao municipio de Vigo, destaca a súa morfoloxía particular que se caracteriza como 
un espazo cuxo límite interior confórmao o bordo montañoso que proporciona ao seu 
territorio a súa singular forma en hemiciclo de cara ao mar.  

Esta imaxe proporciona un achegamento á morfoloxía do concello, a cal atópase claramente 
condicionada polo Val de Fragoso, vertebrado polo río Lagares que cruza en dirección NE-
SO o municipio. Máis cara ao interior atópanse as estribacións do monte de Cela, montes 
de Fragoselo e Serra do Galiñeiro, onde se alcanza a máxima altitude de Vigo (pico do 
Galiñeiro, 690 metros). 

Monte do Castro

Monte Cepudo

Serra do Galiñeiro

Rego Lagares

Monte do CastroMonte do Castro

Monte CepudoMonte Cepudo

Serra do GaliñeiroSerra do Galiñeiro

Rego LagaresRego Lagares

 

Lenda: 

 

Imaxe 3D da altimetría do ámbito e localización do sector S-34-R 
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En relación ao ámbito de actuación, éste sitúase en cotas baixas, entre os 56 e os 109 m, e 
cunha dirección de exposición Oeste, tal e como se representa na seguinte imaxe por 
rangos de altitudes. 

 

Rangos de Altitudes 

1.8.1.3. Topografía 

Según obsérvase na imaxe de distribución de pendentes, as pendentes máis acusadas 
(>20%) sitúanse cara ao interior do municipio, nas ladeiras dos cumios montañosos (Monte 
Alba, Monte Cepudo e Galiñeiro) e nalgún val fluvial que discorre encaixado (como sucede 
co rego da Rega). As pendentes intermedias (3-20 %) corresponden ao Val do Fragoso, 
drenado polo río Lagares e o Val de Zamáns. Finalmente, as pendentes máis suaves (<3%) 
corresponden ao litoral e á chaira fluvial do río Lagares.  
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Lenda: 

 

Imaxe 3D das pendentes do ámbito e localización do sector S-34-R 

En relación co ámbito de actuación, a maior superficie atópase ocupada por zonas con 
pendentes intermedias. Aproximadamente o 73% corresponde a pendentes entre o 3 % e o 
20%, aínda que tamén cabe sinalar a presenza dunha zona de maior pendente (con máis do 
30% de pendente) distribuída ao longo do Vial da Universidade, no límite Oeste do ámbito; 
na táboa adxunta danse os datos por superficie e rango de pendente: 

 

Rangos Hectáreas % 

< 3 % 0,17 1,3 % 

3 - 10 % 3,61 28,3 % 

10 - 20 % 5,72 44,8 % 

20 - 30 % 2,27 17,8 % 

30 - 50 % 0,96 7,5 % 

> 50 % 0,03 0,3 % 

Total 12,76 100.00% 
 

 

Na imaxe seguinte pódese observar claramente os noiros conformados nas marxes do Vial 
da Universidade e a topografía claramente diferenciada entre as zonas Leste e Oeste do 
ámbito de actuación, coa representación das curvas de nivel cada metro. 
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Topográfia municipal do ámbito de actuación. E: 1/1000 

1.8.1.4. Xeoloxía e xeotecnia 

En Galicia os solos teñen unha gran diversidade debido á gran variedade litolóxica e grado 
de alteración, á influencia da posición topográfica, ás fortes diferenzas no tempo de 
evolución, e a distinta frecuencia con que se presentan os fenómenos erosivos por causas 
tectónicas, litolóxicas, xeomorfolóxicas ou de acción humana, considerada como a liña de 
evolución imposta pola natureza sustractiva dos sistemas superficiais de Galicia. Prodúcese 
así unha aparente homoxeneización ao ser a gran maioría solos acedos e desaturados. Con 
todo, esta homoxeneidade esconde unha gran diversidade dentro do carácter acedo e así 
existen histosois, podsois, andosois, cambisois ferrálicos, regosois, leptosois e cambisois 
húmicos e dístricos. 

No municipio de Vigo, diferéncianse claramente dous ámbitos, o oriental con dominio case 
absoluto de rocas metamórficas e o occidental coa presenza de rocas ígneas. Os depósitos 
cuaternarios están reducidos a unha franxa de dunas, areas de praia e sedimentos de 
marismas na baía de Samil e aos depósitos detríticos coluvio-eluviais do río Lagares.  
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As rocas metamórficas presentan unha distribución que, a grandes trazos, segue franxas en 
dirección N-S; aparecen representadas polos paragneises e micaesquistos, polos gneis de 
biotita e os gneis de riebeckita que afloran nunha banda estreita e alargada dende Vigo ata 
o extremo sur do concello. As rocas ígneas ocupan o área occidental do municipio ata a 
costa. Están representadas por granitos. 

Tal e como se representa na imaxe seguinte, o ámbito do sector S-34-R se sitúa en dominio 
das rocas ígneas representadas por granitos de afinidade calcoalcalina (no 100% da 
superficie). 

Lenda: 

Imaxen 3D do mapa xeolóxico do ámbito e localización do sector S-34-R (Fonte: IGME) 

O Instituto Xeolóxico e Mineiro de España, elaborou en 1987 un Mapa xeotécnico e de 
riscos xeolóxicos da cidade de Vigo. Este traballo recopilaba información relativa a factores 
ambientais con potencial incidencia na construción, tales como a situación de explotacións e 
depósitos de materiais utilizados en construción, pendentes, factores xeolóxicos con 
incidencia construtiva, características xeomecánicas e condicións construtivas, etc.  

Como resultado desta análise, establécese unha clasificación do territorio en catro niveis de 
restrición (moi alto, alto, baixo e moi baixo) para a construción. Sobre a base deste Mapa de 
factores xeolóxicos con incidencia construtiva, características xeomecánicas e condicións 
construtivas (escala 1:25.000), e sobre a información incorporada no Estudo de 
Sostibilidade Ambiental, Impacto Territorial e Paisaxístico do Plan Xeral (ESAITP), podemos 
sinalar que o sector S-34-R atópase practicamente na súa totalidade clasificado no rango de 
moi baixas restricións á construción. 

O seguinte mapa representa dita clasificación: 
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Rangos Hectáreas % 
Moi altas 0,93 7,3 % 
Alta 0 0 % 
Baixas 0,79 6,2 % 
Moi baixas 11,04 86,5 % 
Total 12,76 100,0 % 

Imaxe 3D do mapa de características xeomecánicas e condicións construtivas, e táboa correspondente ao 
sector 

Os datos reflicten que un 7,3 % da superficie ten restriccións altas ou moi altas, dato que 
considerando a escala á que se elabora dita cartografía 1:25.000 e a posibilidade de 
ordenación do ámbito non ofrece un problema importante. 

1.8.1.5. Hidroloxía 

Dende o punto de vista da hidroloxía, o concello de Vigo encádrase na conca hidrográfica 
de Galicia Costa, a administración hidráulica da cal corresponde ao organismo Augas de 
Galicia.  

A rede fluvial do municipio é curta pero moi extensa. Son cursos de auga subsecuentes, é 
dicir, desenvólvense seguindo as liñas de mínima pendente, sendo as direccións 
preferentes NE-SW, NW-SE e N-S. Os dous ríos principais son: o río Lagares e o río 
Zamáns ou Amial. O Lagares como principal río do Val do Fragoso e o Zamáns ou Amial 
como principal río do Val Miñor. Ademais do río Lagares e o Amial, a rede de ríos e regos é 
moi ampla, sendo correntes permanentes medianas ou pouco abundantes, de leito estreito 
e pouco profundo, ademais de zonas húmidas, todas elas importantes sinais da 
biodiversidade e patrimonio natural.  

Con respecto ao ámbito de actuación, pertence na súa totalidade á conca do río Lagares 
(aínda que é lindante coa conca do río Barxa). No entanto, non se identificaron canles 
dentro do sector. Cabe sinalar ademais que no ámbito non se atopa ningún humedal dos 
recollidos no Inventario de Humedais de Galicia (IHG). 

O mapa seguinte representa as concas hidrográficas máis importantes así como os cursos 
fluviais máis representativos nas proximidades do ámbito. 
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Lenda:  

 
 

Imaxe 3D das principais concas hidrográficas 

1.8.2. Medio perceptual 

1.8.2.1. A paisaxe 

A paisaxe enténdese como a confluencia e interacción de factores naturais e humanos. 
Entre os primeiros cabe de destacar as características climáticas, relevo, topografía, 
posición xeográfica, vexetación e doutra banda os factores humanos. Actualmente son 
moito máis numerosos os factores que inflúen sobre a paisaxe, todos eles derivados da 
intensificación da presión sobre os recursos naturais (fenómenos de urbanización, 
plantacións forestais, incendios, construción de infraestruturas...) que modifican o hábitat 
orixinario á vez que o fragmentan.  

No ámbito do sector S-34-R segundo o estudo paisaxístico do Plan Xeral, sitúase na 
unidade paisaxística 6, Lagares Aires Castrelos. Trátase dunha unidade paisaxística 
asociada ao curso medio do río Lagares pola súa marxe dereita e que comprende 
fundamentalmente solos das parroquias de Castrelos (onde se atopa o sector S-34-R), 
Sárdoma, Bembrive e Matamá. 

No ámbito de actuación, o solo atópase ocupado por cultivos e algunhas masas arboladas 
dispersas. No estudo de paisaxe contida no Plan Xeral, clasifícase esta unidade como de 
diversidade baixa, naturalidade baixa e singularidade media, o que dá unha calidade total 
baixa.  

En relación coa fraxilidade visual intríseca (derivada da fraxilidade do relevo e da vexetación 
existente) da unidade paisaxística na que se localiza o sector S-34-R, e sempre de acordo 
ao estudo do Plan Xeral, é unha fraxilidade fundamentalmente baixa (media nalgunhas 
zonas). 
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ESAITP Plan Xeral. Mapa 44. Unidades Paisaxísticas 

 

ESAITP Plan Xeral. Táboa 66: Valor calidade 
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1.8.2.2. Visibilidade 

No caso do S-34-R, o ámbito queda englobado, próximo ao viario de acceso universitario e 
onde xa podemos atopar edificacións residenciais dispersas no ámbito. Trátase polo tanto 
dun ámbito que, poderíamos chamar agrario difusa e que, dende o punto de vista 
paisaxístico, xa se atopa moi transformado.  

A cunca visual do ámbito ocupa unha superficie aproximada de 5.212 ha. 

 

Cunca visual 

Como elemento a considerar na ordenación da paisaxe destaca a fraxilidade visual 
extrínseca. Esta fraxilidade determínase no Plan Xeral, co cálculo de concas visuais de 
diversos lugares estratéxicos de Vigo (lugares concorridos, sitios con importantes vistas 
panorámicas ou zonas de importantes valores ambientais) evaluada a partir da conca visual 
do sector (puntos dende os que é visible) e do número de observadores potenciais. O 
resultado obtido represéntase no seguinte mapa: 

 

Rango Hectáreas % 
Fraxilidade 
moi baixa 2,15 16,8 % 

Fraxilidade 
baixa 1,60 12,6 % 

Fraxilidade 
media 5,31 41,6 % 

Fraxilidade 
alta 3,70 29,0 % 

Fraxilidade 
moi alta 0 0 % 

Total 12,77 100.00% 

 
Imaxe 3D dos grados de fraxilidade visual extrínseca da paisaxe e clasificación no ámbito do sector S-34-R 

Como pode observarse, a maioría do ámbito presenta unha fraxilidade media, cun 30% 



PLAN PARCIAL DO SECTOR DE SOLO  URBANIZABLE S-34-R FALCOA. CONCELLO DE VIGO. 

 

    
   

20079P002R0 

31

aproximadamente de fraxilidade alta, correspondente á zona da ladeira Oeste do ámbito en 
contacto co viario da Universidade. 

1.8.2.3. Reportaxe fotográfica 

A seguinte reportaxe fotográfica recolle diferentes vistas do sector de actuación. 

 
 

Zona Oeste do sector. Límite co Viario da Universidade  

 
 

Zona Leste do Sector.  Límite co Camiño de Falcoa  

 
 

Zona Norte do Sector.    
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Intersección do Camiño Pousa co Viario da Universidade  

 
 

Paso superior do Camiño de Falcoa sobre o Viario da Universidade  

 
 

Vivendas no límite Noroeste do ámbito  
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Vivendas incluidas na zona Sur do ámbito  

 
 

  

 
 

Vivendas incluidas na zona central e Norte do ámbito  
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1.8.3. Medio biótico 

1.8.3.1. Vexetación e usos do solo 

O estudo da vexetación realízase de forma compatible co mapa de unidades ambientais que 
inclúe o Plan Xeral, dado que este mapa baséase no mapa de usos e coberturas de Galicia, mapa 
a menor escala dos dispoñibles que describen os aspectos da vexetación. 

O ámbito de actuación afecta ás seguintes unidades ambientais: 

 

Lenda:  

 

 

Imaxe 3D da distribución da vexetación e táboa correspondente ao ámbito 

 

 
 

 

Pódese observar que as masas de piñeiros e eucaliptos representan a práctica totalidade da 
paisaxe forestal do concello de Vigo, as principais especies empregadas nas repoboacións 
forestais nos montes de Vigo son o Pinus pinaster, Eucalipto globulus e masas mixtas destas 
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especies. No entanto, a maioría dos pinares presentan numerosos brinzais de carballos, pereiras, 
sanguiños e outras árbores da fraga, que indican o sentido da evolución destas repoblacións se 
non existise intervención humana. 

No sentido oposto, atópanse os bosques autóctonos de carballos (Quercus robur) moi escasos no 
municipio, aínda que nos últimos estanse levando a cabo repoboacións de especies autóctonas 
como castiñeiros, nogueiras e carballos. 

No caso concreto do sector S-34-R as unidades ambientais afectadas son: 

 

Unidades Hectáreas % 

Urbanización agrícola difusa 6,43 50,4 % 

Eucalipto e piñeiro 6,33 49,6% 

Total 12,76 100,00% 

Obsérvase que practicamente a metade do sector está ocupado por unha zona de urbanización 
agrícola difusa, e a outra metade por un bosque de eucalipto e piñeiro. 

Na seguinte imaxe vese o estado actual no que destacamos a existencia do Vial da Universidade 
no límite Oeste do ámbito e a cuberta arbolada nesta zona. 

 
Ortofoto do ámbito de actuación 
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O mapa de series de vexetación de Rivas Martínez (1987), sinala que o sector de solo urbanizable 
S-34-R Falcoa se atopa na rexión Eurosiberiana, provincia Cantabro Atlántica, subprovincia Astur-
Galaica e sector Galaico Portugués. Os bosques característicos destas terras pertencen por tanto 
á Serie outeiro galaico-portugués acidófila do carballo o Quercus robur (Rusco aculeati-Querceto 
roboris sigmetum). Esta serie corresponde no seu óptimo estable a un carballal denso de carballos 
(Quercus robur) que pode levar certa cantidade de meloxos (Quercus pyrenaica), acivros (Ilex 
aquifolium), castiñeiros (Castanea sativa), loureiros (Laurus nobilis) e sobreiras (Quercus suber). 

Os bosques climáticos están sen embargo case desaparecidos en toda Galicia litoral, pola fonda 
transformación levada a cabo dende antigo polas actividades e explotacións humanas. 

 

Vexetación e usos do solo  

1.8.3.2. Fauna 

A composición da fauna da zona de estudo vén determinada por dous feitos principais, por unha 
banda, a posición xeográfica e por outro a evolución climática, ao que se pode engadir a 
actividade humana, especialmente nas últimas décadas. Como características xerais pódese dicir 
que a fauna existente presenta unha transición entre as rexións Eurosiberiana e Mediterránea. 

O ámbito de actuación forma parte dunha paisaxe rural (particular polas características explicadas 
no punto medio perceptual – paisaxe) galega de costa Sur, cun forte grado de antropización 
(actividade agraria, plantacións, fragmentación do hábitat polas vías de comunicación, etc) polo 
que a relación de posibles especies afectadas non presenta ningún tipo de protección dada a 
escasa singularidade ao que hai que engadir a inexistencia dalgún área ou espazo con protección 
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próximo polas propiedades e calidade ambiental; así pois o impacto desta actuación sobre a fauna 
existente non é forte, sendo perfectamente asumible polas poboacións animais e non poñendo en 
perigo a súa viabilidade e supervivencia futura.  

Entre as especies máis representativas e comúns pódense citar mamíferos como raposos, 
roedores, topos, ardillas, coellos, ratas campestres, erizos comúns, aves como a gaivota 
patiamarela, cucos, merlos, anfibios como sapos, tritóns e reptís como lagartos comúns e algunha 
culebra. 

Xá nas zonas onde atopamos a presenza de piñeiros madeirables, podemos atopar outra fauna 
característica do medio forestal; algunhas das mais representativas destes ambientes son os 
páridos (Parus spp., Aegithalos caudatus), mosquiteiros (Phylloscopus spp.), agateadores (Certhia 
brachydactyla), rapaces como o gabián (Accipiter nisus) ou o azor (Accipiter gentilis), etc. Entre os 
mamíferos, é notable a presenza de mustélidos como a xineta (Genetta genetta), a marta (Martes 
martes), ademais de esquío (Sciurus vulgaris), musaraña ibérica (Sorex granarius) e raposo 
(Vulpes vulpes) xa anteriormente mencionado. 

Ademais, asociados aos hábitat formados por comunidades arbustivas e de monte baixo 
atopamos frinxílidos como o pardal común (Carduelis cannabina), currucas (Sylvia undata) e 
certas galináceas, que atopan neste ambiente un lugar seguro no que reproducirse. Entre os 
mamíferos destacan o raposo (Vulpes vulpes) xa anteriormente mencionado ou o coello 
(Oryctolagus cuniculus). 

1.8.4. Medio poboacional 

Neste punto descríbense certas variables que dan a coñecer a personalidade socioeconómica do 
territorio. É necesario contextualizar a comarca de Vigo nun territorio máis amplo como é a escala 
provincial para obter conclusións máis precisas. 

A provincia de Pontevedra é a que posúe unha maior cantidade proporcional de poboación en toda 
Galicia; presenta unha distribución da poboación moi restrinxida á liña de costa derivada das 
vantaxes competitivas de posuír saída ao mar, o que unido, nas últimas décadas, ao 
desenvolvemento turístico e á disposición de elementos naturais atratores do mesmo, xeraron 
unha serie de factores (localización industrial, demanda de man de obra, dotación de 
infraestructuras, localización de capital...) que inciden na maior concentración da poboación nas 
zonas costeiras en detrimento das áreas do interior. 

Para o ano 2.007 a provincia posúe a seguinte distribución da poboación por sectores de idade: 

 Total Homes Mulleres

Poboación 947.639 458.359 489.280

0 - 15 130.011 67.334 62.677 

16 - 64 646.293 321.960 324.333

> 65 171.335 69.065 102.270

Fonte: IGE. Ano 2007. 
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Tendo en conta que a superficie de Pontevedra é de 4.495 km2 e a de Galicia é de 29.575 km2 
cunha poboación de 2.772.533 habitantes, pódese afirmar que o 15% do territorio galego 
(provincia de Pontevedra) posúe o 34% da poboación autonómica.  

A análise da táboa mostra uns resultados que van en concordancia coas sociedades 
desenvolvidas que posúen unha base moi estreita que se vai ensanchando cara aos grupos de 
idade superiores ata chegar aos grupos que roldan os 50 anos, a partir dos cales volve estreitarse 
(constituiría unha pirámide en forma de “ánfora”). No entanto hai que destacar a maior presenza 
de persoas integradas no grupo de idade superior a 65 que no que abarca aos menores de 15, 
síntoma da tendencia ao envellecemento poboacional. En canto á diferenza entre sexos, os datos 
mostran unha maior presenza de homes nos estratos de poboación novas, situación que se vai 
revertendo a medida que ascendemos nos grupos de idade, dada a maior mortalidade masculina, 
ata chegar a unha situación de que por cada home maior de 65 anos existe 1,5 mulleres do 
mesmo grupo de idade. No referido á distribución da poboación por sectores de actividade, a 
provincia mostra as seguintes cifras: 

Ocupados por sectores Total Homes Mulleres

Agricultura 14.972 6.623 8.349 

Pesca 18.366 13.393 4.973 

Industria 79.223 57.111 22.112 

Construción 43.942 41.007 2.935 

Servizos 203.085 99.710 103.375

Fonte: IGE. Ano 2007. 

A táboa mostra un sector dominante, os servizos, que é o que emprega ao maior número de 
persoas, entre elas máis mulleres que homes. A industria é o segundo sector en número de 
persoas empregadas cunha notable diferenza entre os homes e as mulleres, sendo o primeiro o 
sexo maioritario (máis do dobre de homes empregados na industria que mulleres). A construción é 
o tercer sector en canto a empleabilidade sendo prácticamente maioritaria a presenza masculina, 
concretamente o 93% dos empregados son homes. 

Para rematar, da pesca cabe dicir que é un sector en retroceso, malia empregar a máis xente que 
a agricultura (síntoma da importancia do sector na provincia). Tamén é maioritaria a presenza 
masculina (72,92%) ocupando a man de obra feminina actividades como a pesca de baixura e 
outras actividades complementarias como poden ser redeiras, obtención de cebo... 

Estas cifras traducidas a porcentaxes (sen distinción de sexos) mostran a seguinte proporción: 

Ocupados por sectores %
Agricultura 4,16 

Pesca 5,10 

Industria 22,03 

Construción 12,22 

Servizos 56,47 

Fonte: IGE. Ano 2007. 

Neste contexto socioeconómico é onde se inserta a comarca de Vigo.  
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Nas seguintes liñas baixarase a escala de análise e se estudarán as variables correspondentes á 
comarca de Vigo e aos municipios ca integran. 

1.8.4.1. Poboación 

 

DISTRIBUCIÓN DA POBOACIÓN POR IDADE MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN 

 Total Homes Mulleres  Total Homes Mulleres 

Poboación 418.025 201.149 216.876 Nacementos 3.746 1.970 1.776 

0-15 58.123 30.134 27.989 Defuncións 3.378 1.712 1.666 

16-64 291.745 143.677 148.068 Saldo Vexetativo 368 258 110 

>65 68.157 27.338 40.819 Matrimonios 1.790 

Datos da comarca de Vigo. Fonte: IGE. Ano 2.007. 

As táboas mostran unha cifra de poboación elevada que supón ao redor do 45% do total da 
provincia. Existen máis mulleres que homes en todos os grupos de idade indicados salvo no máis 
novo. Circunstancia que vai en concordancia coas sociedades máis desenvolvidas nas que a 
mortalidade é maior no sexo masculino en todos os grupos de idade, o que unido a que as 
mulleres teñen unha esperanza de vida maior, fan que o maior número de nacementos masculinos 
váiase equilibrando ata que a situación se revierte chegando ao chanzo de máis idade no que as 
mulleres superan aos homes en 13.000 unidades aproximadamente. En canto ao saldo vexetativo, 
apréciase que é positivo pero a cifra apenas supón o 0,08% da poboación total polo que pode 
falarse dun estancamento demográfico. No entanto existen notables diferenzas entre os distintos 
concellos que integran a comarca pois os que teñen saldos máis negativos en canto á dinámica 
poboacional son os máis orientais, a saber, Pazos de Borbén e Fornelos de Montes. 

Na seguinte imaxe queda reflectida a variación da poboación nos concellos da comarca entre os 
anos 1.991 – 2.000 e 2.001 – 2.007. 

 

 

Variación da poboación na comarca de Vigo. Fonte: IGE. Elaboración propia. 
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Na década dos 90, os crecementos de poboación máis débiles aparecen nos concellos orientais 
da comarca, Pazos de Borbén e Fornelos de Montes, con perdas poboacionais de ao redor do 5% 
da súa poboación. Estancamento ou crecemento débil (entre 0% e 5%) aparecen nos concellos de 
Vigo, Redondela e Mos. Con lixeiras ganancias de poboación aparecen os concellos de Baiona, 
Gondomar, O Porriño, Soutomaior e Salceda de Caselas con incrementos proporcionais que 
oscilan entre 5 –  10 % da súa poboación. Para rematar, aparece o concello de Nigrán que posúe 
fortes incrementos relativos de efectivos demográficos no contexto comarcal (>10%). Polo tanto 
soamente perden poboación Pazos de Borbén e Fornelos de Montes. 

Na franxa temporal 2.000 – 2.007 aparecen lixeiras variacións con respecto á década dos 90, así 
como no concello que presenta maiores perdas soamente figura Fornelos de Montes con 
incrementos negativos contorna ao 5% da súa poboación. Estancamento ou crecemento débil 
aparece nun grupo de concellos máis numeroso que na década anterior pois ademais de Vigo, 
Mos e Redondela, tamén integran este grupo O Porriño e Pazos de Borbén con incrementos que 
oscilan entre o 0% e o 5% da súa poboación. Para rematar, como expoñentes dos maiores 
crecementos a nivel comarcal están os concellos de Nigrán, Gondomar, Baiona, Salceda de 
Caselas, e Soutomaior con incrementos de efectivos poboacionais superiores ao 10% das súas 
cifras poboacionais. Polo tanto, como conclusión pódese afirmar na comparativa das dúas franxas 
temporais que aumenta o número de concellos que incrementa a súa poboación nunha porcentaxe 
superior ao 10%, descende o número de concellos que perde poboación ao mesmo tempo que 
aumentan os que posúen cifras de crecemento estancadas. 

1.8.4.2. Outros indicadores demográficos 

OUTROS INDICADORES Dato Dato municipal Dato Dato 

Tasa Bruta de Natalidade º/ºº 9,1 9 8,8 7,6 

Tasa Bruta de Mortalidade º/ºº 7,9 8 8,8 10,5 

Índice de envellecemento 89,2 92,5 100 133,5 

Idade media maternidade 31,5 31,8 31 31,1 

Número medio de fillos por muller 1,1 1,1 1,1 1 

Fonte: IGE. Ano 2.005. 

A comparación dos datos comarcais e municipais mostra valores moi semellantes coa salvedade 
de que o municipio de Vigo posúe un índice de envellecemento un pouco maior. É posible que 
ésto débase á emigración da xente nova cara aos concellos limítrofes onde é máis barato acceder 
a unha vivenda. Outra cuestión importante a destacar é que a medida que aumentamos a escala 
de análise a nivel provincial e autonómico observamos un incremento notable do índice de 
envellecemento (133,5 no caso de Galicia), ao mesmo tempo que aumenta a mortalidade e 
descende a natalidade. Ésto débese a que os datos provinciais e autonómicos engloban valores 
de concellos moi envellecidos, xeralmente do interior, que posúen unha taxa de mortalidade moi 
elevada e natalidade moi baixa. O cal quere dicir que tanto a cidade de Vigo como os concellos da 
súa comarca están cunha saúde relativamente boa dende o punto de vista demográfico, 
exceptuando únicamente, xa nos últimos anos, aos concellos máis orientais, que posúen unhas 
características propias de territorios deprimidos demográficamente. 

 



PLAN PARCIAL DO SECTOR DE SOLO  URBANIZABLE S-34-R FALCOA. CONCELLO DE VIGO. 

 

    
   

20079P002R0 

41

1.8.4.3. Movementos migratorios 

  Vigo Vigo Pontevedra Galicia 
MOVEMENTOS MIGRATORIOS E I E I E I E I 

Á mesma provincia 3.755 2.267 6.603 5.636 15.196 15.196 51.939 51.939

A outra provincia 1.329 1.345 1.595 1.656 3.678 3.583 11.550 11.550

A outra comunidade 2.621 1.946 3.318 2.617 7.390 6.392 21.372 19.934

Estranxeiro 285 3.583 441 4.324 1.261 8.415 3.909 22.948

Total 7.990 9.141 11.957 14.233 27.525 33.586 88.770 106.371

Fonte: IGE. Ano 2006. Elaboración propia. (E = Emigracións, I = Inmigracións). 

En xeral pódese afirmar que tanto no concello, na comarca, na provincia como na comunidade 
autónoma, o saldo final entre entradas e saídas é favorable gañando todas as entidades territoriais 
efectivos poboacionais. Centraremos a análise no nivel municipal e comarcal, aínda que todas as 
escalas territoriais posúen a mesma estrutura e a mesma orde de movementos. 

Con respecto ao Concello de Vigo, os destinos preferidos para emigrar son lugares ubicados 
dentro da mesma provincia cun saldo final de perda de poboación cifrado en 1.488 habitantes. O 
segundo destino elixido polos habitantes de Vigo é unha comunidade autónoma distinta da galega 
cun balance final tamén negativo de 675 habitantes perdidos. É necesario destacar tamén o 
relativamente importante continxente que elixe outra provincia diferente á de Pontevedra, destino 
no que o balance final entre saídas a outra provincia e entradas doutra provincia é positivo para a 
cidade gañando 16 habitantes. En xeral, no concello de Vigo, o balance total é positivo dada a 
gran diferenza entre as persoas que elixen o estranxeiro como destino e as estranxeiras que 
elixen a cidade como destino; de non existir esta cifra, o resultado sería deficitario en termos 
poboacionais. 

Un caso semellante aínda que con cifras algo maiores (ao estar falando dunha unidade territorial 
máis ampla con maior volume poboacional) é o caso da comarca de Vigo, que posúe o mesmo 
orde de preferencias en canto a destinos e procedencias, polo que tamén aquí, a enorme 
diferenza entre entradas e saídas de población e con respecto ao estranxeiro transforman unha 
dinámica xeral de maiores volúmes emigratorios que inmigratorios. 

A mesma tendencia podría extrapolarse aos casos provinciais e autonómicos. En liñas xerais 
existen máis emigracións que inmigracións, circunstancia corrixida pola enorme entrada de 
estranxeiros que non só equilibra o déficit senon que o corrixe dando un saldo final positivo. 

1.8.4.4. Tasa de actividade e paro 

 

Vigo (municipio) Vigo (Comarca) Galicia 
Tasa Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres 

Actividade 55,3 66,4 45,5 55,5 67,5 44,7 50,7 62,1 40,3 

Paro 14,7 11,4 18,8 14 10,6 18,6 12,5 9,9 16,1 

Fonte: IGE. Ano 2.001. 
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Fonte: IGE. Ano 2007. Elaboración propia. 

Nas tres escalas territoriais aparece o mesmo fenómeno, a saber, a maior incidencia do fenómeno 
do paro nas mulleres que nos homes (ao redor de 7 puntos máis de media). En canto á 
distribución do paro por sectores de actividade cabe destacar a maior incidencia do mesmo no 
sector servizos (aínda que tamén é o sector que emprega a máis xente), seguido da industria, 
construción e agricultura. 

Para interpretar esta gráfica é necesario ter presente que aínda que a maior cifra absoluta de paro 
aparece no concello de Vigo, a proporción entre parados e poboación do concello é menor que 
noutros nos que malia ter menor número absoluto de parados, a porcentaxe con respecto á súa 
poboación total é maior. Tal é o caso dos Suroccidentais (Baiona, Gondomar e Nigrán) e os 
concellos Nororientais (Pazos de Borbén e Fornelos de Montes); nos primeiros a proporción de 
paro é menor e nos segundos a maior de toda a comarca. 

 

Vigo (Concello) Vigo (Comarca) 
Ocupados por Total Homes Mulleres Ocupación por Total Homes Mulleres

Agricultura 663 400 263 Agricultura 1.425 804 621

Pesca 1.673 1.279 394 Pesca 3.635 2.750 885

Industria 26.975 21.178 5.797 Industria 41.216 31.274 9.942

Construción 7.543 6.651 892 Construción 13.961 12.669 1.292

Servizos 76.176 36.535 39.641 Servizos 100.068 48.281    51.787

Fonte: IGE. Ano 2001. 

A táboa anterior vai en concordancia coa mostrada nas liñas iniciais para a provincia de 
Pontevedra. Existe un sector dominante en canto á man de obra que emprega, o sector servizos, 
seguido a moita distancia pola industria, construción, pesca e agricultura. En canto á diferente 
distribución de homes e mulleres por sector de actividade cabe destacar a maior ocupación 
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masculina na agricultura, na pesca, na industria e na construción. Soamente nos servizos existe 
maioría de mulleres empregadas. 

1.8.4.5. Empresas 

a) Segundo actividade: 

 

Vigo (Concello) Vigo (Comarca) 
  

Industria Construción Servizos Industria Construción Servizos 

Empresas / Actividade 1.488 1.981 19.563 2.470 3.369 25.729 

Fonte: IGE. Ano 2.006. 

 

Fonte: IGE. Ano 2006. Elaboración propia. 

b) Segundo tamaño: 

 

Empresas por estrato de asalariados Vigo Vigo 

Peme 23.014 31.542 

Microempresa 21.567 29.471 

Sen asalariados 12.313 16.710 

De 1 a 9 asalariados 9.254 12.761 

Peq. Empresa (10 a 49 asalariados) 1.273 1.827 

Mediana empresa (50 a 249 asalariados) 174 244 

Gran empresa (250 e máis asalariados) 18 26 

Fonte: IGE. Ano 2.006. 

Da distribución empresarial por sectores de actividade cabe destacar a maioría de empresas 
adicadas aos servizos, seguidas das adicadas á construción e para rematar as empresas adicadas 
á industria. En canto ao volume empresarial por concellos é salientable a polarización empresarial 
do concello de Vigo, seguido a moita distancia polo de Redondela, Mos e O Porriño. Nun tercer 
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chanzo empresarial figurarían os concellos do Val Miñor e Salceda de Caselas e xa no último 
peldaño Soutomaior, Pazos de Borbén e Fornelos de Montes. Do seu tamaño cabe dicir que son 
máis numerosas canto máis pequenas.  

En todos os rangos de tamaño cabe destacar o enorme peso do concello de Vigo no aspecto 
empresarial pola enorme proporción de empresas que posúe en relación ao total comarcal, 
destacando no rango de empresas cualificadas como pequenas, medianas e sobre todo grandes, 
onde case o 70% destas están no Concello de Vigo. 

Para terminar a caracterización empresarial, é necesario sinalar a mesma tendencia para todos os 
concellos da comarca pois no ano 2.006 máis da metade das empresas tiñan unha cualificación de 
“permanencia” pois xa foron creadas en anos anteriores (a redor do 75%). As restantes empresas 
distribúense a partes iguais (aínda que en xeral maior número das altas) entre altas e baixas. Así 
as cousas pódese falar dun panorama de estabilidade e ata dun afianzamiento e crecemento da 
actividade empresarial e económica na comarca de Vigo. 

Na seguinte gráfica queda reflectida a mencionada situación desglosada por municipios: 

 

 

Fonte: IGE. Ano 2.006. Elaboración propia. 
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1.9. PATRIMONIO CULTURAL 

No que respecta ao ámbito de actuación, non existen elementos incluídos no catalogo de bens 
culturais do Plan Xeral. Tampouco se afectan áreas de protección ou cautela de elementos 
patrimoniais do contorno. 

Tan só se localizan elementos catalogados correspondentes a hórreos nas proximidades do 
contorno do ámbito, identificados coas claves: 01-8037, 01-8039, 01-8040. 
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1.10. ESTRUTURA DA PROPIEDADE DO SOLO. USOS E AFECCIÓNS 

1.10.1. Estrutura parceira 

Ao analizar a zona dende o punto de vista do Catastro distínguese o feito de que todas as 
parcelas que se atopan dentro do ámbito son caracterizadas como rústicas, como cabería 
esperar dun ámbito de tipo rural, con amplas coberturas forestais salpicadas con algunha zona 
de labranza ou casa, únicamente interrompido polo Vial de Acceso á Universidade que limita 
ao Oeste do sector. 
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Á vista dos gráficos, pódese apreciar que a maioría das parcelas teñen un tamaño menor ou 
igual a 1000 m2, mentres que son poco numerosas as parcelas dun tamaño maior a 3000 m2 as 
que ocupan un área maior do ámbito correspondentes á zona Surleste do ámbito. 
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Polo xeral a densidade parceira é a característica de zonas forestais, isto é, parcelas grandes, 
con usos de explotación forestal e un pequeno número de titulares catastrales. A maior 
densidade parcelaria coincide coas zonas adxacentes aos asentamentos poboacionais, e é de 
esperar que os usos tendan máis cara ao cultivo que á explotación forestal (menores tamaños 
de explotación, maior accesibilidade, proximidade a residencias) e a propiedade da terra estea 
máis repartida entre diferentes titulares.  

No Anexo 1 ao Plan Parcial, presentase o listado coas parcelas catastrais afectadas, a súa 
superficie e a relación de propietarios. 

 

 

1.10.2. Construcións e actividades existentes  

En canto ás construcións, existen oito vivendas unifamiliares incluidas no ámbito, localizadas 
fundamentalmente na zona central do cadrante Norte do ámbito, ademais de alpendres, 
asociados ás propias vivendas ou ben ás actividades agrícolas. Tamén existen invernadoiros e 
algunhas construccións en ruína. 

Inclúese a continuación un plano de localización e unha táboa coas construcións existentes no 
ámbito de actuación. 
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A continuación realízase unha aproximación á superficie construida das edificacións e anexos 
afectadas pola delimitación do Plan Parcial, según medicións realizadas sobre cartografía 
municipal.  

Anexos / Varios tipos Nº Tipo Edificación Sup. construida (m2
c) Tipo Sup. construida (m2c) 

01 Vivenda 357,35 - - 
02 Alpendre 149,53 - - 
03 Alpendre 44,60 - - 
04 Alpendre 46,18 - - 
05 Alpendre 22,16 - - 
06 Ruina 53,41 - - 
07 Vivenda 302,40 Alpendres (1) 44,07 
08 Vivenda 98,25 Alpendres (2) 131,11 
09 Vivenda 193,76 Alpendres (1) 34,03 
10 Invernadoiro 273,71 - - 
11 Vivenda 162,50 Alpendres (1) 38,92 
12 Vivenda 275,00 Alpendres (1) 37,77 
13 Vivenda 219,22 Alpendres (1) 15,14 
14 Alpendres (3) 39,19 - - 
15 Alpendres (2) 45,57 - - 

Total  2.282,83  301,04 
De forma complementaria ao presente documento de Plan Parcial levouse a cabo un traballo 
de identificación parceira que se presenta en documento independente, onde se incorpora 
unha estimación dos bens e dereitos afectados, como base do correspondente proxecto de 
compensación que acompañará á xestión da figura urbanística.  

O listado e o plano parceiro incorpóranse no Anexo 1 do presente documento. 
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1.10.3. Viario público 

Según consta no inventario municipal, os viales públicos incluídos no sector, ainda que a 
cartografía non se atopa actualizada xa que aínda non estaba realizado o Vial da Universidade, 
son os representados en liña discontinua na imaxe seguinte. 

 

 

1.10.4. Afeccións. 

As afeccións existentes son as derivadas da lexislación sectorial vixente por afección de: 

- Liña de alta tensión de 15 KV, que atravesa o ámbito na zona Noroeste do mesmo, en 
dirección Leste-Oeste pertencente a UNIÓN FENOSA. 

- Outras afeccións: derivadas de traidas de augas veciñais, redes de media tensión, camiños e 
viarios existentes, etc.  
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1.11. ESTRUTURA VIARIA E SERVIZOS URBANOS EXISTENTES 

Establecese un análise breve da situación actual do sector de actuación, co obxectivo de 
concretar a súa inserción e conectividade. 

1.11.1. Inserción na estrutura viaria existente 

No plano seguinte represéntase a localización do ámbito (cor azul) sobre o plano da rede viaria 
estruturante do Plan Xeral, primer nivel (cor vermella) e segundo nivel (cor carmesí) en relación 
ao solo urbano consolidado (cor gris). 

 

Superposición do ámbito na Rede viaria estruturante do Plan Xeral 

 

O ámbito presenta valores óptimos de accesibilidade dende as vías de primeira orde que 
articulan o área metropolitana de Vigo. O sector vese rodeado polo viario de acceso á 
Universidade ao Oeste, e localízase moi próximo á futura Ronda de Vigo, concretamente á 
beira do tramo Balaidos-Universidade-Seminario, onde se propón unha rotonda na intersección 
do Vial dá Universidade coa Ronda, situado a uns 150 m de distancia respeito ao sector. 
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Plan Xeral. Serie 0, Plano nº 2, folla 1: SISTEMAS XERAIS DE COMUNICACIÓN E TRANSPORTE 

 

 

Plan Xeral. Plano nº 3.4, XESTIÓN DOS SITEMAS XERAIS 
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A estrutura da rede viaria existente e proposta na zona de actuación é a seguinte: 

 

En cor vermella destaca o Sistema Xeral Viario de primeira orde, en rosa o viario do Sistema 
Xeral de 2º orde e, en cor amarela o resto de viario local nas proximidades do ámbito.  

O ámbito queda situado entre o Camiño do Seixo e o Camiño do Fondo polo Norte, a Estrada 
Clara Campoamor, coñecido como o vial de acceso á Universidade polo Sur e Oeste, e o 
Camiño de Falcoa polo Leste. 

O viario de maior importancia dentro do ámbito de actuación é polo tanto o vial de acceso á 
Universidade que discorre polo límite Oeste do ámbito en dirección Norte-Sur, enlazando a 
propia universidade do campus de Marcosende coa Avenida de Castrelos e polo tanto co 
centro urbano da cidade. Tamén destaca o viario da futura Ronda de Vigo en dirección Leste-
Oeste, producíndose o enlace dos dous viais nas proximidades do extremo sur do ámbito.  
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1.11.2. Reportaxe fotográfico da rede viaria existente 

A continuación achégase unha reportaxe fotográfica do ámbito de actuación: 

  

Camiño Falcoa. Zona Leste do ámbito. 

  

  

Paso superior da rúa Macal sobre o Viario da Universidade. Zona Sur do ámbito. 
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Camiño Nogueira Arriba no interior do ámbito. 

  

Vivendas incluidas. Zona central e Norte. 

  

Camiño Fondo no paso polo interior do ámbito. Zona Norte. 
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Intersección rúa Falcoa-Camiño Fondo. Zona Norleste. 

  

Camiño Pousa no paso polo interior do ámbito. Vivendas no límite Noroeste. 

  

Rotonda Camiño Pousa-Viario da Universidade. Límite Oeste do ámbito. 
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1.11.3. Abastecemento 

1.11.3.1. Rede existente 

A través do ámbito pasan varias conducións de alta ademais da rede de distribución de auga 
potable de Vigo. 

Pola Estrada de Clara Campoamor discorre unha condución que une a ETAP de Valadares coa 
ETAP de O Casal, en tanto que outro par de conducións unen o depósito de O Castro tamén coa 
ETAP de Valadares. Estas conducións sen embargo non se poden utilizar para o abastecemento 
directo do ámbito ao tratarse de rede en alta. 

O resto da rede existente no ámbito consiste en conducións de 150 mm ou inferiores que sirven 
para o abastecemento local a través dos camiños existentes. 

1.11.3.2. Determinacións do Plan Xeral 

O sistema de abastecemento do Plan Xeral responde a unha dobre necesidade, estruturar unha 
rede primaria que sirva a escala municipal, e outra secundaria que distribúa aos distintos ámbitos 
e sectores de solo dende a devandita rede. 

A rede de distribución do servizo de augas en Vigo ten na actualidade unha configuración moi 
extensa abranguendo amplas marxes da xeografía municipal.  
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En esencia, a pesar da potente rede primaria existente na actualidade, o Plan Xeral incorpora 
determinacións moi ambiciosas para a configuración dunha nova rede de adución municipal, que 
afectan ás determinacións do sector considerado, na parte que se indica. As devanditas 
determinacións parecen en todo caso necesarias pola importante expansión do solo previsto e 
ordenado dentro do documento. 

A incorporación dunha nova rede de aducións, concrétase no Plan Xeral, por unha parte, cos 
sistemas xerais primarios, incorporando as determinacións do Avance do Plan Director redactado 
polo Concello de Vigo-AQUALIA. As devanditas determinacións concrétanse dentro do anexo de 
infraestruturas e redes de servizo, da Memoria Xustificativa, como sistemas xerais primarios. Os 
sistemas xerais primarios asúmense como custo, entre distintas administracións, e parcialmente 
por parte do novo solo edificable formulado no Plan Xeral. 

Ademais, en resposta á orde de xaneiro do 2007 da Consellería de Política Territorial, o Plan Xeral 
incorpora determinacións respecto aos sistemas secundarios previstos no municipio, co obxecto 
de conectar e asegurar a subministración dende os sistemas primarios ata os propios ámbitos e 
sectores do plan (delimitados previstos). 

 

 

Neste sentido o S-34-R pertence á subzona 04, asignando o Plan Xeral a este sector as obras de 
distribución que se marcan na figura adxunta, e que veñen recollidas dentro da ficha urbanística 
como cargas de sistemas xerais.  
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Por outra parte o propio Plan Xeral fixa a necesidade de financiar parte dos sistemas xerais 
primarios. Os sistemas xerais primarios incorpóranse cunha importante achega das 
Administracións competentes, pero tamén a cargo da propia xestión urbanística. A participación 
que lle correponde por este concepto aos solos, establécese como canon urbanístico de enganche 
para o cal estima unha participación de 2,06 €/m2 edificable. 

 

 

A carga que lle correspondería ao sector S-34-R acada, para o SX_AG1, os 152.520,34 €. 

As actuacións de sistemas xerais secundarios propostas polo Plan Xeral na subzona 04 veñen 
estimadas e asinadas na seguinte táboa: 

CARACTERÍSTICAS SISTEMAS XERAIS AUGA - SUBZONA 4
m2-edif ltrs/seg m3/dia

4  ---> 1221338 140,858008 12170,1319

Ø max (mm) 0,412 500

Comentarios €/ud cantidad ud € Ø mm.
SUBSISTEMAS ::::
SX_AG2_04.001 Ampliación del depósito de Beade / Lavad 90,00 € 12.170,13 m3 1.095.311,87 €  --> se suministra desde Lavadores / Campaneiro
SX_AG2_04.002 Ampliación aducións + bombeo 538,00 € 1.880,00 ml 1.011.440,00 € 600  + bombeo
SX_AG2_04.003 Ampliación aducións 200,00 € 691,00 ml 138.200,00 € 400
SX_AG2_04.004 Ampliación aducións 200,00 € 2.318,60 ml 463.720,00 € 400
SX_AG2_04.005 Ampliación aducións 120,00 € 927,90 ml 111.348,00 € 200
SX_AG2_04.006 Ampliación aducións 120,00 € 967,58 ml 116.109,60 € 200

subtotal= 2.936.129,47 €
PEC con ive ---> 4.053.033,12 €

Canon - m2edificado 3,32 €
Canon - depuración  

 

A seguinte imaxe mostra as actuacións que se corresponden coa táboa anterior: 
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A ficha, en función da superficie edificada que se inclúe dentro da subzona, establece unha 
asignación porcentual en canto á carga prevista en cada un dos ámbitos, para financiar os 
sistemas secundarios deseñados. 

Os gastos que terá que asumir o área corresponden á porcentaxe de solo edificable dentro da 
subzona de subministro (04). O sector participa de dita carga segundo a súa edificabilidade. A 
ficha fixa unha carga do 15,458% da total da subconca. 

A consecución en todo caso da devandita ordenación, pasa por un informe previo de 
dispoñibilidade de servizo por parte da concesionaria-concesionaria-Concello, xa que as 
previsións que fixa o Plan Xeral se refiren a accións infraestruturais precisas nos ámbitos de 
desenvolvemento, e pasan pola súa confirmación e validación para os efectos do permiso de 
conexión, e deseño da conexión exterior do ámbito ou sector coa rede de distribución. 

1.11.4. Saneamento 

1.11.4.1. Rede existente 

A través dos camiños de Pousa, Fondo e Falcoa discorren polo ámbito unha serie de conducións 
de saneamento de residuais. 

Na actualidade non existe rede de pluviais no ámbito nin nas proximidades 

As augas residuais e pluviais, xa en rede separativa, deberán levarse a través de novos colectores 
ou existentes reforzados cara os colectores secundarios e primarios previstos no Plan Xeral 
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1.11.4.2. Determinacións do Plan Xeral 

Saneamento - residuais 

O saneamento incorpórase no Plan Xeral na mesma liña de xustificación e asignación, que o 
servizo de abastecemento, polo que se fará unha descrición máis superficial. 

Cada unha das concas drenantes do termo discretizouse para comprobar o seu funcionamento de 
forma segregada e autónoma. Iso permite unha completa xustificación agregada nos casos 
necesarios (EDAR e grandes colectores), e segregada no resto.  

 

O Plan Xeral incorpora para os novos sectores de desenvolvemento a implementación de redes de 
saneamento separativas, unha para residuais e outra para pluviais, que teñen distintas 
formulacións. 

A rede de residuais conducirá as augas cara aos sistemas xerais e distribuidores, co obxecto de 
concentralos na EDAR do Lagares, iso esixe unha ampla configuración e reordenación dos eixes 
existentes, e a habilitación e redución de caudais de pluviais sobre os actuais eixes. 

A rede de pluviais tratarase en epígrafe aparte. 
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Ao igual que no caso do abastecemento se establece un canon para o financiamento das obras de 
sistemas xerais primarios de 1.07 €/m2 edificable, tal e como se mostra na táboa seguinte. 

 
SX_RES1. PARTIDAS ASINADAS AO CONCELLO E A XESTIÓN URBANÍSTICA
(a) Xestión Coste do sistema de colector e depuración: 32.329.944,91 €

Total m2 asinados PXOM: 17.995.484

(*) a deducir de a-> Inversión necesaria de mellora da rede 24.018.960,00 €
Melloras en rede xeral financiadas por zonas sem SXRES2 -> 4.804.027,00 €

ratio cota de participación SX_RES1: 1,07 €
(*) deducido as melloras

 

A carga que lle correspondería ao sector S-34-R acada, para o SX_RES1, os 79.221,73 €. 

O sector S-34-R inclúese na ficha dentro da subconca 7, ainda que xeográficamente pertence a 
conca 24, onde se deseñan as obras de conexión hidráulica que se achegan dentro da figura. 

 

 

 

A devandita rede secundaria asígnase ao ámbito en función dos seus m2 edificables, asignación 
que ascende ao 4.2% da inversión total da conca. A continuación amósanse os sistemas xerais 
secundarios propostos para a conca 24. 
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CARACTERÍSTICAS SISTEMAS XERAIS SANEAMENTO DE RESIDUAIS-CONCA 24
m2-edif ltrs/seg m3/dia

 ---> 474938 62,6654306 5414,2932

Ø max (mm) 309,428 400
v (m/s) 2

Comentarios €/ud cantidad ud €
SUBSISTEMAS ::::

SX_RES2_24.001 Reforzo colector existente 45,40 € 376,23 ml 17.080,84 €  

Saneamento - pluviais 

O sistema xeral de pluviais garante por unha parte a eliminación dos actuais caudais sobre a rede 
de saneamento actual, e por outra parte, a reversión ao medio en condicións aceptables da auga 
de escorrentia que se xera nos novos desenvolvementos urbanísticos do Plan Xeral. 

A continuación amósanse as subconcas de pluviais resultantes do análise da topoloxía do terreo e 
os cauces naturias existentes. 
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Para o financiamento das infraestruturas do sistema xeral primario de pluviais, o Plan Xeral fixa 
ademais un canon urbanístico de 0,09 €/m2 - edificable. Isto implica que a atribución por sistemas 
xerais primarios ascende a 6.663,51 €. 

No S-34-R, pertencente a conca 18, as actuacións zonais previstas dentro da subconca  pasan 
pola consideración de cinco colectores de pluviais que conecten as augas do ámbito sobre a rede 
hidrógrafica existente. 

 

As atribucións ao ámbito establécense dentro do punto 6 da ficha urbanística, e responden a unha 
repartición proporcional das cargas segundo m2-edificable, e con respecto ao resto de ámbitos da 
subconca. 

CARACTERÍSTICAS SISTEMAS XERAIS SANEAMENTO DE PLUVIAIS - CONCA 18
m2-edif m3/seg

 ---> 1016932 4,01

Ø max (mm) 1819,763 1900

Comentarios €/ud cantidad ud €
SUBSISTEMAS ::::

SX_PLU2_18.001 Colector de pluviais 1.062,00 € 409,40 ml 434.782,80 €
SX_PLU2_18.002 Colector de pluviais 1.062,00 € 307,96 ml 327.053,52 €
SX_PLU2_18.003 Colector de pluviais 802,50 € 94,33 ml 75.699,83 €
SX_PLU2_18.004 Colector de pluviais 1.062,00 € 844,97 ml 897.358,14 €
SX_PLU2_18.005 Colector de pluviais 802,50 € 186,02 ml 149.281,05 €

subtotal= 1.884.175,34 €

PEC con ive ---> 2.600.915,63 €

cota de participación - m2edificado 2,56 €  
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A conexión deberase realizar (ver normativa do Plan Xeral), tendo en conta que as devanditas 
condicións non poden afectar á canle sobre a que se produce o devandito retorno ao medio. Neste 
sentido téñense que utilizar separadores de graxas, e balsas de laminación, para tratar e laminar 
as augas procedentes do lavado. Deberase estudar a necesidade de tratar (mediante tanque de 
tormenta na rede de pluviais) as primeiras augas de lavado das superficies de viais, co obxecto de 
reducir a carga contaminante absorbida polo medio. 

1.11.5. Enerxía eléctrica 

1.11.5.1. Rede existente 

Atravesan o ámbito dúas liñas de media tensión (15 Kv): a primeira delas no Norte, de NE a SO e 
outra delas bordeando o ámbito a través do camiño de Falcoa. 

Non existen centros de transformación no interior do ámbito. 

1.11.5.2. Determinacións do Plan Xeral 

As cargas contidas no Plan Xeral despréndense da necesidade de transformar tendidos aéreos en 
alta tensión, en subterráneos. Establécese co obxecto de poder repartir entre os distintos sectores 
que se ven atravesados polas devanditas infraestruturas, as cargas correspondentes. 

O sector non ten imputadas cargas de sistemas xerais secundarios, xa que non hai previsións 
nesta zona. As actuacións en sistemas xerais primarios corren a cargo da Compañía distribuidora. 
Iso non é óbice a que o sector, no seu desenvolvemento, deba ter o visto bo da súa conexión 
exterior eléctrica, que dependerá do deseño e proposta que realice a Compañía operadora. Neste 
sentido o Plan Xeral unicamente incorpora o relativo aos sistemas básicos, e as necesidades de 
desvío dos corredores básicos, en función do modelo de crecemento urbanístico regulado. 
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1.11.6. Telefonía e telecomunicacións 

Existen redes de telefonía aérea no interior do ámbito que dan servizo ás vivendas existentes, que 
se deberán soterrar e adaptar á nova ordenación e trazado. 

1.11.7. Rede de gas  

Existen redes de gas nas proximidades do ámbito (estrada falcoa, camiño Fondo e camiño Seixo) 
que se poderán aproveitar para a conexión exterior do ámbito. 

1.12. Transporte e conectividade 

Tráfico rodado: 

Para a elaboración do Estudio Acústico, realizouse un estudio de tráfico (incorporado no Anexo II 
do ESAITP) no Viario da Universidade nos distintos escenarios de cálculo, considerando o ano 
2010 como situación preoperacional e no 2015 como escenario de implementación e 
desenvolvemento completo de Falcoa. 

Para estimar o tráfico no escenario preoperacional (2010) no ámbito de estudio, pártese dos datos 
facilitados polo Concello de Vigo, correspondentes aos tráficos obtidos nunha campaña de aforos 
realizada no ano 2004 no Viario da Universidade.  

Para estimar a IMD no ano 2010 pártese dos 17.442 vehículos/día no Viario da Universidade, 
tendo en conta que no entorno se consolidou un polígono industrial para o que se estima un tráfico 
de 5.000 vehículos/día. Conxuntamente isto supón unha IMD no Viario da Universidade de 22.442 
vehículos. Esta cifra se actualiza ata o 2010 a un ritmo dun 2% anual, cifra coherente coa 
evolución de tráficos noutras vías do Concello. Aplicando o devandito incremento á IMD 
correspondente ao 2004, a IMD prevista para o 2010 no Viario da Universidade é de 25.273 
vehículos. 

Os datos de tráfico correspondentes ó ano horizonte 2015 se obteñen da mesma forma aplicando 
un ritmo de crecimento dun 2% anual, segundo o cal a IMD prevista para o 2015 no Vial da 
Universidade é de 27.903 vehículos. Dito valor non inclue os tráficos asociados ao 
desenvolvemento residencial do S-34-R Falcoa.  

Se incorporamos os tráficos asociados ao desenvolvemento so sector (foron estimados en 4.500 
vehículos/día) obtemos unha IMD para o ano 2015 de 32.403 vehículos.  

Se resume a continuación as Intensidades Medias Diarias (IMD) no Vial da Universidade nos 
escenarios previstos derivadas das estimacións consideradas: 

 IMD no 2010: 25.273 veículos 

 IMD no 2015 sen o desenrolo en funcionamento: 27.903 veículos  

 IMD no 2015 co desenrolo en funcionamento: 32.403 veículos 

Tráfico ferroviario: 
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Non existen vías no entorno do sector S-34-R. 

Transporte público: 

No que respecta á rede de transporte público de viaxeiros na cidade de Vigo, o servizo realízase a 
través da empresa VITRASA, a cal dispón dunha flota de 116 autobúses, que cobren un total de 
27 liñas.  

 

 

 

En relación ao ámbito de actuación, circulan, en horario diúrno e en dobre sentido a través do Vial 
da Universidade as seguintes liñas: 

- Liña 8, Universidade-Porto-Areal, cunha frecuencia media de 60 minutos en horario 
laboral e de fin de semana. 

- Liña U1, Praza de América-Universidade, de 8 hrs. cunha frecuencia de 20 minutos, 
solo en horario laboral. 

- Liña C6, Zamáns-Zamáns-Sobreira-Plaza-Praza de España, cunha frecuencia media 
de 60 minutos, en horario laboral e de fin de semana. 

- Liña C7, Beade-Bembribe-Praza Elíptica, cunha frecuencia media de 35 mintos. 

Ademais, a liña 21, Praza de España-Carneiras-Matamá-Pouleira, circula en dobre sentido a 
través da Rúa Falcoa, cunha frecuencia media de 100 minutos, en horario laboral e de fin de 
semana. 
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Isto supón un total de 84 servizos ao día, cunha media de 60 pasaxeiros/bus, o que supón unha 
capacidade de desprazamento de máis de 5.000 persoas/ día. 

Polo tanto, este servizo considérase suficiente para satisfacer as demandas futuras do ámbito de 
actuación, o cal, cun número estimativo de 585 futuras vivendas e unha media de tres persoas por 
vivenda resulta un total de 1.755 persoas. Non obstante, se estima conveniente reforzar o servizo 
nocturno. 

En relación ao sistema de transporte público, o Plan Parcial, reserva un espazo para a localización 
dunha parada de autobús no vial da Universidade, no carril de incorporación da zona de entrada 
ao sector. 
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[2] MEMORIA XUSTIFICATIVA 

2.1. CRITERIOS E CONDICIONANTES PARA A ORDENACIÓN DO SECTOR S-34-R 

2.1.1. Criterios e condicionantes particulares de ordenación contidos no Plan Xeral 

A continuación procedeuse á integración dos criterios de ordenación contidos no Plan Xeral 
achegando as mínimas bases de actuación. 

A este respecto, na ordenación proposta consideráronse os condicionantes establecidos, 
adaptándoos e axustándoos á realidade física e territorial na que se asenta o ámbito de actuación. 

• Respecto da integración ambiental da ordenación (adaptación do ESAITP): 

O Plan Xeral no seu estudo de Estudo de Sostibilidade Ambiental Impacto Territorial e Paisaxístico 
(ESAITP) establece un conxunto exhaustivo de medidas no seu capitulo 8 denominadas Medidas 
protectoras e correctoras que clasifica en: 

Medidas Xenéricas: Son aquelas deseñadas para a reducción dos impactos xerados pola 
aplicación do ordenamento e normativa de planeamento. Dentro destas medidas destinguense 
dous tipos:  

- Medidas de protección vectorial, Encamiñadas a protexer os distintos vectores medio 
ambientais durante o proceso urbanizador e a posterior fase de funcionamiento 
(Atmósfera, relevo e solos, hidroloxía, vexetación, fauna e paisaxe). 

- Medias horizontais o transversais, que abordan cuestións xerais da sostibilidade. 

Medidas particulares: Medidas de aplicación en determinadas actuacións clasificadas como de 
impacto moderado o referidas a infraestruturas concretas. 

Resultado do estudio de impacto ambiental, o novo Plan Xeral considerou que o sector de solo 
urbanizable S-34-R FALCOA presenta un impacto compatible sen restriccións, e polo tanto 
NON presenta medidas particulares para minimizalo.  

En canto ás Medidas Xenéricas, procurarase tomar medidas para: 

CONECTIVIDADE: Cara a conectibidade dos espazos, perseguirase evitar o illamento dos 
espazos naturais e manter a permeabilidade ecolóxica do territorio, conectando na medida do 
posible os espazos libres e zonas verdes locais cos espazos verdes xerais e solos rústicos 
para potenciar a función de corredor biolóxico que ten estes solos. 

BIODIVERSIDADE: Promover a substitución da vexetación alóctona por vexetación autóctona, 
fomentando a plantación de arborado autóctono tanto nos espazos verdes como nas 
plantacións lineais nos espazos peonís ou beirarrúas. Utilizar as posibles franxas fluviais que 
puidesen existir como zonas verdes, establecendo medidas preventivas e de mellora destes 
espazos para conseguir compaxinar a protección natural co o uso e disfrute público. 
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 PROMOVER A MOBILIDADE SOSTIBLE. Fomentar a conexión peonil das áreas residenciais 
previstas e as adxacentes, sempre que sexa posible, cos sistemas xerais de zonas verdes e 
equipamentos. 

- Medidas encamiñadas a reducir o consumo enerxético e aumentar a eficiencia enerxética 
no sector.  

- Medidas encamiñadas a diminuír en xeral a afección sobre o ciclo do auga, en particular a 
reducir o consumo de auga e aumentar a eficiencia no uso dos recursos hídricos.  

- Medidas encamiñadas a ordenar a xestión dos residuos sólidos: deberase detallar o 
sistema de recolleita de residuos sólidos, os cales han de ampliarse para a totalidade dos 
terreos a urbanizar, así como a súa inclusión no sistema de xestión dos residuos sólidos 
urbanos. 

• Respecto dos parámetros urbanísticos (adaptación da ficha de planeamento): 

Obxetivos do planeamento: 

Dar cumprimento ao obxetivo estratéxico do Plan Xeral de converter ó Vial de Acceso á 
Universidade (Campus As Lagoas-Marcosende) en suporte dun novo eixo de desenvolvemento 
urbano a partires do artellamento dun corredor verde e dotacional. 

C iterios de ordenación: 

Como criterios de ordenación do Plan Xeral, se explicita que a ordenación deberá resolver unha 
axeitada integración do Viario de Acceso á Universidade como vía urbana, neste sentido, 
recoméndase a disposición de parte da cesión local de espazos verdes en ladeira do viario, 
mantendo, na medida do posible os pés arbóreos autóctonos existentes. 

Tamén se determina un límite máximo de intensidade do 60% para o Uso Residencial de 2ª 
Categoría (edificación multifamiliar ou colectiva). 

Usos lucrativos: 

Determínase un único Uso Global Característico do sector, o residencial, e unha superficie total 
edificable de 74.039 m2c. Tamén se determina para a ordenación do sector a utilización de entre 
as tipoloxías edificatorias A, B, C, D, G correspondentes á edificación illada ou en bloques abertos, 
adosada ou agrupada en ringleira, pareada ou mixta respectivamente. Así mesmo establécense, 
como ordenanzas de referencia, as ordenanzas nº 4, 6, 7 e 9 do solo urbano consolidado do Plan 
Xeral, correspondentes a EDIFICACIÓN EN ALIÑACIÓN DE RÚA, BLOQUE ABERTO, MEDIA 
DENSIDADE e DE VILAS E CHALÉS.  

Da edificabilidade residencial lucrativa que se implante no sector, o 38% adicarase a vivenda 
sometida a algún réxime de protección, polo que o Plan Parcial deberá prever a reserva de solo 
para localizar dita edificabilidade.   

Dotacións previstas: 

A superficie mínima de cesión de solo para zonas verdes locais é de 13.327 m2s e de 7.404 m2s 
para equipamento. O número de prazas de aparcamento público terá que ser como mínimo de 
370. 
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Infraestructuras de servicios urbanos: 

Todos os novos desenvolvementos levan asociados o cálculo das necesidades de servizos 
(abastecimento e saneamento, electricidade, residuos...). O cumprimento dos obxectivos 
medioambientais conleva a necesidade de prever a construción e mellora tanto no abastecemento 
como no saneamento das augas, dos residuos, dos servizos eléctricos así como da mobilidade. 
Por outro lado, este sector contribúe aportado finanzamento as conexións, ampliacións ó reforzos 
dos sistemas xerais definidos no punto nº 6 da ficha de planeamento. 

Sistema Xeral viario: 

No caso particular deste sector, débense cumprir as condicións establecidas no Art. 7.1.15 da 
Normativa Urbanística do Plan Xeral respecto das Normas Especificas para as vías do Sistema 
Xeral Viario das cales forma parte a Vía Parque da Universidade. Segundo se redacta no 
devandito artigo, estes viarios específicos, que constitúen o Sistema Xeral Viario Especial (SVE), 
dada a súa función estructurante do conxunto de Vigo, precisan dunhas normas específicas que 
regulen o tratamento da urbanización e edificación que se afiance xunto ás súas marxes, a fin de 
garantir os objectivos sinalados dende o Plan e recollidos na Memoria; entre outros, o de permitir 
canalizar fluxos de tráfico importante, respectando o carácter urbano e as condicións de vía 
parque na maior parte do seu percorrido. 

En concreto, deberán garantirse ás condicións establecidas no apartado 4 de dito articulado, 
Condicións para os planeamentos de desenvolvemento, onde se indica que o Plan Parcial debe 
conter un estudo funcional e paisaxístico en relación á Vía Parque. O devandito estudo achégase 
no capítulo 6 do ESAITP, Tomo III do presente documento. 

Xestión do ámbito: 

A iniciativa do planeamento é pública e o sistema de actuación é por compensación, mediante o 
cal os propietarios achegan o solo de cesión obrigatoria e executan á súa costa as obras de 
urbanización, constituíndose en xunta de compensación.  

Tramitación ambiental do Plan Parcial: 

O Plan Parcial deberá someterse ao trámite de Avaliación Ambiental Estratéxica (AAE) atendendo 
ao mandato da Lei 9/2006, a Lei 6/2007 de medidas urxentes e o artigo 4.0.3. da Normativa 
Urbanística do Plan Xeral, incluíndo a Avaliación Acústica e Electromagnética. Requirirase tamén 
informe favorable de Augas de Galicia acerca das garantías de abastecemento de auga potable e 
depuración de augas residuais.  

En relación ao devandito trámite indícase que, mediante escrito de data do 22 de setembro de 
2009, logo do trámite de información pública do Documento de Inicio, a Secretaría Xeral de 
Calidade e Avaliación Ambiental, emitiu a notificación de non necesidade de sometemento á 
avaliación ambiental estratéxica. Devandita notificación achégase no Anexo 2 do presente 
documento. 

Ao non ser necesaria a Avaliación Ambiental Estratéxica, segundo a resolución de data 18 de abril 
de 2008, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible, o Plan Parcial segundo o disposto no 
artigo 65 da LOUGA, terá que conter o Estudo de Sostibilidade Ambiental, Impacto Territorial e 
Paisaxístico (ESAITP). 
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A Avaliación Acústica e Electromagnética achéganse como Anexos 1 e 2 ao documento do 
ESAITP, Tomo III do presente documento. 

2.1.2. Outros condicionantes para a ordenación do Sector 

Do análise previo realizado no ámbito de actuación destacanse os seguintes condicionantes: 

O ámbito presenta fortes pendentes na zona Oeste en contacto co vial da Universidade 
comprendidas no rango de 20-30%. A ordenacion proposta procurará minimizar os movementos 
de terra ao mínimo imprencindible ao tempo que se garanta a accesibilidade aos espazos libres 
públicos.  

A intervisibilidade do ámbito nesta aba ha de ter en conta a integración paisaxística na ordenación 
das edificacións, intentando adaptarse ao terreo o mais posible e deseñando as cesións para 
zonas verdes de xeito que, ademais de cumprir a súa función como tal zona verde, puidesen 
chegar a servir de apantallamento das zonas máis intervidas, mantendo, na medida do posible, os 
pes arbóreos autóctonos existentes na beira do vial. 

A atención ós condicionantes do contorno tamén axudarán á inserción, permitindo a mellor 
relación co tecido residencial circundante. Procurarase conectar a trama urbana, seccionada polo 
vial da Universidade, lonxitudinalmente a través do corredor de espazos libres, e transversalmente 
de forma paisaxística e mediante a resolución particular dos cruces accidentais. 

A regulación dos usos lucrativos conterá o necesario acordo entre o marco xeral normativo do 
Plan Xeral e o particular do Plan Parcial introducindo os parámetros das normas particulares do 
solo urbano contidas no Plan Xeral (ordenanzas do Uso Lucrativo Residencial). 

Finalmente a ordenación proposta deberá dar cumprimento ao obxectivo estratéxico do Plan Xeral 
de converter o Vial de Acceso á Universidade en suporte dun novo eixo de desenvolvemento 
urbano a partires do artellamento dun corredor verde e dotacional. A función do espazo libre e dos 
equipamentos, é fundamental para a consecución do obxetivo estratéxico do Plan Xeral, debendo 
ocupar unha posición directora na xénesis do proxecto.  

2.2. DESCRIPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DA ORDENACIÓN PROPOSTA 

A continuación expóñense as alternativas consideradas e a proposta finalmente elixida na 
ordenación detallada do presente documento, xustificando a alternativa cero (0) ou alternativa de 
non actuación, no tomo II do ESAITP do Plan Parcial. 

2.2.1. Análise de alternativas 

As alternativas de ordenación valoradas na realización do presente documento teñen como punto 
de partida as diferentes propostas presentadas en febreiro de 2009 no concurso público 
organizado pola Xerencia de Urbanismo para a contratación dos servicios de redacción de plans 
de desenvolvemento do Plan Xeral, dentro dos cales incluíase o sector S-34-R FALCOA. 

As devanditas propostas conforman distintas alternativas de ordenación, as cales foron analizadas 
polos servizos técnicos municipais, dando como resultado a elección da proposta gañadora do 
concurso, a partir da cal se desenvolve a ordenación finalmente adoptada neste Plan Parcial.  
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Os parámetros valorados na proposta gañadora respecto das outras ordenacións foron, entre 
outros, a graduación de intensidades derivadas das distintas tipoloxías empregadas e a 
adecuación destas á topografía e estrutura urbana do contorno. 

Nesta proposta xa se recollían, non só os criterios de ordenación fixados polo Plan Xeral na súa 
ficha de solo urbanizable, se non tamén os criterios particulares derivados da primeira análise das 
condicións particulares que caraterizan o ámbito e o diagnóstico realizado nesta fase previa. Ditos 
criterios, a xeito de resumo, foron os seguintes: 

 Converter a Avenida dá Universidade nun corredor verde e dotacional.  

 Integración de dito vial como vía urbana, recomendando a disposición de parte da cesión 
local de espazos verdes no bordo do vial. Dotar de función urbana os espazos verdes 
mediante a localización de equipamentos. Atenuar o impacto medio ambiental do vial 
sobre o tecido circundante. 

 Integración da ordenación coa malla urbana do entorno, tanto no relativo ás edificacións 
existentes no contacto co ámbito, como na adaptación á topografía existente e a súa 
relación coa Vía Parque. Conexión do viario local co previsto na ordenación. 

 Intensidade máxima do 60% para o Uso Residencial de 2ª Categoría (edificación 
multifamiliar ou colectiva). 

 

Proposta 1. Concurso. Elaboración propia. 



PLAN PARCIAL DO SECTOR DE SOLO  URBANIZABLE S-34-R FALCOA. CONCELLO DE VIGO. 

 

    
   

20079P002R0 

73

Posteriormente, a partir da Análise realizada na Fase previa, das características xerais do 
programa de necesidades dos usos lucrativos a implantar e das condicións derivadas da situación 
actual do territorio (afeccións, grandes infraestruturas, ambientais, patrimoniais, xeotécnicas etc.), 
e cos criterios xerais de ordenación contidos no Plan Xeral, desenvólvese as primeiras ideas de 
encaixe de ordenación que devendrán na solución final elixida como proposta de ordenación. 

Sobre a proposta de partida, e tratando de manter os obxectivos fixados, introdúcense unha serie 
de axustes e unha maior definición dos elementos da ordenación ata acadar a solución definitiva. 
Estes son: 

 Cubrir a vía da Universidade, ampliando a ponte mediante a cal, o camiño Falcoa, cruza o 
Vial dá Universidade. Deste xeito conséguese reducir o impacto neste punto do vial da 
Universidade, restablecendo a permeabilidade transversal do territorio, a continuidade da 
zona verde proposta entre ambas as dúas marxes da Vía Parque, a integración do 
equipamento situado ao Sur do ámbito coa Vía Parque, e unha mellor conexión do vial de 
nova creación que conecta o Vial dá Universidade co camiño Falcoa no entroncamento 
con este último vial. 

 Regularizar e adaptar á topografía o vial interior de unión entre a o Vial dá Universidade e 
o camiño Falcoa, unificando tramos e pendentes, e suavizando radios de xiro. 

 Reorganizar e redefinir a posición e configuración dos bloques de vivenda colectiva para a 
súa mellor adaptación á topografía e a consecución de espazos de relación, centralidade e 
reunión entre eles. Algúns destes bloques únense para aumentar os espazos intersticiais 
e mellorar a permeabilidade e calidade dos espazos libres. 

 

Proposta. Maqueta de traballo. Elaboración propia. 
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 Clarificar e potenciar a graduación de intensidades, delimitando mazás completas coa 
mesma tipoloxía de vivenda. 

 Desprazar cara ao Leste unha das pezas de vivendas unifamiliares pegadas. Esta peza 
producía un apantallamento do espazo verde da Vía Parque, mentres que agora ten 
continuidade a través dos espazos intersticiais entre os bloques. 

 Situar os espazos de centralidade, nos que se permite como uso compatible o comercial, 
en relación co vial central que conecta o camiño Fondo co vial que discorre entre os 
bloque de vivenda colectiva. Estes espazos prevense como as áreas de maior actividade 
social do sector, e neles diséñanse as prazas e zonas verdes soporte destas actividades. 

 Definir os espazos dotacionais, tratamento dos viarios (arboredo, prazas de aparcamento, 
beirarrúas, etc.) e dos espazos libres e zonas verdes (percorridos, áreas estanciais,etc). 

 Axustar por último as cotas de rasante das plataformas e edificacións en relación aos viais 
e a topografía existente, de modo que se garante a correcta accesibilidade da ordenación. 

Como resultado de todos estes axustes, e tendo como base o levantamento topográfico e parceiro 
realizado, confórmase a proposta de ordenación definitiva, que se observa, de modo indicativo, na 
seguinte imaxe. 

 

Proposta. Imaxe final indicativa. Elaboración propia. 
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2.2.2. Criterios de ordenación 

A ordenación proposta parte dos criterios establecidos polo Plan Xeral na ficha deste sector de 
solo urbanizable, aos que se engaden outros derivados das condicións particulares do ámbito. 

Os obxectivos fixados na ficha do Plan Xeral son: 

Dar cumprimento ao obxectivo estratéxico de converter o Vial de Acceso á Universidade (Campus 
Ás Lagoas-Marcosende), agora denominado Avda. Clara Campoamor, en soporte dun novo eixe 
de desenvolvemento urbano a partir da articulación dun corredor verde e dotacional. 

O Vial dá Universidade constitúe o límite Oeste do sector. Enténdese que o obxectivo de 
transformar este viario estructurante nunha Vía Parque, tal e como se denomina no art. 7.1.15 do 
Plan Xeral, non pasa tanto en dotalo de vexetación no espazo comprendido entre as aliñacións 
fixadas, se non máis ben en que se converta nun viario integrado entre amplos espazos verdes 
nas súas marxes. Estes espazos verdes adxacentes ao vial, ademais da súa función de relación e 
esparexemento, resolven os percorridos peonís e o carril bici, e serven de fondo paisaxístico aos 
que transitan pola Vía Parque. 

Os equipamentos esixidos polo Plan Xeral, sitúanse en contacto con esta Vía Parque, entendida 
como espazo de comunicación, esparexemento e dotacional. 

A ordenación deberá resolver unha axeitada integración do Vial dá Universidade como vía urbana, 
neste sentido se recomenda a disposición de parte da cesión local de espazos verdes na no bordo 
do vial, mantendo, na medida do posible, os pés arbóreos autóctonos existentes. 

Tal e como se comentou no apartado anterior, os espazos libres de dominio e uso público e os 
equipamentos previstos no ámbito, sitúanse en contacto co vial, reforzando o seu carácter urbano. 

Fíxase un límite de intensidade máximo do 60% para o Uso Residencial de 2ª Categoría 
(edificación multifamiliar ou colectiva). 

A ordenación formulada non só cumpre con este obxectivo fixado polo Plan Xeral, se non que este 
se complementa con outros propios das condicións particulares do ámbito, como é a integración 
no entorno (edificacións próximas e topografía), á hora de definir a posición das diversas tipoloxías 
edificatorias formuladas na ordenación. 

Os obxectivos propios das condicións particulares do ámbito son: 

A ordenación pretende integrarse co ámbito, tanto no referente ás edificacións existentes no bordo 
do sector, coma á topografía da zona interior. 

As edificacións situadas nos bordos do sector son na súa totalidade vivendas unifamiliares, ben 
illadas ou pegadas a outras vivendas unifamiliares. Non obstante, solo no límite Este, as vivendas 
ás que se accede dende o camiño Falcoa están dentro de ordenación porque o Plan Xeral as 
clasifica como solo urbano consolidado e cualifica coa ordenanza 10-2º.  O resto das edificacións 
do contorno do ámbito están incluídas dentro do solo urbano non consolidado, e polo tanto en 
situación de fora de ordenación ata que non se redacten e aproben as figuras de planeamento que 
fixen a ordenación detallada desas zonas. 

A topografía do ámbito, tal e como se recolle na Memoria Informativa deste documento, presenta 
unha zona de forte pendente (máis do 30%) en todo o contacto co Vial dá Universidade, mentres 
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que o resto do ámbito dispón dunhas pendentes máis suaves. 

Baseándose nestes parámetros, as edificacións situáronse mediante unha graduación de 
intensidades e densidades edificatorias, tendo en conta a congruencia das tipoloxías edificatorias 
empregadas coas características do contorno, aumentándo a densidade segundo nos afastamos 
do extremo Oeste. Deste xeito, a vivenda unifamiliar illada sitúase na zona de contacto co camiño 
Falcoa e co camiño Fondo, dando continuidade á trama urbana existente e que o Plan Xeral 
mantén inalterable. 

As edificacións de vivenda plurifamiliar, coa tipoloxía de bloque aberto, adáptase ao terreo da zona 
con maior pendente, integrándose coa zona verde que forma a Vía Parque e contribuíndo a 
subliñar o carácter urbano desta. Os bloques de vivenda plantéxanse nuns sólidos capaces que 
permiten resolver a edificación en distintos niveis para a súa adaptación á totografía existente. Os 
espazos intersticiais entre os bloques, tanto se son de cesión de uso de superficie en parcelas 
privadas, ou espazos libres privados, deberán axardinarse de maneira que a zona verde de Vía 
Parque se estenda por toda a zona onde se sitúa esta tipoloxía de vivenda. 

Entre estas dúas tipoloxías sitúanse varios grupos de vivendas unifamiliares pegadas de media 
densidade, para realizar unha transición entre a zona de vivendas unifamiliares illadas (baixa 
densidade) e as vivendas plurifamiliares (alta densidade). 

Preténdese conseguir a permeabilidade visual e funcional no sector adoptando as seguintes 
medidas:  

Edificacións coa tipoloxía de bloque aberto para as vivendas multifamiliares. Isto permite, como se 
comentou anteriormente crear unha permeabilidade e que a Vía Parque se estenda a través dos 
espazos intersticiais entre os bloques. 

Ampliación da ponte sobre o Vial dá Universidade no seu paso inferior. Mediante esta actuación, 
evítase a desconexión espacial actual no camiño Falcoa entre as dúas marxes do Vial dá 
Universidade. A amplitude do espazo xerado sobre este túnel permite que a Vía Parque se 
estende ao límite Sureste sobre o túnel, conectando ambas as dúas marxes e integrando o 
equipamento situado en ao Sur do sector. 

Na ordenación formúlanse dúas zonas de centralidade e reunión entre os bloques de vivenda 
colectiva. Son espazos de relación, a xeito de “prazas” que pretenden aglutinar a vida comunitaria. 
Neles pódense concentrar os usos comerciais, previstos en compatibilidade co uso residencial do 
sector. 

O viario interior serve tan só para a mobilidade propia do ámbito, conectándose co entorno a 
través do camiño Falcoa, e o actual entroncamento co Vial dá Universidade. 

2.2.3. Regulación dos usos lucrativos 

Os usos lucrativos a implantar correspóndense cos Usos Globais determinados na Ficha de 
planeamento. Neste caso, o único Uso Global previsto, e polo tanto o característico do sector, é o 
Uso Residencial. 

Os usos pormenorizados correspóndense coas clases e categorías que se atopan integrados na 
formación do Uso Global establecida no Art. 5.1.23 Estrutura Xeral de Usos do Plan Xeral. 
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O Plan Parcial define o réxime dos usos pormenorizados nas correspondentes ordenanzas 
particulares, garantindo as porcentaxes máximas e mínimas de uso establecidos na Ficha de 
planeamento; neste caso, a ficha determina unha porcentaxe máxima do 60% para o uso 
residencial de 2ª categoría (edificación multifamiliar ou colectiva). Dito porcentaxe, é aplicado 
sobre o total da edificabilidade prevista no sector, incluíndo a edificabilidade da parcela de 
dotación autonómica de vivenda, xa que a súa determinación enténdese como criterio de 
ordenación. 

Os usos lucrativos ocupan un 42,83% da superficie total do ámbito, regulándose mediante dous 
ordenanzas. A superficie ocupada e a edificabilidade correspondente a cada unha destas zonas 
de ordenanza é a seguinte: 

Cadro de usos lucrativos 

ORDENANZA USO GLOBAL RÉXIME
CLASE CATEGORÍA m²s % Sup. Del. m²c % S.M.E.

RU Residencial Vivenda 1ª (viv. unifamiliar) Libre 34.930     27,36            30.559   41,27

RC Residencial Vivenda 2ª (viv. multifamiliar) Libre 7.375       5,78              15.345   20,73
Vivenda 2ª (viv. multifamiliar) Protexida (*) 12.441     9,74              28.135   38,00

19.816     15,52            43.480   58,73

TOTAL 54.747     42,88            74.039   100,00

(*) A vivenda protexida representa o 38% da edificabilidade lucrativa residencial do sector

USO PORMENORIZADO OCUPACIÓN EDIFICABILIDADE

 

2.2.4. Solos de cesión 

Corresponde cos solos de cesión gratuita e libre de cargas ao concello de Vigo. Estes solos son 
os seguintes: 

Espazos libres e zonas verdes de uso e dominio público.  

Para os efectos de cumprimento do artigo 47º da LOUG, a superficie de solo do sector destinada a 
espazos libres e zonas verdes de uso e dominio público é de  17.261 m2s, o que supón un 13,52% 
da superficie total do sector.   

Equipamentos públicos.  

A superficie de solo destinada a equipamento público é de 7.706 m²s, que supón un 6,04% da 
superficie total do sector. Esta superficie distribúese en tres parcelas, que como xa se indicou, se 
sitúan nas zonas próximas ao Vial da Universidade, de modo que contribúan a potenciar o seu 
carácter urbano. Dentro das parcelas de equipamento, contémplase unha parcela destinada a 
ubicar unha estación de regulación de gas lindante co vial dá Universidade, necesaria para a 
distribución de gas natural.  

Dotación autonómica.  

Resérvase a superficie de 1.855 m²s de cesión de solo con carácter de dotación autonómica para 
a construción de vivendas de promoción e titularidad pública, Esta superficie supón un 1,45% da 
superficie total do sector, e cumpre coas esixencias da Lei 6/2008, do 19 de xuño, de medidas 
urxentes en materia de vivenda e solo, pola que se modifica a LOUG. 

 



PLAN PARCIAL DO SECTOR DE SOLO  URBANIZABLE S-34-R FALCOA. CONCELLO DE VIGO. 

 

    
   

20079P002R0 

78

Viario público: 

A superficie total destinada a viario é de 44.978 m²s onde se localizan as prazas de aparcamento 
públicas. Esta superficie supón un 35,23% da superficie total do sector. 

2.2.5. Resumo cuantitativo dá ordenación 

No seguinte cadro resúmense as principais características da ordenación: 

Cadro resumo da ordenación 

CADRO RESUMO
Ordenanza Superficie % sobre el sector Edificabilidade máx. % sobre el sector

USOS LUCRATIVOS m²s % m²c %
Residencial RU 34.930     27,36                 30.559                   41,27%

RC 19.816     15,52                 43.480                   58,73%

TOTAL USOS LUCRATIVOS 54.747     42,88                 74.039                   100,00%

USOS NO LUCRATIVOS

DOTACIÓNS LOCAIS
Espacios Libres e zonas verdes EL 17.261     13,52                 
Equipamento Público EQ 7.706       6,04                   
Dotación Autonómica de Vivenda DAV 1.855       1,45                   

SISTEMA DE COMUNICACIÓNS E TRANSPORTE
Viario público 44.911     35,17                 

Elementos comúns ELC 1.200
TOTAL USOS NO LUCRATIVOS 72.932     57,12                 

Superficie Delimitada 127.679   100,00                

2.3. CUMPRIMENTO DA LEXISLACIÓN URBANÍSTICA VIXENTE 

2.3.1. Contido documental do Plan Parcial 

O contido deste documento axústase ao establecido no artigo 65 da LOUG. Consta de 3 tomos 
cos seguintes contidos: 

Tomo I, que contén: 

 Memorias (Informativa e Xustificativa) onde se recollen, a descrición detallada da 
actuación obxecto do plan, e a xustificación das determinacións. 

 Normativa Urbanística coa regulación pormenorizada dos usos, volumes, e características 
técnicas da ordenación. 

 Avaliación Económica e Plan de Etapas. 

 Anexos: 

o Descrición catastral das parcelas afectadas polo Plan Parcial S-34-R. Listado 
de parcelas e plano catatral. 
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o Descrición parceira das parcelas afectadas polo Plan Parcial S-34-R. Listado 
de parcelas e plano parceiro.  

o Notificación de non necesidade de sometemento do Plan Parcial á Avaliación 
Ambiental Estratéxica. 

o Informe municipal de servicios. 

o Cadros resumo de características da ordenación.  

Tomo II, que contén: 

 Planos (de Información e de Ordenación). 

Tomo III, que contén: 

 Estudo de Sostibilidade Ambiental, Impacto Territorial e Paisaxístico (ESAITP). 

Nun momento posterior redactarase o Proxecto de urbanización, que desenvolverá as 
determinacións do presente Plan Parcial, definiranse e describirán as características das obras, 
estableceranse os condicionantes de execución e as calidades dos materiais a empregar, así 
como os presupostos e programación destas. 

2.3.2. Determinacións do Plan Parcial 

O Plan Parcial axústase á lexislación urbanística vixente, en concreto ao artigo 64 da LOUG, 
contendo na súa Normativa e Planos as seguintes determinacións: 

 Delimitación da área de planeamento, abranguendo un sector completo definido polo Plan 
Xeral. 

 Cualificación dos terreos, entendida como a asignación detallada de usos 
pormenorizados, tipoloxías edificatorias e niveis de intensidade correspondentes a cada 
zona. 

 Situación das reservas de solo para dotacións urbanísticas de espazos libres públicos, 
equipamentos públicos e prazas de aparcamento, en cumprimento do artigo 47 da LOUG. 

 Situación da reserva de solo co carácter de dotación autonómica para construcción de 
vivendas de promoción e titularidade pública, en cumprimento do artigo 47 da LOUG. 

 Trazado e características da rede viaria pública e o seu enlace cos sistemas xerais de 
comunicacións previstos no Plan Xeral, fixándose a sinalización de aliñacións, rasantes, 
perfís lonxitudinais e rede de aparcamentos de titularidad pública. 

 Trazado e características das redes de servizos seguintes: 

o Rede de abastecemento de auga e hidrantes contra incendio. 

o Rede de saneamento. 

o Rede de distribución de enerxía eléctrica. 
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o Rede de telefonía. 

o Rede de telecomunicacións. 

o Rede de iluminación. 

o Rede de gas. 

 Determinacións para a integración da nova ordenación cos elementos valiosos da paisaxe 
e a vexetación. 

 Medidas necesarias e suficientes para garantir a axeitada conexión do sector cos sistemas 
xerais exteriores existentes, as ampliacións ou reforzos previstas nos mesmos e os 
enlaces cos viais e redes de servizo existentes. 

 Plan de etapas e prazos de execución. 

 Delimitación de polígonos e determinación do sistema de actuación. 

 Avaliación económica da implantación dos servizos e da execución das obras de 
urbanización, incluíndo a conexión cos sistemas xerais, ampliación ou reforzo destes. 

2.3.3. Cumprimento das determinacións do Plan Xeral 

O Plan Parcial axústase ás determinacións do Plan Xeral que recolle nos seus Planos de 
Clasificacion Xeral de Solo e Categorías de Solo Rústico (serie 1, folla 11, escala 1/5.000) e 
Ordenación Pormenorizada do Solo Urbano e Nucleo Rural (serie 2, follas 14-K, 14-L e 15-L 
escala 1/2000) así como na Ficha de planeamento do S-34-R, recollida no Tomo IV Documento de 
Xestión. 

Tamén se tiveron en conta as condicións para o desenvolvemento e a execución do Plan Xeral 
contidas no Título IV da Normativa Urbanística, en concreto o artigo 4.1.8. en canto a obxecto, 
contido e documentación dos Plans Parciais.  

Así mesmo, se tiveron en conta as normas xerais sobre ordenación que figuran no Título VII do 
Plan Xeral referente ás condicións que deben cumprir tanto o espazo exterior urbano do termo 
municipal, como os Espazos Libres e Zonas Verdes, e os Equipamentos, en canto a condicións de 
forma e localización e de tratamento dos seus espazos non edificados. 

2.3.3.1. Cumprimento das especificacións da Ficha de planeamento do Plan Xeral. 

En razón do disposto no artigo 62,1.b. da LOUG, considéranse como determinacións 
estructurantes, aquelas ás que se fai referencia, para o solo urbanizable delimitado, no artigo 57º, 
a saber: 

 Delimitación do Sector. 

 Usos globais e tipoloxía edificatoria. 

 Altura máxima. 

 Superficie total edificable. 
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 Reservas de solo para dotacións urbanísticas. 

 Previsión de sitemas xerais necesarios para o desenvolvemento do sector. 

Segundo se establece no art. 11.1.6 da Normativa do Plan Xeral, as determinacións sinaladas en 
cada Ficha para os diferentes Sectores, terán carácter vinculante en todos os aspectos relativos 
ás determinacións substantivas do ámbito, ou as que se establezan como criterios de ordenación 
para asegurar as condicións e Normas de Calidade Urbana (articulo 48 da LOUG) ou as que 
estean formuladas para a axeitada adaptación ao ambiente (articulo 104 da LOUG), tendo só 
carácter de complemento orientativo aquelas outras non comprendidas nas condicións anteriores. 

Por outro lado, no mesmo articulado establécese que o plan de desenvolvemento, Plan Parcial, 
deberá en todo caso, xustificar a variación daquelas determinacións que teñan só o alcance 
estructurante ou orientativo. As determinacións sobre superficie construída, edificabilidade, e, en 
caso de fixarse, densidade ou número máximo de vivendas, terán sempre a condición de valores 
máximos permitidos. Os relativos ás reservas de sistemas locais para equipamentos ou zonas 
verdes, terán a consideración de cifras mínimas. 

O cumprimento das determinacións do Plan Xeral no que respecta ao presente Plan Parcial do 
sector S-34-R FALCOA, plásmanse no cadro que segue: 

Cadro de cumprimento das determinacións do Plan Xeral 

DIFERENCIA
Superficies
Superficie Delimitada 127.653 m²s 127.679 m²s 0,02%

Sistema Local viario existente 1.917 m²s 2.077 m²s 160

Sistema Xeral Viario incluido
Existente 12.647 m²s 12.647 m²s
Proposto 6.934 m²s 6.934 m²s

Superficie Total Bruta 127.653 m²s 127.679 m²s 26

Superficie Computable A. Tipo * 113.089 m²s 112.955 m²s -134

Intensidades de uso
Superficie Total Edificable ** 74.039 m²c 74.039 m²c

Índice de Edificabilidade Bruta 0,58 m²c/m²s 0,58 m²c/m²s

Uso Residencial 2ª categoría *** Máx. 60% 59,73%

Vivenda protexida 38% 38%

Altura máxima
5 plantas 5 plantas

Reservas de dotacións locales

a) Espacios libres 13.327 m²s 17.261 m²s 3.934
b) Equipamientos 7.404 m²s 7.706 m²s 302
c) Aparcamiento 370 plazas 424 plazas 54

* Diferencia entre a Superficie Bruta e os Sistemas Locais e Xerais existentes no momento de aprobación
do  Plan Xeral que se manteñen 
** Producto da Superficie Total Bruta polo índice de edificabilidade no Plan Xeral, e suma das edificabilidades
 lucrativas en cada zona de ordenanza do Plan Parcial
*** Tense en conta a edificabilidade correspondiente a Dotación Autonónomica de Vivenda

PLAN XERAL PLAN PARCIAL
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 Superficie do Sector 

En cumprimento do artigo 11.1.7. da Normativa do Plan Xeral, a superficie do Plan Parcial provén 
da medición sobre o terreo, xustificada por técnico competente, en levantamento taquimétrico 
específico realizado para o seu desenvolvemento. Esta topografía está axustada en altimetría e 
coordenadas UTM á cartografía oficial do municipio, taquimétrico que supera o do Sector para que 
permita comprobar a conexión do desenvolvemento. 

O Plan Xeral admite que o Sector poida ter un incremento non superior ao tres (3) por cento na 
dimensión real, computada sobre a topografía expresada no apartado anterior, admitíndose o 
axuste dos parámetros cuantitativos da ficha. Toda variación na medición real de Sectores, 
respecto da establecida na Ficha, deberá traducirse na mesma variación porcentual, en máis ou 
en menos, do aproveitamento propio do Sector, e da súa distribución en aproveitamento privado 
do Sector e de aproveitamento municipal, tendo en conta as limitacións establecidas no art. 11.1.7 
da Normativa do Plan Xeral. En caso de maiores cabidas dos terreos, non poderán superarse os 
valores de aproveitamento por enriba de dito tres (3) por cento. No caso contrario, se os terreos 
fosen de menor dimensión, deberanse adecuar os parámetros de aproveitamento ás dimensións 
reais.  

A superficie delimitada do sector é de 127.679 m2, esta variación responde ao axuste da 
delimitación orixinal do Plan Xeral aos límites físicos presentes no levantamento topográfico 
realizado para este proxecto. 

A diferenza entre a superficie orixinal do sector dada no Plan Xeral e a nova superfice derivada do 
axuste á topografía existente é de 26 m2, o que supón unha variación do 0,02%, inferior ao 3% e 
ao límite establecido no artigo 62.2 da LOUG (alteración igual ou superior ao 5% da superficie 
fixada no Plan Xeral), e non afectando no reaxuste a ningún solo rústico de especial protección nin 
a dotacións públicas. 

Superficie do sector 

Sector Superficie Plan Xeral (m2) Superficie Plan Parcial (m2) Diferencia (%) 

S-34-R 127.653 127.679 0,020 

Conclúese entón que a delimitación do sector de actuación cínguese ao grafiado nos planos de 
ordenación do Plan Xeral, co axuste á cartografía existente. 

Como consecuencia do axuste da superficie delimitada do sector, o resto de parámetros de 
superficie e aproveitamentos axústanse proporcionalmente tal e como se determina no Plan Xeral. 

 Ordenanzas de referencia 

O Plan Parcial relaciona as ordenanzas particulares propias da ordenación detallada coas 
seguintes ordenanzas de referencia do Plan Xeral: 

Ordenanza Plan Parcial
Ordenanza RU - Residencial vivenda unifamiliar 9
Ordenanza RC - Residencial vivenda colectiva 6

Ordenanza de referencia Plan Xeral

 

Ao respecto das ordenanzas de referencia, o Plan Parcial cumpre coas determinacións que se 
consideran de obrigado cumprimento, establecidas no art. 11.1.5 do Plan Xeral. 
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 Criterios de ordenación 

A ordenación proposta cumpre co resto de determinacións sinaladas na Ficha de planeamento 
que se establecen como criterios de ordenación para asegurar as condicións e Normas de 
Calidade Urbana (artigo 48 da Lei 9/2002), asi como as que están formuladas para a axeitada 
adaptación ao ambiente (artigo 104 da Lei 9/2002). 

2.3.4. Cumprimento das reservas mínimas de solo para dotacións urbanísticas 

A ordenación proposta cumpre cos estándares urbanísticos que prevé o artigo 47 da LOUG, e o 
Artigo 11º do R.D. 2159/1978, do 23 de xuño, Anexo do Regulamento de Planeamento (A.R.P.). 

Para o cálculo das dotacións, en virtude do apartado 10 do artigo 47 da LOUG, téñese en conta a 
edificabilidade asignada aos terreos reservados con carácter de dotación autonómica de vivenda. 

2.3.4.1. Sistema de espacios libres públicos 

Están destinados a parques, xardíns, áreas de ocio, expansión e recreo da poboación. 

A súa disposición responde ao criterio de mellorar as posibilidades de uso e calidade ambiental da 
zona, ademais de establecer áreas de protección e articulación entre os distintos usos. 

Para ámbitos de uso residencial, a reserva mínima é de 18 m2 de solo por cada 100 m2 
construídos (cun mínimo do 10% da superficie do ámbito). 

Este Plan Parcial prevé unha superficie de espazos libres de 17.261 m2s, o que supón unha 
porcentaxe do 13,52% sobre a superficie total do sector, cumprindo polo tanto a esixencia legal. 

Estes espazos libres son acordes coa función esixida pola Lei, non constituíndo espazos residuais. 

2.3.4.2. Sistema de equipamentos públicos 

Están destinados á prestación de servizos sanitarios, asistenciais, educativos, culturais, deportivos 
e outros que sexan necesarios. 

Como criterio xeral, estas reservas sitúanse de modo que permitan a articulación da zona, 
contribuíndo ao sublimar o carácter urbano do Vial dá Universidade. 

Para ámbitos de uso residencial, a reserva mínima é de 10 m2 de solo por cada 100 m2 
construídos. 

Este Plan Parcial prevé unha superficie total de equipamentos públicos de 7.706 m2s, o que supón 
unha reserva de solo de 10,40 m2 de solo por cada 100 m2 construídos, superior á esixida. 

2.3.4.3. Prazas de aparcamento de vehículos 

A LOUG establece unha dotación de aparcamento para ámbitos de uso residencial e hoteleiro de 
2 prazas de aparcamento por cada 100 m cadrados edificables, das que como mínimo a cuarta 
parte serán de dominio público. 
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 Cálculo da dotación mínima exigida: 

Para a edificabilidade máxima prevista de 75.890 m2c, con uso característico residencial, no 
suposto de que o 100% da superficie edificable se dedique a este uso, con 2 prazas de 
aparcamento cada 100 metros cadrados construídos, das que como mínimo a cuarta parte debe 
ser de dominio público, a dotación esixida sería de 1.518 prazas (379 de dominio público). 

Polo tanto, a dotación total esixida ao sector, é de 1.518 prazas, das cales 379 deben ser como 
mínimo de dominio público. 

 Reserva de prazas de aparcamento para usuarios minusválidos: 

Para cumprir o disposto no artigo 48.4 da LOUG, o Regulamento de desenvolvemento e execución 
da Lei sobre accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia (base 
1.3 do Código de Accesibilidade), e a Orden viv/561/2010 que desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados (art. 35), en relación a garantir a accesibilidade e supresión de 
barreiras arquitectónicas, tívose en conta unha reserva de prazas para usuarios minusválidos de 
dimensións mínimas de 2,20 x 5 m, e 1,50 m de aproximación, cun mínimo de 1 praza adaptada 
por cada 200 prazas ou fracción (capacidade total de 1.001 a 2.000 prazas) do total das prazas 
previstas no Plan Parcial. 

Polo tanto, resérvase un total de 8 prazas para usuarios minusválidos dispostas nos viarios 
públicos do ámbito. 

 Cumprimento da dotación mínima en solo de dominio público: 

Este Plan Parcial prevé a reserva de solo para localizar 424 prazas de aparcamento en viario 
público de dimensións 2,25 x 5,00 m, das cales 8 prazas serán de dimensións 2,25 x 5,00 (+1,50 
m. de zona de aproximación e transferencia) para usuarios minusválidos, polo que se cumpren as 
condicións da normativa en materia de accesibilidade. 

Para a previsión do cumprimento efectivo destas prazas, descontáronse as previsiblemente 
ocupadas por accesos a parcelas, entradas a garaxes, localización de colectores de residuos 
sólidos, e as previstas no lado Este do vial de Falcoa (cuxa realización farase unha vez obtidos os 
terreos de solo urbano consolidado afectos pola alineación do Plan Xeral), e tendo en conta á 
parcelación orientativa prevista.  

Así mesmo, e tal e como establece o artigo 7.1.13 do Plan Xeral, descontáronse do cómputo de 
prazas, 1 gabia por cada tres prazas de aparcamento en liña. 

 Cumprimento da dotación mínima en solo de dominio privado: 

Nas ordenanzas particulares do Plan Parcial esíxese a reserva mínima de prazas por cada 100 
m2c de uso residencial en zonas de ordenanza de vivenda unifamiliar a razón de 1 na subzona 
RU-1 e 1,5 nas subzonas RU-2, RU-3 e RU-4. En zonas de ordenanza de vivenda multifamiliar RC 
y DAV esíxese unha reserva de 1,5 prazas por cada 100 m2c, resultando un total de 1.537 prazas, 
o que garante a reserva mínima en cumprimento das condicións da LOUG.  
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 Número total de prazas previstas no Sector: 

LOCALIZACIÓN PLAZAS ESIXENCIA LOUG EN PLAN PARCIAL

VIARIO PÚBLICO * 379 424
PARCELAS PRIVADAS - 1.113
TOTAL PLAZAS 1.518 1.537

NÚMERO DE PLAZAS

 

* Suma de prazas de aparcamento normais de dimensión 2,25 x 5,00 m. e de prazas de aparcamento para usuarios 
minusválidos de dimensión 2,25 x 5,00 m e zona de aproximación lateral de 1,50m. 

Por conseguinte, a ordenación proposta CUMPRE co esixido pola lexislación vixente. 

2.3.4.4. Reserva de solo con carácter de dotación autonómica 

Esta superficie de solo correspondería á previsión do art. 47.10 da LOUG, destinada á construción 
de vivendas de promoción e titularidade pública. A contía de reserva de solo é de 2,5 metros 
cadrados de solo por cada 100 metros cadrados edificables de uso residencial, non podendo 
superar a edificabilidade o 2,5% da establecida para o uso residencial na totalidade do sector. 

Toda vez que esta esixencia quedou posteriormente derogada pola Lei 8/2012 de Vivenda de 
Galicia, óptase por manter esta reserva de solo para uso dotacional, poidendo ser substituído por 
calquera outro uso dotacional público de titularidade municipal, mantendo o resto de parámetros e 
condicións reguladas na correspondente ordenanza. 

2.3.5. Cumprimento da Ley en materia de accesibilidade  

2.3.5.1. Cumprimento da Ley de Accesibilidade e Supresión de Barreiras Arquitectónicas na 
Comunidade Autónoma de Galicia 

De conformidade co disposto nos Artigos 5.1 e 33.2, e na Disposición Transitoria Primeira da Lei 
8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de 
Galicia (en adiante LASBA), serán de obrigado cumprimento no ámbito de actuación deste Plan 
Parcial, as condicións establecidas na citada lei e no Decreto 35/2000, de 28 de xaneiro, polo que 
se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei sobre accesibilidade e 
supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia (en adiante RASB).  

A estos efectos o Plan Parcial respecta as condicións establecidas nos citados textos legais, e no 
particular as relativas a: 

O disposto no Capítulo I do RASB “Disposicións sobre barreiras arquitectónicas urbanísticas 
(Baur)”, nas Seccións primeira a oitava, no referente as determinacións propias do planeamento 
de desenvolvemento.  

 Condicións de obrigado cumprimento 

a) Vías públicas, itinerarios e comunicacións verticais. 

As vías públicas, itinerarios e comunicacións verticais (ramplas, ascensores e escaleiras) 
cumprirán as determinacións contidas nos Artigos 15, 16 e 17 do RASB.  
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b) Aparcamentos. 

As zonas destinadas a estacionamento de vehículos lixeiros, que se sitúen en vías ou espazos de 
uso público ou dan servizo a equipamentos comunitarios, reservaranse con carácter permanente e 
próximos como sexa posible dos accesos peonís, prazas debidamente sinalizadas para vehículos 
acreditados que transporten persoas en situación de mobilidade reducida. Un aparcamento 
considérase adaptado cando reúne as condicións establecidas na base 1.3 do código de 
accesibilidade. 

c) Parques, xardíns e demais espazos libres de uso público. 

Os parques e xardíns e demais espazos libres de uso público deberán ser adaptados de acordo 
coas seguintes condicións de accesibilidade: 

Disporán dun itinerario adaptado que permita un percorrido polo seu interior e o acceso aos 
elementos singulares do espazo e aos servizos hixiénicos segundo as esixencias sinaladas na 
base 1.1 do código de accesibilidade. 

Os elementos de urbanización (pavimentos, saneamento, iluminación, electricidade, 
subministración de auga, etc.) que forman parte do citado itinerario estarán adaptados, de acordo 
coa base 1.2 do código de accesibilidade. 

Os parques, xardíns e demais espazos libres de uso público deberán cumprir as prescricións 
sobre itinerarios, comunicación vertical, ramplas, ascensores e escaleiras previstas nos Artigos. 16 
e 17 do RASB. 

En cada espazo de uso público adaptado deberá existir como mínimo un elemento de mobiliario 
urbano para cada uso diferenciado que reúna a condición de adaptado. 

d) Infraestruturas de servizos e elementos de urbanización. 

Para os efectos de aplicación do RASB, considéranse os elementos de urbanización calquera 
compoñente das obras de urbanización, entendendo por éstas os referentes á pavimentación, 
xardinaría, saneamento, rede de sumidoiros, iluminación, redes de telecomunicación e redes de 
subministración de auga, electricidade, gases e aquelas que materialicen as indicacións contidas 
no presente Plan Parcial. 

Os elementos de urbanización integrados en espazos de uso público posuirán con carácter xeral 
unhas características de deseño e execución tales que non constitúan obstáculo á liberdade de 
movementos das persoas con limitacións e mobilidade reducida, debendo ademais no seu caso 
axustarse ás condicións de adaptación establecidas na base 1.2 do código de accesibilidade do 
RASB. 

e) Mobiliario urbano. 

Para os efectos de aplicación do RASB, considéranse elementos de mobiliario urbano o conxunto 
de elementos existentes nas vías e espazos públicos que estén superpostos ou pegados aos 
elementos de urbanización ou da edificación de forma que sexa posible o seu traslado ou 
modificación sen alteracións substanciales de aquelas, tales como semáforos, postes de 
sinalización e similares, cabinas telefónicas, fontes públicas, papeleiras, veladores, toldos, 
marquesiñas, quioscos, colectores, varandas, morróns, controis de aparcamento e calquera outros 
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de naturaza análoga, para estes efectos o Proxecto de Urbanización que desenvolva o Plan 
Parcial terá en conta o seguinte: 

Os elementos de mobiliario urbano deseñaranse e colocarán de maneira que non obstaculicen a 
circulación de calquera tipo de persoas e permitan, no seu caso, ser usado coa máxima 
comodidade. 

O mobiliario urbano (sinais de tránsito, postes de iluminación ou calquera outro elemento vertical 
de sinalización) será adaptado de acordo coa base 1.4 do código de accesibilidade e co previsto 
no Artigo 19 e Sección 6ª do RASB. 

Os sinais de tráfico, semáforos, postes de iluminación ou calquera outro elemento vertical de 
sinalización que se emprace nun itinerario ou espazo de acceso peonil deberán ser deseñadas e 
colocadas de forma que resulten adaptadas, emprazándose de maneira que non obstaculicen a 
circulación de calquera tipo de persoas e permita, no seu caso, ser usados coa máxima 
comodidade, debendo cumprir coas condicións establecidas na LASBA e RASB. 

Os elementos saíntes que se empracen nas aliñacións das fachadas de edificios que interfiran un 
itinerario ou espazo peonil, tales como marquesiñas, toldos e outros análogos, deberán evitar en 
todo caso ser un obstáculo para a libre circulación de todo tipo de persoas, debendo cumprir coas 
condicións establecidas na LASBA e RASB. 

 Xustificación do cumprimento no Plan Parcial 

A lei 8/97, e o Decreto 35/2000 polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e 
execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas esixen que os 
instrumentos urbanísticos fagan constar expresamente na súa Memoria o seu cumprimento, 
sinalando as determinacións normativas de aplicación e as solucións adoptadas para lles dar 
cumprimento. 

En canto ás barreiras arquitectónicas urbanísticas (BAUR) a ter en conta, regúlanse no Título II de 
ámbolos dous textos normativos, distinguíndose no Regulamento o tratamento dos espacios 
públicos existentes  (art. 13 ), dos de nova creación. 

O artigo 13.b do Regulamento indica que  cando por dificultades orográficas ou rúas preexistentes 
non sexa posible a creación dun itinerario adaptado, deseñarase como mínimo un itinerario 
practicable que permita o desprazamento de persoas con mobilidade reducida, sen prexuízo de 
que progresivamente se establezan as regras para converter os espacios do ámbito en adaptados. 

Igualmente, no que se refire a itinerarios peonís para os que o custo de execución como 
adaptados sexa superior en máis dun 50% ao custo como non adaptados, o Regulamento permite 
a exención, efectuando unha proposta alternativa, que requirirá, previamente á aprobación do 
instrumento urbanístico, o informe favorable do Consello Autonómico para a promoción da 
Accesibilidade e a Supresión de Barreiras ( art. 16 do Regulamento). 

‐ Tráfico rodado do sector S-34-R FALCOA 

O ámbito recolle algúns tramos existentes, mellorando a súa traza actual e dando maior ancho a 
todos eles, mellorando a calidade do existente, e mantendo case semellantes as cotas actuais. 
Mellóranse así a Rúa Falcoa, pasando dunha sección actual de uns 8 m ata unha sección de 
15,50 m prevista ata a aliñación do Plan Xeral, ampliándose en 14 m cara o interior do ámbito. 
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Tamén amplíase o Camiño Fondo, cunha mellora importante dos 8 m actuais ata unha sección 
prevista de 12,75 a 16,00 m segundo o tramo. Ampríase tamén o Camiño do Seixo na zona Norte, 
dende os 3 m actuais ata 14,50 m no tramo incluído no sector.  

O tramo S-T amplía o Camiño Pousa existente dende os 4,5 m actuais ata 8 m, para manter o 
acceso as vivendas de contorno do ámbito e posibilitar unha futura conexión co APR A-4-07 
contiguo; propoñendo unha única rasante para tráfico mixto de peóns e vehículos. Por útimo, 
amplíase o trazado actual da vía da Universidade ata os 24 m de sección prevista no Plan Xeral e 
30 m nos tramos dos carrís de incorporación no acceso proposto ao ámbito dende esta vía. 
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‐ Cadro de tramos e pendentes incluidos no ámbito 

TRAMO
PUNTO 
INICIAL

COTA 
INICIAL(m)

PUNTO 
FINAL

COTA 
FINAL(m)

LONXITUDE 
DO TRAMO(m)

PENDENTE DO 
TRAMO

 A-B       A 94,25 B 96,56 40,00 5,78%
 B-C      B 96,56 C 104,07 71,24 10,54%
 E-F        E 82,37 F 91,20 88,28 10,00%
 F-G        F 91,20 G 100,54 93,60 9,98%
 G-H        G 100,54 H 106,72 118,22 5,23%
 I-H        I 108,32 H 106,72 21,84 7,33%
 H-O        H 106,72 O 111,86 80,00 6,43%
O-Q O 111,86 Q 106,73 232,56 2,21%
 Q-R      Q 106,37 R 106,73 28,15 1,28%
 C-D       C 104,07 D 102,28 51,24 3,49%
 D-G      D 102,28 G 100,54 60,00 2,90%
 F-K        F 91,20 K 97,75 131,86 4,97%
 K-L        K 97,75 L 102,30 96,00 4,74%
 L-M        L 102,30 M 101,18 73,57 1,52%
 G-N        G 100,54 N 106,57 135,84 4,44%
 N-P        N 106,57 P 105,59 131,23 0,75%
J-T J 64,87 T 72,89 154,61 5,19%
T-X T 72,89 X 86,77 233,15 5,95%
X-M X 86,77 M 101,18 183,78 7,84%
 M-P        M 101,28 P 105,59 73,53 5,86%
 P-Q        P 105,59 Q 106,73 23,07 4,94%
S-T S 75,60 T 72,89 46,20 5,87%
U-V U 106,18 V 108,92 52,83 5,19%
V-W V 108,92 W 109,41 44,00 1,11%
W-C W 109,41 C 104,07 54,75 9,75%  

‐ Accesibilidade do viario preexistente 

Tomando como referencia a numeración dos tramos viarios e as rasantes dos viais que figuran 
nos planos da ordenación detallada, as súas características son as seguintes: 

RÚA DENOMINACIÓN CARACTERÍSTICA PENDENTE DO TRAMO ANCHO TIPO DE PERCORRIDO

1 TRAMO A-B      
(Camiño Seixo)

EXISTENTE 
MODIFICADO 5,78% 14,00 M ADAPTADO

2 TRAMO B-C      
(Camiño Seixo)

EXISTENTE 
MODIFICADO 10,54% 14,00 M PRACTICABLE

3 TRAMO E-F      
(Camiño Fondo)

EXISTENTE 
MODIFICADO 10,00% 16,00 M ADAPTADO

4 TRAMO F-G      
(Camiño Fondo)

EXISTENTE 
MODIFICADO 9,98% 16,00 M ADAPTADO

5 TRAMO G-H      
(Camiño Fondo)

EXISTENTE 
MODIFICADO 5,23% 12,25 M ADAPTADO

6 TRAMO I-H       
(Camiño Fondo)

EXISTENTE 
MODIFICADO 7,33% 10,00 M ADAPTADO

7 TRAMO H-O      
(Camiño Falcoa)

EXISTENTE 
MODIFICADO 6,43% 10,00 M ADAPTADO

8 TRAMO Q-R      
(Camiño Falcoa)

EXISTENTE 
MODIFICADO 1,28% 13,25 M ADAPTADO

9 TRAMO S-T      
(Camiño Pousa)

EXISTENTE 
MODIFICADO 5,87% 8,00 M ADAPTADO
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A totalidade dos viais existentes e modificados, a excepción do segundo tramo do Camiño Seixo, 
cumpren as condicións de itinerarios adaptados, ós efectos da lei de accesibilidade, non 
superando a pendente máxima do 10% segundo o disposto nas condicións de itinerarios 
adaptados na Base 1.1 do Código de Accesibilidade. 

A pendente do tramo B-C do Camiño do Seixo axústase a pendente existente, tendo en conta os 
límites parceiros de contorno.  

‐ Accesibilidade do viario de nova creación.- 

Os novos viais propostos no sector, serven de conexión entre a Avenida dá Universidade, a Rúa 
Falcoa, Camiño do Seixo e Camiño Fondo, dando servizo as parcelas da ordenación proposta. 

RÚA DENOMINACIÓN CARACTERÍSTICA PENDENTE DO TRAMO ANCHO TIPO DE PERCORRIDO
1 TRAMO C-D       NOVO 3,49% 12,20 M ADAPTADO
2 TRAMO D-G      NOVO 2,90% 12,20 M ADAPTADO
3 TRAMO F-K        NOVO 4,97% 14,25 M ADAPTADO
4 TRAMO K-L        NOVO 4,74% 14,25 M ADAPTADO
5 TRAMO L-M        NOVO 1,52% 14,25 M ADAPTADO
6 TRAMO G-N        NOVO 4,44% 12,15M ADAPTADO
7 TRAMO N-P        NOVO 0,75% 12,15M ADAPTADO
8 TRAMO J-T     NOVO 5,19% 16,00 M ADAPTADO
9 TRAMO T-X     NOVO 5,95% 16,00 M ADAPTADO
10 TRAMO X-M     NOVO 7,84% 16,00 M ADAPTADO
11 TRAMO M-P        NOVO 5,86% 16,00 M ADAPTADO
12 TRAMO P-Q        NOVO 4,94% 18,00 M ADAPTADO
13 TRAMO U-V        NOVO 5,19% 9,00 M ADAPTADO
14 TRAMO V-W  NOVO 1,11% 9,00 M ADAPTADO
15 TRAMO W-C  NOVO 9,75% 9,00 M ADAPTADO  

A totalidade dos viais propostos cumpren as condicións de itinerarios adaptados, ós efectos da lei 
de accesibilidade, non superando a pendente máxima do 10% segundo o disposto nas condicións 
de itinerarios adaptados segundo a Base 1.1 do Código de Accesibilidade. 

No tocante á largura mínima de paso libre de obstáculos para os itinerarios peonís, en todo o 
ámbito proposto e desenrolado pola ordenación detallada establecese 1,80 m como mínimo para 
os itinerarios adaptados, cumprindo así o artigo 16º do Regulamento de Accesibilidade sobre 
Itinerarios para tránsito de peóns xa que resultan acordes coas condicións establecidas na Base 
1.1 do Código de Accesibilidade.  

‐ Tráfico peonil do sector S-34-R FALCOA 

A ordenación detallada do ámbito plantexa viarios e sendas peonís en sentido transversal Este-
Oeste cara a fomentar a permeabilidade e a integración da ordenación proposta coa trama urbana 
de contorno, e de ésta coa Avenida dá Universidade. Plantéanse tamén senllas peonís e carril bici 
en sentido Norte-Sur na beira do dito vial como percorridos de uso e desfrute a través da futura vía 
parque.  

Estes percorridos, elévanse no tramo Sur do Vial dá Universidade ata conectar coa ampliación 
proposta no paso elevado da rúa Falcoa, como alternativa ao percorrido inferior en túnel, e debido 
ao aumento da diferenza de cota entre o ámbito e o vial nas proximidades do devandito paso 
inferior. 
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RÚA DENOMINACIÓN CARACTERÍSTICA PENDENTE DO TRAMO ANCHO TIPO DE PERCORRIDO
1 TRAMO P1-P2       NOVO 9,32% 10,00 M ADAPTADO
2 TRAMO P3-P4     NOVO 5,82% 10,00 M ADAPTADO
3 TRAMO P5-P6 NOVO 5,64% 10,00 M ADAPTADO

4 TRAMO P7-P8 EXISTENTE 
MODIFICADO 4,96% 5,00 M ADAPTADO

 

As sendas peonís e o carril bici cumpren co disposto no Artigo 7.1.6 do título VII do Plan Xeral. 
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‐ Accesibilidade de parques, xardíns e demais espacios libres de uso público 

Todos os parques, xardíns, e espacios libres previstos dispoñen dun itinerario adaptado, de 
acordo co artigo 18 do Regulamento de accesibilidade. 

Tódolos espazos de reserva para espazos libres e zonas verdes teñen acceso adaptados dende 
os novos viais previstos, e itinerarios transversais adaptados. 

‐ Outras condicións de accesibilidade 

En xeral estarase ó disposto na Lei 8/97 e Decreto 35/2000 en todo o relativo a  prazas de 
aparcamentos, elementos de urbanización, características do mobiliario, obras e sinalización; 
debéndose concretar e definir no Proxecto, ou Proxectos de urbanización que desenvolvan este 
Plan Parcial. 

Nas zonas destinadas a aparcamentos públicos, tanto en superficie como subterráneos, 
reservaranse con carácter permanente e disporanse, tan próximo como sexa posible dos accesos 
de peóns, prazas debidamente sinaladas para vehículos acreditados que transporten persoas en 
situación de mobilidade reducida. 

2.3.5.2. Cumprimento da Orden viv/561/2010 que desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados. 

A Orde VIV/561/2010 é o documento técnico que desenvolve o mandato contido na disposición 
final cuarta do Real Decreto 505/2007 2007, do 20 de abril, polo que se aprobaron as condicións 
básicas de accesibilidade e non discriminación das persoas con minusvalidez para o acceso e 
utilización dos espazos públicos urbanizados e edificacións.  

As condicións de accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización de espazos 
públicos urbanizados aplícanse ás áreas de uso peonil, áreas de estanza, elementos urbanos e 
itinerarios peonís comprendidos en espazos públicos urbanizados. Ditas condicións, establecen 
unha serie de características de deseño, construción, mantemento e xestión que deben cumprir os 
devanditos espazos públicos urbanizados.  

A continuación relaciónanse os parámetros que son de aplicación como esixencia de deseño na 
fase de planeamento, remitíndose, no apartado 5.5. Condicións dá urbanización do capítulo 5 
Normas de Urbanización, ao cumprimento expreso do resto das condicións establecidas na Orde 
por parte do proxecto de urbanización que desenvolva o presente plan parcial: 

 Condicións xerais do itinerario peonil accesible. 

A ordenación proposta establece itinerarios peonís accesibles, tanto para o acceso ás edificacións 
propostas como aos espazos libres públicos, xa sexan áreas de tránsito ou estanciais. As únicas 
excepcións de itinerarios peonís non accesibles, por superar a pendente máxima lonxitudinal, 
prodúcense n viarios existentes que atravesan o ámbito e que se manteñen (Camiño Fondo e 
Camiño Seixo), e no tramo central do viario de conexión entre o Camiño Falcoa e o propio vial dá 
Universidade. 
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Ditos trazados viarios responden á necesaria articulación da ordenación proposta coa trama 
urbana xa consolidada no entorno inmediato, asi como pola necesidade de incorporar os 
condicionantes ambientais e topográficos do ámbito de actuación.  

Non entanto, a ordenación proposta, no caso de que os itinerarios peonís asociados ao trazado 
viario non poidan ser accesibles, habilita percorridos alternativos do itinerario peonil accesible que 
non resultan en ningún caso discriminatorios, nin pola súa lonxitude, nin por transcorrer fóra dás 
áreas de maior afluencia de persoas. 

Todolos itinerarios accesibles cumpren as seguintes condicións: 

‐ Discorren de manera colindante ou adxacente á liña de fachada ou elemento horizontal 
que materialice físicamente o límite edificado a nivel do solo. 

‐ Posúen una anchura libre de paso mayor de 1,80 m. 

‐ A pendente máxima lonxitudinal non supera o 6%.  

‐ O resto de condicións serán de obrigado cumprimento para o proxecto de urbanización. 

 Condicións xerais das áreas de estanza. 

‐ Todas as instalacións, actividades e servizos dispoñibles, de tipo fixo ou eventual, que 
poidan desenvolverse nas áreas de estanza da ordenación proposta, teñen capacidade 
para estar conectadas mediante, polo menos, un itinerario peonil accesible e garantir o 
seu uso e desfrute de xeito autónomo e seguro por parte de todas as persoas, incluídas as 
usuarias de axudas técnicas ou produtos de apoio. 

‐ O resto de condicións serán de obrigado cumprimento para o proxecto de urbanización. 

 Parques e xardíns. 

‐ Todas as instalacións, actividades e servizos dispoñibles que se poidan realizar nos 
parques e xardíns da ordenación proposta, teñen capacidade para estar conectadas entre 
si e cos accesos mediante, polo menos, un itinerario peonil accesible. 

‐ O resto de condicións serán de obrigado cumprimento para o proxecto de urbanización. 

Conclúese entón que a ordenación proposta cumpre coas condicións de accesibilidade esixidas. 

No seguinte gráfico represéntase o esquema de itinerarios peonís accesibles: 
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2.3.6. Cumprimento das Normas de Habitabilidade de vivendas de Galicia (NHV) 

 Obrigatoriedade do cumprimento das NHV 

Segundo o disposto no Artigo 4º “Coordinación co planeamento”, do Decreto 29/2010, do 4 de 
marzo polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia (NHV) (DOG 
18/03/10): “Para os efectos previstos no artigo 48.1º da lei 9/2002, do 30 de decembro, de 
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 
de decembro, os instrumentos de ordenación urbanística conterán unha memoria xustificativa da 
súa adecuación a estas normas”. 

 Ámbito de aplicación para o Plan Parcial  

En virtude do disposto no apartado 2 do artigo 4º “O planeamento que determine a nova 
ordenación detallada de solos nos cales se prevexa o uso residencial deberá establecer as 
condicións que deben cumprir as vivendas para ter a condición de vivenda exterior, e adoptar as 
medidas necesarias para garantir o axeitado asollamento das vivendas.” 

Nestes solos, para que unha vivenda teña a condición de vivenda exterior, deberá garantirse que 
determinadas estancias das vivendas teñen iluminación e ventilación directa a través de espazos 
exteriores de calidade, públicos ou privados, que deberán ser recollidos como tales no 
planeamento. O planeamento deberá establecer as características e dimensións destes espazos e 
deberase xustificar como mínimo: 

a) Que a configuración e dimensións do espazo garde unha axeitada relación coa altura das 
edificacións que o conforman. 

b) Que se respecten unhas distancias mínimas de luces rectas, que establecerá o planeamento, 
en función das alturas das edificacións enfrontadas. 

c) Que se garanta a continuidade espacial e de deseño dos ditos espazos aínda que o seu 
desenvolvemento sexa realizado por propietarios diferentes. 

d) Que as dimensións destes espazos non resulten inferiores ás exixibles segundo o punto I.A.1.1 
do anexo I a este decreto para os solos sen planeamento.” 

A este Plan Parcial aplícaselle polo tanto o disposto no devandito apartado. 

 Xustificación do cumprimento do apartado 2 do Artigo 4º das NHV 

A ordenación prevista establece unha zonificación en couzadas e parcelas, delimitadas polo viario 
e calificadas mediante ordenanzas que determinan os usos, tipoloxías e intensidades de uso. 
Establécese tamén unha área de movemento das edificacións, definida polas separacións 
mínimas a lindeiros exteriores e entre as edificacións dentro dunha mesma zona; o cal, xunto coa 
ocupación máxima permitida, garante que as vivendas teñan iluminación e ventilación directa a 
través de espazos exteriores de calidade, públicos ou privados, e un axeitado asollamento das 
mesmas. 

Condición de vivenda exterior: 

O Plan Parcial determina as condicións de vivenda exterior, que deben cumprir as futuras 
edificacións, mediante a remisión expresa ao cumprimento das condicións de vivenda exterior 
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establecidas no Art. 5.2.3 A, do Plan Xeral. Dita determinación establécese no primeiro apartado  
Definición e tipoloxía das ordenanzas particulares de uso residencial,  

Na ordenanza de vivenda colectiva establécese ademais a condición, por remisión ao 
cumprimento do Art. 9.6.16 do Plan Xeral, de que tódalas pezas habitables, e as cociñas non 
teñen esta consideración, deberán ser exteriores, debendo ter ocos a espazo público, a espazos 
libres de parcela exteriores á edificación ou a espazo libre interior que cumpra as condicións do 
Art. 9.6.17 do Plan Xeral. 

Espazos exteriores: 

A vivenda unifamiliar cumpre coas condicións de distancias a lindeiros e ocupación máxima da 
ordenanza 9 de referencia do Plan Xeral, segundo a correspondencia cos graos establecida no 
apartado 4.2.5. da ordenanza RU. De tal maneira, as edificacións tendrán una altura máxima de 
duas plantas, establecéndose unha separación mínima a lindeiros de 3 m (4m na subzona RU-1) e 
unha ocupación máxima entre o 45% e o 55% da parcela resultante segundo o grado da 
ordenanza, o que garante a distancia para luces rectas e unha dimensión axeitada para o espazo 
libre privado no interior de parcelas.  

A vivenda colectiva disponse nuns sólidos capaces expresamente delimitados nos planos de 
ordenación. A configuración e dimensións do espazo exterior, tanto público como privado ou 
privativo entre os bloques, garda unha axeitada relación coa altura das edificacións que o 
conforman, superando na maioría dos casos a dimensión da altura máxima permitida nas 
edificacións que o circundan, sendo en todo caso maior que a relación 0,7H (sendo H a altura das 
edificacións) nos puntos mais desfavorables entre bloques enfrontados. Ditas distancias 
condidéranse axeitas na súa proporción, cumprindo en todo caso as condicións de separacións 
mínimas entre bloques establecida na ordenanza 6 de referencia do Plan Xeral. 

O espazo libre e zonas verdes entre as edificacións de vivenda colectiva configúrase como un 
espazo amplo, continuo e permeable entre as edificacións, no concepto de implantación da 
“cidade no xardín”, o que atenúa por unha banda a presenza das edificacións, e por outra garante 
a continuidade espacial e o asoleamento de ditos espazos, establecendo uns recorridos fluidos 
entre eles e evitando espazos residuais ou en fondo de saco. Estes espazos están claramente 
definidos, polo que a continidade e calidade espacial queda garantida dende o planeamento, aínda 
que o seu desenvolvemento sexa realizado por propietarios diferentes. 

Por último, as dimensións destes espazos non resultan inferiores ás exixibles segundo o punto 
I.A.1.1 do anexo I das NHV para os solos sen planeamento, garanténdose coa tipoloxía proposta 
na ordenación, que nas vivendas que se realicen polo menos a estancia maior e outra estancia, 
cando a vivenda conte con máis de unha, poidan ter iluminación e ventilación directa a través dos 
citados espazos exteriores de calidade. 

2.3.7. Cumprimento das Normas de Aplicación Directa 

A ordenación proposta e as determinacións establecidas nas normas do presente documento 
garanten o cumprimento do artigo 104 da LOUG relativo á adaptación ao ambiente. 

Tal e coma descríbese no apartado 2.2.2 da Memoria Xustificativa, as edificacións situáronse 
mediante unha graduación de intensidades e densidades edificatorias, tendo en conta a 
congruencia das tipoloxías edificatorias empregadas coas características do contorno, situando a 
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vivenda unifamiliar illada en continuidade á trama urbana existente do núcleo de Falcoa e que o 
Plan Xeral mantén inalterable. 

As edificacións de vivenda plurifamiliar, coa tipoloxía de bloque aberto, adáptase ao terreo da zona 
con maior pendente, integrándose coa zona verde que forma a Vía Parque, procurando a 
permeabilidade visual e funcional no sector e contribuíndo a subliñar o carácter urbano desta. 

Entre estas dúas tipoloxías sitúanse varios grupos de vivendas unifamiliares pegadas de media 
densidade, para realizar unha transición entre a zona de vivendas unifamiliares illadas (baixa 
densidade) e as vivendas plurifamiliares (alta densidade). 

O resto de parámetros do artigo 104 da LOUG quedan garantidos coa remisión expresa ao 
cumprimento de dito articulado no apartado 3.6 da normativa urbanística do presente documento. 

2.3.8. Estudio das consecuencias sociais e económicas. Dereitos de realoxamento 

Consecuencias socioeconómicas: 

A principal consecuencia da ordenación é a transformación do territorio, a situación actual do cal é 
dificilmente sostible ambiental e economicamente. A proposta de ordenación formulada redunda 
nunha mellor calidade e nun maior valor do espazo resultante e polo tanto nunha mellor calidade 
de vida, tanto para os residentes do futuro desenvolvemento coma para o conxunto da cidade. 

Os impactos, en termos de beneficios socioeconómicos da actuación céntranse nos seguintes 
elementos: 

 A conversión do Vial de Acceso á Universidade en soporte dun novo eixo de 
desenvolvemento urbano a partir da articulación dun corredor verde e dotacional, obxetivo 
estratéxico do Plan Xeral que xerará un eixo de comunicación e de servizos próximos 
máis especializados entre a cidade e a universidade, facilitando a aparición de sinerxías e 
economías externas derivadas do comportamento conxunto. 

 A integración da ordenación coa rede viaria local do entorno, proporcionará unha mellor 
comunicación da zona, sendo este un dos problemas importantes da área periurbana de 
Vigo. 

 A aparición dunha nova zona residencial con diversidade tipolóxica, respectuosa coa 
estrutura urbana circundante, adaptada ao ámbito, ben comunicada e situada a unha 
distancia próxima ao centro da cidade, o que convértea nunha área de oportunidade 
capáz de participar dos servizos e equipamentos máis urbanos e á vez da calidade de 
vida que proporciona a coroa exterior da cidade. 

 A creación de amplas zonas verdes nos espazos que actualmente teñen maior valor 
ambiental e paisaxístico contribúe a atenuar o impacto medio ambiental do Vial da 
Universidade sobre o tecido circundante así como colabora na obtención dun grande 
parque lineal que fomentará as actividades sociais e de lecer dos seus moradores. 

Como factores negativos destacarian: 

- A perda dalgúns cultivos no espazo a desenvolver, aínda que escasamente produtivos. 
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- O realoxo, dos actuais residentes non vinculados á propiedade do solo e das actuais vivendas. 

Estes factores supoñen uns beneficios e gastos certos, cuxas magnitudes repercuten no conxunto 
da sociedade. A súa valoración conxunta estímase positiva, primando os beneficios de lograr unha 
mellor calide de vida para os residentes e o conxunto da poboación de Vigo. 

 

Dereitos de realoxamento: 

Segundo se determina nos apartados e) e f) do artigo 16 do Real Decreto Lexislativo 2/2008, do 
20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei de solo, as actuacións de transformación 
urbanística comportan, segundo a súa natureza e alcance, os seguintes deberes: 

 Garantir o realoxamento dos ocupantes legais que se precise desaloxar de inmobles 
situados dentro da área da actuación e que constitúan a súa residencia habitual, así como 
o retorno cando teñan dereito a él, nos termos establecidos na lexislación vixente. 

 Indemnizar os titulares de dereitos sobre as construcións e edificacións que deban ser 
demolidas e as obras, instalacións, plantacións e sementeiras que non poidan 
conservarse. 

Segundo o traballo de recoñecemento do parceiro e os bens e dereitos afectados pola ordenación 
proposta, actualmente existen 8 vivendas incluídas no sector, localizadas fundamentalmente na 
zona central do cadrante Norte do ámbito, ademais de alpendres, asociados ás propias vivendas 
ou ben ás actividades agrícolas. Tamén existen invernadoiros e algunhas construccións en ruína. 

Na táboa seguinte relaciónanse as parcelas segundo o número do plano parceiro do Anexo 1, 
coas superficies obtidas no devandito levantamento e a superficie construída que figura no rexistro 
oficial de Catastro. 

PARCELA Nº 
(s/plano parcelario)

SUP. PARCELA 
(s/plano parcelario)

SUP. CONSTR. 
(s/catastro)

19 374 137
24 793 436
43 902 160
52 211 89
53 637 302
54 1.350 334
94 1.401 290
122 844 42

TOTAL 6.513 1.790  

Destes datos dedúcese que a superficie media aproximada é de 220 m²c por vivenda, sendo a 
superficie media de parcela orixinal de aproximadamente 800 m²s. 

O Plan Parcial, tal e como se determina no apartado 8 PLAN DE ETAPAS, prevé dúas etapas ou 
fases de execución da urbanización do sector. A Fase 1 que comprende os terreos de uso 
residencial situados ao Leste do sector, establécese como fase independente co obxecto dunha 
primeira execución das obras que permita o proceso de realoxos dos ocupantes das vivendas 
afectadas pola ordenación prevista. 
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Esta Fase, inclúe os terreos que se cualifican coa ordenanza RU residencial vivenda unifamiliar en 
dous graos RU-1 e RU-2 que se corresponden, respectivamente, cos graos 2º e 3º da ordenanza 9 
do Plan Xeral. Esta ordenanza establece unha parcela mínima de 500 m²s e 300 m²s 
respectivamente, establecéndose unha edificabilidad máxima de 0,6 e 0,75 m²/m² 
respectivamente, o que permite edificar unha vivenda en parcela mínima de 300 m²c na zona RU-
1 e de 225 m²c na zona RU-2. 

Polo tanto, dende o punto de vista operativo e de resposta funcional dende a realización do 
presente documento de planeamento, esta previsión permite realizar vivendas unifamiliares illadas 
ou pegadas nunha primeira fase de desenvolvemento, que posibiliten a relocalización de forma 
prioritaria dos ocupantes das vivendas incluídas no sector que haxan de ser demolidas por resultar 
incompatibles coa ordenación proposta. A ordenanza que nelas se establece, garante tamén a 
construción dunha vivenda de dimensións similares ás existentes. 

Tendo en conta que a transformación do solo implica loxicamente un custo para os propietarios 
como consecuencia das cargas de urbanización e xestión inherentes á devandita transformación, 
non é menos certo que tamén implica un beneficio derivado da devandita transformación. Así, os 
propietarios dos terreos terán por un lado dereito a recibir aproveitamento urbanístico en 
proporción á superficie de terreos orixinal, e por outro, os propietarios de construcións e vivendas 
incluídas no ámbito terán á súa vez o dereito a ser indemnizados mediante a valoración dás 
edificacións ou construcións con independencia do solo, segundo ou seu estado e antiguedade no 
momento ao que deba entenderse referida a valoración. 

O proxecto de compensación ou instrumento de xestión que desenvolva as determinacións do 
presente documento de Plan Parcial será o encargado de establecer os dereitos e deberes dos 
propietarios dos terreos, garantindo de forma concreta e efectiva a adxudicación de dereitos nas 
parcelas resultantes e o realoxo, no seu caso, das vivendas que resultaren incompatibles coa 
ordenación. 

2.4. ACCESIBILIDADE VIARIA E REDES DE SERVIZOS DE INFRAESTRUCTURAS 

2.4.1. Rede viaria 

Conexión exterior viaria: 

O sector de actuación atópase lindante coa Avenida de Clara Campoamor (Vía da Universidade) 
no Sur e no Oeste. Cara esta vía, na parte mais noroccidental do ámbito, prevese a principal 
conexión exterior do sector. Esta conexión formalízase nun cruce en forma de T sobre este vial, 
regulado mediante semaforización para permitir o xiro a esquerdas na zona onde na actualidade 
existe unha glorieta. A glorieta existente desaparece no Plan Xeral, sendo substituída por outras 
dúas sobre o mesmo vial localizadas fors da delimitación do sector; unha delas ó Sur do ámbito 
(conexión coa futura Ronda de Vigo) e outra ó Norte do mesmo que conecta mediante un novo vial 
coa Avenida de Castrelos. Esta semaforización, prevese como situación transitoria en tanto non se 
executen as glorietas, correspondentes ós estantes tramos deste Sistema Viario Especial.  

Ademais, o sector encádrase nun sistema viario existente que permite a permeabilidade co resto 
de núcleos existentes nos alrededores. O viario interior amplía e da continuidade a este viario, 
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mellorando a accesibilidade do entorno ao tempo que permite unha serie de alternativas de 
conexión: 

 Zona Este: camiño de Falcoa, que vai de Norte a Sur e que conectará ao Norte coa parte Este 
de Castrelos e ao Sur coa a Rúa de Macal, e a través desta coa PO-330. O cruce sobre a Vía 
da Universidade producirase mediante un falso túnel que substituirá as pontes existentes na 
actualidade. 

 Zona Norte: Camiño de Fondo e de Seixo, que permiten a conexión con núcleos existentes. 
Ademais, a través do Camiño de Fondo, crúzase sobre a Avenida dá Universidade conectando 
coa PO-330. 

Rede viaria interior: 

 A proposta viaria concrétase cun trazado interior articulando a superficie do ámbito, cun 
viario principal que baixa dende o cruce do camiño de Falcoa sobre a a Avenida dá 
Universidade ata chegar de novo á propia avenida. Sobre este vial, parten en dirección 
aproximada Sur-Norte tres vías que permiten distribuir o tráfico ó resto do ámbito. Destas 
tres vías, dúas son de novo trazado, sendo o Camiño de Falcoa (o situado mais ó Este) 
unha ampliación sobre o existente. Por último, no extremo Norte, aparece outro vial de 
dirección xeral de Este a Oeste que recolle o tráfico procedente das rúas de orientación 
Norte Sur, permitindo continuar cara os camiños existentes de Fondo ou Falcoa. O último 
vial consiste na ampliación do Camiño do Seixo, que permite a continuidade do mesmo en 
mellores condicións das actuais. 

 En canto á sección proposta para o Vial dá Universidade, ésta articúlase con dous carrís de 
ida e dous de volta para vehículos, ampliándose cun terceiro carril de incorporación e saída 
na zona de acceso ao ámbito dende o devandito vial.  A sección prevista amplíase dos 21 m 
previstos polo Plan Xeral ata 24 m, e 30 m nas zonas de terceiro carril. Dita sección, tal e 
como se representa nos planos de ordenación do Plan Parcial, proxéctase cunha banda de 
beirarrúa axardinada de 7,50 m, que na ordenación proposta discorre contigua á zona 
verde, incorporando un percorrido de carril-bici de 3 m. A devandita banda, amplifica a 
beirarrúa neste lado de contacto co ámbito e, ao mesmo tempo, reserva un espazo viario 
para a posible reestruturación futura do Vial dá Universidade, podendo servir, caso de ser 
necesario, para a ampliación dun carril de vehículos en cada sentido, a inclusión dun 
elemento de mediana separando os tráficos ou para a inclusión dun sistema de transporte 
por tranvía; resultado dun estudio máis pormenorizado de dito sistema de transporte ao 
longo de todo o recorrido polo Vial dá Universidade. Dita franxa axardinada, pertence polo 
tanto ao sistema viario especial, e o seu tratamento axardinado concretarase no Proxecto 
de Urbanización que desenvolva o Plan Parcial. 

 Por último, o Plan Parcial, reserva un espazo para a localización dunha parada de autobús 
na zona de entrada ao Este no Vial da Universidade, na marxe dereita do carril de 
incorporación, de dimensións 12x2,75 m de dársena mais 10 m nos tramos de aproximación 
e saída respectivamente. Non obstante, dita parada será estudada polos servizos de tráfico 
e transportes do Concello, en relación á súa localización e suficiencia. 
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Estrutura da rede viaria: 

Segundo se representa no plano de ordenación do viario ORD 01.4 Planta e Seccións Tipo, a 
configuración das seccións dos viarios é a seguinte: 

Sistema Vario Especial – SVE (Vial dá Universidade): 

O vial presenta dúas configuracións principais: 

Normal: Beirarrúa de 2,50 m + dous carrís de 7,00 m + dous carrís de 7,00 m + 
beirarrúa de 2,50 m + franxa axardinada e carril bici de 5,00 m. Total de 24 m. 

Intersección:  Similar ó anterior pero cun carril de cambio de velocidade (aceleración e 
deceleración) de 3,50 m en sentido descendente. Ademais dispón dunha liña 
de aparcamento de 2,25 m na mesma marxe e ampliando esta beirarrúa a 
2,75 m mais a fraxa axardinada e carril bici de 5 m. Total de 30 m. 

Viais secundarios: 

Tipo 1: Correpóndese cun viario mixto para manter a acessibilidade a un grupo de 
vivendas no Noroeste que queda fora do ámbito. Terá 8 metros de ancho de 
coexistencia de tráficos e permititrá o enlace do novo viario co Camiño do 
Fondo. 

Tipo 2: Correpóndense co vial en fondo de saco de acceso as parcelas na zona 
Noreste do sector, e co eixo 8. Dispoñe de beirarrúas de 2 m e calzada de 
5,00 m, cun ancho total de 9 m. Dispóñese un remate en fondo de saco con 
prazas de aparcamento e cun radio de xiro no borde interior de beirarrúa de 
12,50 m, para permitir o xiro dun vehículo de 10 m sen manobra, en 
cumprimento do arrt. 5.10.5 do Plan Xeral e as Condicións de aproximación e 
entorno do CTE, DB-SI, sección SI 5.  

Tipo 3: Correspóndese cos eixos 1, 2 3 e 7 Dispón de aparcamento en ambas 
marxes de 2,25 metros de ancho, beirarrúas de entre 2,00 e 2,5 metros de 
ancho e calzadas de dobre sentido de entre 6 e 7 metros de ancho, para 
anchos totais de entre 14,5 e 16 m. A única excepción resulta un tramo do 
Eixo 2 no que non se inclúe unha das bandas de aparcamento. Os viais 
correspondentes a este tipo que supoñen borde de ámbito, poden verse 
incompletos ó atoparse parte da aliñación fora do ámbito. Garantízase, en 
todo caso, a funcionalidade da sección viaria nestos casos. 

Tipo 4: Correpóndense cos eixos 4, 5 e 6 e dispoñen de aparcamento só nunha 
marxe de 2,25 m, beirarrúas de entre 2 e 3 m e calzadas de entre 6 e 6,5 m. 
O ancho total varía entre os 12,50 e os 14,25 m. 

Tipo 5: Viarios peonís de 10 metros de ancho conectando os Eixos 4 e 6 e outro de 
caracter peonil pero cun carril bici incluído de 5 metros de ancho total 
bordeando o dotacional situado no Sur do ámbito. 
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2.4.2. Redes de servizos 

 Rede de Augas Residuais. 

O sistema de saneamento que se proxectará para o ámbito será de tipo separativo, polo que se 
formula unha rede de augas residuais e outra de augas pluviais. 

A conexión exterior de augas residuais principal se realizará sobre un colector de 400 mm de 
diámetro que á súa vez conecta co colector de marxe do río Lagares que vai cara a EDAR. O 
deseño desta infraestructura se realizará mediante un proxecto constructivo que desenvolva as 
determinacións deste Plan Parcial. No devandito Plan Parcial dita conexión se inclúe como 
conexión exterior de saneamento, desenvolvendo as previsións do Plan Xeral. 

O colector descrito en planos, correspóndese co Sistema Xeral Secundario do Plan Xeral SX-
RES2-24.001 e ten unha lonxitude aproximada de 370 m. 

Para o deseño da rede interior consideráronse os seguintes condicionantes: 

- A altimetría actual dos terreos, os seus puntos baixos e liñas de escorrentía natural. 

- As bacías vertentes actuais. 

- A rede de saneamento existente. 

- A altimetría modificada prevista para o Polígono. 

- As aliñacións de viais e espazos públicos previstos. 

- A disposición e frontes de parcelas. 

Se situarán pozos de rexistro como mínimo cada 50 metros así como nos cambios de dirección ou 
de rasante. 

As pendentes mínimas no proxecto de urbanización serán do 0,5%, e se determinarán de acordo 
cos caudais para que as velocidades mínimas non descendan de 0,6 m/s. Tampouco deberán 
exceder velocidades de 5 m/s ni pendentes superiores ó 6%. 

O caudal medio de augas residuais obtense en función da demanda de auga potable prevista 
considerando que chega á rede de saneamento o 100% do caudal. Para obter o caudal punta de 
augas residuais considérase que os vertidos se concentran en 10 horas, é dicir, asúmese un factor 
punta de 2,4. O caudal punta global queda en 18 l/s (sobre o que se deseña). 

Como solución provisional entre a construción da Fase 1 e a Fase 2, proponse a construción dun 
Pozo de bombeo na marxe Sur que conecte coa rede existente, así como a proplongación dun 
colector na marxe Norte. Estas actuacións quedarán foraa de servizo coa posta en servizo das 
redes da Fase 2. 

 Rede de Augas Pluviais. 

Como se indicou anteriormente o sistema de saneamento será de tipo separativo. 
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O sector ten fundamentalpente pendentes de Este a Oeste que permiten ter o total dos vertidos 
neste sentido. A totalidade das augas pluviais do interior do sector irán parar á conexión exterior 
de pluviais. Esta conexión se corresponde coa actuación SX-PL2-18.004 prevista no Plan Xeral.  

O deseño da drenaxe e das pluviais seguen os criterios establecidos no Plan Xeral e as augas 
reverten ó medio en canto é posible, presérvanse os puntos de escorrentía, e se distribúen os 
puntos de reversión co obxecto de non modificar o comportamento hidráulico das bacías. O 
proxecto de urbanización que se redacte en desenvolvemento deste Plan Parcial terá que ter en 
conta ditos condicionantes, e xustificará as solucións técnicas para cumplir os requisitos que se 
fixan dentro do Plan Parcial. 

Antes do vertido ó medio, sempre se realizará un tratamento consistente nun desarenado e unha 
separación de grasas a fin de devolve-la auga ao medio coas condicións necesarias. 

Ao igual que na rede de residuais, disporanse pozos como máximo cada 50 metros e nos cambios 
de aliñación en planta ou de rasante. 

Instalaranse sumidoiros a ambos lados da calzada que se conectarán a pozos de rexistro ou 
arquetas , nunca directamente á condución. 

De igual modo instalaranse arquetas de acometida en cada parcela que conectarán cos pozos de 
rexistro. 

As conducións de unión entre os pozos de rexistro e os sumidoiros e acometidas, se executarán 
mediante conducións de Ø 300 mm. 

Para o cálculo da rede de drenaxe de augas pluviais seguiuse o método racional para permitir o 
alivio dos caudais máximos previstos para un ano horizonte que considera o pleno 
desenvolvemento das instalacións previstas. Segundo esto, o caudal ven dado pola fórmula: 

Q = K x C x I x A 

Sendo: 

K = Coeficiente de uniformidade. 

C = Coeficiente de escorrenta da bacía drenada. 

I = Intensidade media de precipitación correspondente ó período de retorno 
considerado e a un intervalo igual ó tempo de concentración. 

A = Área da bacía vertente. 

Q = Caudal no punto de desaugue da bacía de superficie A para unha precipitación 
de intensidade media igual a I. 

Este método é adecuado para bacías con tempo de concentración menor de 6 horas e polo tanto 
válido para a situación que nos ocupa. 

As pendentes mínimas no proxecto de urbanización serán do 0,5%, e se determinarán de acordo 
cos caudais para que as velocidades mínimas non descendan de 0,6 m/s. Tampouco deberán 
exceder velocidades de 5 m/s nin pendentes superiores o 6%. 
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O caudal previo ó vertido obtido, para un período de retorno de 10 años é o seguinte: 

- Bacía principal: 1,13 metros cúbicos por segundo, transportados mediante un colector de 
800 mm de diámetro ata a reversió ó medio, previo tratamento). Tamén inclúe aportes de 
zonas exteriores ó ámbito. 

Como solución provisional entre a construción da Fase 1 e a Fase 2, proponse a construción 
dunha baixante na marxe sur cara o vial de acceso á Universidade e a conexión coa rede 
existente na marxe norte. Estas actuacións quedarán fora de servizo coa posta en servizo das 
redes da Fase 2. 

 Auga Potable. 

Establécese unha previsión mínima para un consumo medio de 350 l/hab día e 3 habitantes por 
vivenda, o que supón 1.050 litros por vivenda e día. Ademais os equipamentos disporán dunha 
dotación de 0,5 l/s/ha. Con estas previsións obtéñense 7,5 litros por segundo para un total de 650 
metros cúbicos ó día e 18 l/s de caudal punta (establecido un coeficiente de 2,4, equivalente a un 
consumo concentrado un perído de de 10 horas). Estes datos, obviamente sen contar os caudais 
para incendios. 

Con estas previsións as redes existentes na zona non son suficientes para garantir a demanda 
polo que o ámbito debe denvolver as conexións exteriores necesarias. 

O informe municipal de viabilidade de infraestruturas estima que son necesarios os seguintes 
sistemas: SX-AG2-03.002, SX-AG2-03.003, SX-AG2-03.004, SX-AG2-04.002 (e unha 
prolongación do mesmo) e o SX-AG2-04.006. Ademais tamén estima que é preciso acomenter a 
inversión da ampliación e melloras da ETAP do Casal (SX-AG1-04.001) prevista no Plan Xeral. 

En resume, estímase necesaria a construcións duns novos depósitos en Lavadores, da condución 
ata o ámbito (na que se deberán ter en conta as demandas do resto de desenvolvementos 
afectados por estes sistemas xerais ) e a ampliación e mellora da ETAP do Casal. 

Dada a diferencia de cotas entre os depósitos previstose o ámbito (100 m) e a importancia dos 
diámetros considerados estímase que a presión de funcionamento será suficiente, incluíndo o 
caso de incendio. A diferencia de cotas entre a parte mais alta do ámbito (110 m) e a ETAP de 
Valladares (201 m) é de mais de 90 m. Tendo en conta que a lonxitude é de 4,25 km, a perda de 
carga, para manter 20 m de altura no ámbito, debe ser inferior a 71 m, que se corresponde a 16,70 
m/Km. Estimando que as conduccións teñan velocidades próximas ás máximas recomendadas 
(1,5 m/s) as perdas de carga por kilómetro son inferiores ós 8 m. Para que a perda de carga sexa 
un problema, as velocidades nas conducións deberán ser aproximadamente de 2,25, é dicir, un 
50% superiores ó máximo recomendado. Estes datos son realizados considerando conducións de 
300 mm de diámetro, se o diámetro é superior as velocidades necesarias para superar as perdas 
de carga máxima son tamén superiores (3 m/s, frente a un máximo recomendado de 2 para 
conducións de 500 mm). É dicir, que para un deseño da conexión exterior de abastecemento 
normal, disporase dunha marxe 35 metros de altura, polo que non se considera necesario a 
construción de novos depósitos contra incendios. 

Na rede interior o diámetro mínimo das canalizacións na red é de 100 mm, de modo que sobre ela 
poidan instalarse hidrantes de diámetro 80 mm.  
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A protección contra incendios resólvese mediante hidrantes que se sitúan á distancia sinalada pola 
normativa vixente así como xunto ós edificios de equipamento. 

A conexión exterior de abastecemento incluída dentro do Plan Parcial implementa e desenvolve as 
determinacións xa concretadas no Plan Xeral. 

Existen ademais servizos afectados no interior do ámbito en forma de retranqueo de dúas liñas 
principais. O novo trazado segue as rúas propostas volvéndose ó trazado orixinal en canto é 
posible. 

 Enerxía Eléctrica 

A conexión da rede de enerxía eléctrica realizarase ao Norte do sector, previo paso da dobre liña 
aérea de media tensión existente a subterránea e conexión cos centros de transformación. 

A potencia prevista no ámbito obterase a partir dos diferentes usos aos que se destinarán as 
parcelas, tendo presente a súa superficie e a dotación por uso. 

Para isto, aplicarase o establecido na instrucción ITC-BT-10 do vixente “Regulamento 
Electrotécnico de Baixa Tensión” (REAL DECRETO 842/2002, de 2 de Agosto). 

Os usos do ámbito descríbense a continuación: 

Uso residencial 

No ámbito de actuación, o número de vivendas totais acada un número estimativo de 585. 

Para o cálculo da potencia prevista aplícase a expresión (por simultaneidade): 

PVIVIENDAS (Kw) = (15,3+(n-21)x0,5)x9,2      (n = número de vivendas = 585) 

PVIVIENDAS (Kw) = 2736 kW 

Para realizar o cálculo da potencia demandada polos garaxes dos edificios considerarase 20 
W/m2, polo tanto: 

PGARAXES = 25.000 m2 X 20 W/m2 = 500 kW 

Para o cálculo de servicios comúns estimarase una potencia por cada portal (ascensor e 
alumeado) de 7,5 kW, polo tanto: 

PSERVICIOS COMÚNS = 40 x 7,5 = 180 kW 

Polo tanto o total de uso residencial é: 

PUSO RESIDENCIAL = 3536 Kw 

Uso comercial 

Para obter o valor da potencia aplícarase un valor de 100 W/m2: 

PUSO COMERCIAL = 3.850 x 100 = 385 kW 

Uso dotacional público 
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Aplicarase un valor de consumo de 100 W/m2, resultando: 

PUSO DOTACIONAL  = 759 x 100 = 759 Kw 

Alumeado público 

Aplicarase un valor de consumo de 1 W/m2, resultando: 

P ALUMEADO  = 44.144 x 1 = 45 kW 

Potencial total 

Segundo o visto anteriormente obtemos: 

PTOTAL  = 4.724 Kw 

A conexión exterior de enerxía eléctrica realizarase mediante liña de media tensión que conectará 
na rede de media tensión aérea que actualmente atravesa o ámbito. Dita rede será retranqueada, 
levándoa soterrada polo novo vial.  

Os criterios adoptados para o cálculo da rede de distribución de enerxía eléctrica son os 
seguintes: 

Toda a rede, tanto de media como de baixa tensión, será soterrada e entubada. 

As canalizacións disporán dun tubo de reserva en cada sección de gabia proxectada para unha 
posible ampliación da rede. 

Cada gabia levará tamén un tubo de telemando. 

Cando as redes de M.T. e B.T. discorran paralelas a outros servizos ou nos cruzamientos, 
gardaranse as distancias mínimas do vixente R.E.B.T. 

Para poder realizar a subministración de enerxía eléctrica a todos os centros de transformación, a 
repartición da enerxía realizarase mediante unha rede subterránea de media tensión 12/20 KV. A 
rede proxéctase en anel, que partindo do punto de entronque, enlazará os centros de 
transformación de compañía proxectados. 

Os diferentes centros de transformación sitúanse no centro de gravidade das cargas, sempre que 
sexa posible. Dende estes parte a rede de B.T. que é de tipo radial subterránea trifásica con 
neutro, ata as acometidas dos bloques de vivendas. A subministración efectuarase con corrente 
alterna a unha frecuencia de 50 Hz e unha tensión nominal de 400 V entre fases e 230 V entre 
fase e neutro. 

De acordo co anterior obtense a seguinte demanda teórica de potencia para toda a actuación:  
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USO RESIDENCIAL Potencia (kW)
Vivendas 2735,16
Garaxes 500
Servicios comúns 300
USO COMERCIAL
Locais comerciais 385
USO DOTACIONAL PÚBLICO
Dotacións públicas 758,8
ALUMEADO PÚBLICO
Alumeado 44,14
TOTAL 4723,10  

A demanda de potencia a nivel de centro de transformación 5.248 KVA. Proxéctanse 4 centros de 
transformación de 2 x 630 kVA . 

A rede irá entubada en todo o seu percorrido baixo beirarrúas, exceptuándose os necesarios 
cruzamentos de calzadas, atendéndose á normativa dada ao efecto para estes casos por Unión 
FENOSA en todo o relativo a profundidades, cruces de calzadas, paralelismos e cruzamientos con 
outros servizos, etc. 

 Iluminación Pública 

Condicións de partida 

A disposición dos puntos de luz efectúase de forma que o nivel técnico da iluminación e a 
uniformidade da mesma satisfaga os obxectivos visuais desexados en función da zona a iluminar. 

Os parámetros de iluminación en servizo, adoptados en cada caso, dependen da importancia da 
rúa a iluminar, establecéndose os seguintes valores mínimos de iluminación media e mínima en 
servizo e uniformidade media (segundo as “Reglamento de eficiencia energética en instalaciones 
de alumbrado exterior”): 

- Viais de circulación secundaria clase CE3: Iluminancia ≥ 15 lux, U0 > 0,40. 

- Beirarrúas clase S3: Iluminancia Media ≥ 7,5 lux, Iluminancia mínima > 1,5. 

E segundo o “Regulamento Municipal Regulador das Instalacións de Alumeado Público no Termo 
Municipal de Vigo” as limitacións son as seguintes: 

- Rúas Secundarias: Iluminancia media de 15 a 20 lux, U0 > 0,45. 

A disposición das luminarias será axial, unilateral, pareada ou a tresbolillo en función do reparto 
das seccións viarias que diseñe o Proxecto Técnico que desarrolle as determinacións do Plan 
Parcial. 

Conexión Exterior 

Os circuítos que forman parte da instalación de alumado público que se proxectou parten de 
Centros de Mando propios e interiores ao área de reparto. O centro de mando resolve a 
subministración de enerxía eléctrica mediante acometida dende a rede xeral de distribución en 
baixa tensión dende un dos centros de transformación interiores ao ámbito. 
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Descrición da solución proxectada 

A obra eléctrica consiste no tendido de condutores unipolares de cobre 0,6/1 KV, illamento XLPE, 
entubados en polietileno UNE-EN 50086-2-4, a súa conexión aos Centros de Mando, luminarias e 
montaxe das mesmas cos seus correspondentes equipos e lámpadas. Tamén se proxecta o 
montaxe de Centros de Mando con seis saídas para dar servizo aos circuítos que se proxectan na 
actuación. Deste modo conséguese unha instalación de gran simplicidade de manexo e pechada 
en se mesma. 

Segundo o  tipo de vía e do ancho da mesma proxectouse a seguinte combinación de columna, 
luminaria e lámpada: 

- Columna: 4,0 m e 9,0 m.con brazo. 

- Luminaria: 3e Internacional Harmony ou similar. 

- Lámpara: VSAP de alto rendimiento. 

Para determinar a separación entre os puntos de luz, tivéronse en conta os seguintes factores: 

- Altura de montaxe. 

- Características fotométricas das luminarias. 

- Valor da uniformidade. 

Unha vez realizados os cálculos luminotécnicos correspondentes, púidose comprobar, que as 
beirarrúas peonís quedan suficientemente iluminadas co alumado previsto no viario.  

En función destas consideracións dispúxose o alumeado segundo a sección de vía en: 

- Luminaria Tipo: 3e Iluminación Harmony 100W, 150W e 250W ou similar sobre postes de 4 ou 
9 metros con brazo, dependendo da sección a iluminar. 

- Disposición: unilaterais ou a tresbolillo dependendo da sección a iluminar. 

- Retranqueo: 0,50 m entre eixe columna e borde calzada. 

A potencia total instalada será de 24.542 W (incluídos os consumos dos equipos auxiliares), para 
a que se disporá de centros de mando con regulación de nivel luminoso, tal e como obriga  o 
“Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior”, e que cumpra coas 
indicacións do regulamento municipal. Se procurará a implementación de melloras na reducción 
do consumo eléctrico e do mantemento da instalación. 

 Telecomunicacións 

Enténdese por canalización de telecomunicacións a obra civil formada por condutos que, xunto ás 
arquetas e rexistros que a seccionan a cada certa distancia, provese no subsolo os espazos 
necesarios para aloxar a rede portadora. 

A rede de canalización de telecomunicacións proxectada está formada por unha rede principal que 
une as cámaras de rexistro e as arquetas e/ou armarios de acometidas. Dende as arquetas 
dispostas nas canalizacións resólvese a acometida do servizo a cada unha das parcelas. 
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En resumo, as obras contempladas neste Capítulo consistirán nas actividades descritas 
seguidamente: 

- Gabiado. 

- Colocación de canalizacións. 

- Formigonado das conducciones. 

- Recheo e compactado de gabias. 

- Construción de arquetas e rexistros. 

- Mandrilado e obturación de condutos. 

 Gas 

Gas Galicia dispón na actualidade de rede de distribución de Gas na beira do ámbito polo que a 
conexión exterior do ámbito queda en principio garantida a través da mesma. 

A rede de distribución de gas proxectada leva a canalización a través de todo o viario permitindo a 
conexión para o subministro de tódalas parcelas residenciais e dotacionais. 

Por indicación dos Servizos Técnicos Municipais resérvase unha pequena parcela de equipamento 
na beira da estrada da Universidade para permitir o traslado da ERM de Pereiró. O desvío da 
tubería de alimentación da mesma vai pola estrada da Universidade de xeito independente á rede 
de distribución do interior. 

2.5. SISTEMA DE ACTUACIÓN E DELIMITACIÓN DE POLÍGONOS 

2.5.1. Delimitación de Polígonos 

A execución da ordenación proposta no sector S-34-R, realizarase por polígonos completos 
segundo se establece no artigo 123º da LOUG, e deberá ser o plan que conteña a ordenación 
detallada, neste caso o Plan Parcial, o que proceda á súa delimitación. 

Para estes efectos o Plan Parcial delimita un único polígono coincidente coa superficie delimitada 
do Sector. A delimitación dun único polígono, pola propia dimensión superficial do sector e a 
estrutura da propiedade, permite axilizar a execución do Plan Parcial. 

Sector, Área de Reparto e Polígono, resultan pois coincidentes, xa que, segundo se establece no 
apartado 3 da Ficha de planeamento do Plan Xeral, o sector de desenvolvemento constitúe unha 
área de reparto. 

2.5.2. Sistema de Actuación 

Segundo se establece no apartado 4 da Ficha do sector, a iniciativa da formulación do 
planeamento é pública, sendo o sistema de actuación por Compensación. Mediante este sistema, 
os propietarios achegan o solo de cesión obrigatoria e executan á súa costa as obras de 
urbanización, constituíndose en xunta de compensación.  
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Este sistema de actuación poderá ser substituído por algún dos sistemas de actuación directos ou 
o de concesión de obra urbanizadora se se desen, no momento de poñelo en marcha, as 
condicións establecidas no artigo 160.1 da LOUG. 

2.6. APROVEITAMENTO TIPO E COEFICIENTES DE PONDERACIÓN 

No apartado 3 da Ficha de planeamento do sector determínanse as condicións de equidistribución 
do mesmo, establecendo o uso global e a tipoloxía edificatoria característicos, neste caso, o uso é 
Residencial e a tipoloxía A, definida no art. 6.6.17 da Normativa do Plan Xeral do seguinte xeito: 

Edificación illada ou en bloques abertos: A que está exenta no interior dunha parcela, sen que 
ningún dos seus planos de fachada estea en contacto coas propiedades lindantes. 

O aproveitamento tipo, defínese na Memoria Xustificativa do Plan Xeral, como a expresión que 
sinala a equiparación de unidades edificables de distinto valor, segundo que esas unidades sexan 
dun uso global ou doutro, dunha tipoloxía ou doutra, dentro de cada área de reparto.  

O seu cálculo obtense como o cociente entre o aproveitamento lucrativo total, homoxeneizado, 
expresado en Uso Global e Tipoloxía Característica, e a Superficie Computable para estes efectos 
determinada no apartado de Superficies da Ficha. O coeficiente de ponderación para o uso global 
e a tipoloxía característica da área de reparto e igoal á unidade. 

 

Segundo se determina no art. 9.17.12. do Plan Xeral, Corresponde ao Planeamento de 
Desenvolvemento a desagregación dos Usos Globais definidos na Ficha do APR, en Usos 
Pormenorizados, debendo xustificar o reparto de usos, entre os compatibles, cos Coeficientes de 
Ponderación que lles corresponda a cada un destes usos pormenorizados, segundo o valor 
económico na zona, área ou distrito no que se localice o ámbito, co fin do seu axuste e equilibrio 
aos prezos reais da zona, e os criterios xerais da LOUG para o Planeamento de 
Desenvolvemento; Áreas de Reparto e Aproveitamentos Tipo. Nese mesmo artigo determínase 
que o Plan Parcial debe garantir o mantemento do Uso Global Característico do sector. 

2.6.1. Ponderación entre usos pormenorizados: 

Dacordo cos criterios establecidos na Memoria do presente Plan Parcial, así como o disposto nas 
Ordenanzas Específicas da mesma e cos condicionantes de limitación de uso establecidos na 
ficha de planeamento, os Usos Pormenorizados contemplados, a efectos da súa ponderación, son 
os seguintes: 
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- Residencial, Clase Vivenda, Categoría 2ª de vivienda multifamiliar (20,73% Vivenda Libre e 
38,00% Vivenda Acollida).  

- Residencial, Clase Vivenda, Categoría 1ª de vivenda unifamiliar (41,27 %). 

Dacordo co disposto na Memoria Xustificativa do Plan Xeral (en base ao disposto na lexislación 
vixente), a Ficha de Características establece que os ámbitos que prevén a existencia de uso 
residencial como uso global (sexa cal sexa a tipoloxía característica), teñen que ter, o coeficiente 
1. Máis, dado que a ficha de planeamento asina un 38% dese uso residencial para Vivenda 
Acollida a calquera tipo de protección pública, o coeficiente 1 refire e remite ao valor ponderado de 
repercusión do solo no m² construíble, calculado este valor en función das porcentaxes concretas 
de cada réxime no respectivo ámbito e polos valores de cada zona e factores de corrección por 
zonas e situación dos ámbitos, xustificados na propia Memoria do Plan Xeral. 

En razón de todo elo, o coeficiente 1 cando o uso global sexa o Residencial, será o resultante de 
aplicar ponderamente os valores de repercusión dos usos pormenorizados de vivenda libre e da 
vivenda acollida, en cada caso. 

Dado que o Plan Xeral entendeu como constante o valor de repercusión do solo para a Vivenda 
Acollida (387 €/m²) o valor ponderado variará exclusivamente en función do valor de repercusión 
do solo da Vivenda Libre (valor establecido no Anexo 6.1.2. da Memoria Xustificativa do Plan Xeral 
para o sector S-34-R), e das porcentaxes de cada un dos réximes previstos en cada ámbito.  

Ao valor ponderado (593,92 €) daráselle o coeficiente 1, e para a súa formación, no presente caso, 
as asignacións respectivas son 1,6164 para a Vivenda Colectiva Libre (960 €/m²) e 0,6516 para a 
Vivenda Colectiva Acollida (387 €/m²). O coeficiente de Vivenda Unifamiliar Libre (fixado en 600 
€/m²) será, xa que logo de 1,0102. 

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN
Uso pormenorizado Réxime % uso Valor repercusión € (Aptdo. 6.1.2 Mem. Xustif.) Coef. Ponderación
Residencial, Clase Vivenda, Categoría 2ª Libre 20,73 960 1,6171

Protexida 38,00 387 0,6519
Residencial, Clase Vivenda, Categoría 1ª Libre 41,27 600 1,0107
VALOR PONDERADO 100,00 593,67 1  

Estes coeficientes de ponderación (ou subponderación), poderán ser actualizados no momento da 
redacción do Proxecto de Compensación, de acordo cos criterios que a tal efecto se establezan 
pola Xerencia de Urbanismo. 

2.6.2. Cálculo do aproveitamento Tipo: 

O aproveitamento tipo (A.T.) fixado para a área de reparto S-34-R, é de 0,655 m²/m², de Uso 
Global Residencial e tipoloxía edificatoria característica A, de edificación Aillada.  

O aproveitamento tipo resultante de aplicar á ordenación detallada en función dos  coeficientes de 
ponderación de cada uso contemplado é o seguinte: 
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A. TIPO
Uso pormenorizado Réxime Superficie edificable Coef. Ponderación A.L.T. (*)
Residencial, Clase Vivenda, Categoría 2ª Libre 15.345 1,6171 24.813

Protexida 28.135 0,6519 18.340
Residencial, Clase Vivenda, Categoría 1ª Libre 30.559 1,0107 30.885

(*) A. L. T. (Σ Sup. Edificable uso x Coefic. Ponderación) 74.039

Superficie computable para el A. Tipo 112.955

A. Tipo (A.L.T./Sup. Comput. A. Tipo) 0,655  

 

Xa que logo, o Aproveitamento Tipo da Área de Reparto é coincidente co fixado na Ficha de 
Características do PXOM 

 

2.7. CESIÓN DE APROVEITAMENTO 

Por aplicación do disposto no art. 22.d) e o art. 23 da LOUG, unha vez aprobado o presente Plan 
Parcial, a transformación do solo urbanizable comportará para os seus propietarios a obriga de 
ceder obrigatoria, gratuíta e libre de cargas á Administración municipal o solo correspondente ó 
10% do aproveitamento lucrativo da área de reparto, polo que o aproveitamento urbanístico dos 
propietarios será o resultado de aplicar á súa superficie de parcela inicial, o 90% do 
aproveitamento tipo da área de reparto correspondente. 

A devandita cesión de solo concretarase unha vez redactado e aprobado o instrumento de 
equidistribución (neste caso o Proxecto de Compensación) que dea cumprida a execución xurídica 
da transformación do solo urbanizable (artigo 118 do Texto Refundido da LOUG). 
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[B] NORMATIVA URBANÍSTICA
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[3] NORMAS XERAIS 

3.1. NATUREZA 

O presente documento urbanístico ten o carácter e a natureza de Plan Parcial para o 
desenvolvemento do sector de Solo Urbanizable S-34-R, delimitado polo Plan Xeral de 
Ordenación Municipal de Vigo, sendo o seu contido e alcance o que lle confire a esta figura de 
planeamento a lexislación urbanística vixente. 

3.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

A presente normativa será de aplicación no ámbito do sector de Solo Urbanizable S-34-R, tal e 
como se prevé no Plan Xeral vixente e no propio Plan Parcial. 

3.3. VIXENCIA 

O Plan Parcial entrará en vigor ao día seguinte da publicación das Normas Urbanísticas no BOP, 
tras a súa aprobación definitiva, e terá vixencia indefinida. 

3.4. ALCANCE NORMATIVO DOS DOCUMENTOS DO PLAN PARCIAL 

Todos os documentos do Plan Parcial terán alcance normativo, salvo naquelas determinacións 
nas que se indique o seu carácter indicativo, informativo ou non vinculante, e as súas 
determinacións serán de obrigada aplicación, vinculando tanto a Administración como aos 
particulares. 

3.5. DESENVOLVEMENTO DAS DETERMINACIÓNS DO PLAN PARCIAL 

Para o desenvolvemento e execución do Plan Parcial será precisa a elaboración dos 
correspondentes proxectos de parcelación, urbanización, e edificación. 

O contido dos devanditos proxectos será o establecido na lexislación urbanística e sectorial, 
debendo á súa vez cumprir coas condicións establecidas nas presentes Normas. 

Unha vez realizada a execución xurídica e material do sector ordenado polo presente Plan Parcial, 
non se poderán efectuar segregacións que produzan parcelas con condicións de forma e 
superficie que incumpran as correspondentes ordenanzas particulares. 

3.6. CUMPRIMENTO DA LEXISLACIÓN VIXENTE 

O cumprimento das normas e preceptos contidos nesta Normativa, non exime da obrigatoriedade 
de cumprir as restantes disposicións vixentes ou que poidan ser ditadas, sobre as distintas 
materias afectadas en cada caso. 
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Nos aspectos non contemplados nesta Normativa, estarase ao disposto na Normativa Urbanística 
do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo. 

En todas as actuacións, xa sexa urbanísticas ou edificatorias, que se produzan no ámbito do 
sector ordenado, estarase ao previsto no Decreto 35/2000, do 28 de Xaneiro, polo que a aproba 
ou Regulamento de desenvolvemento e execución dá Lei de accesibilidade e supresión de 
barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia. 

As edificacións, ademais das normas particulares do Plan Parcial, deberán cumprir co artigo 104º 
de adaptación ao ambiente da LOUG. 

3.7. DEFINICIÓNS 

Para os efectos desta Normativa, cantas veces se empreguen os termos relativos ás condicións 
de parcelas, parámetros edificatorios de posición, ocupación, edificabilidade, volume, calidade e 
hixiene e outros, estarase ás definicións comprendidas no Título VI NORMAS XERAIS DE 
EDIFICACIÓN da Normativa Urbanística do Plan Xeral. 

3.8. CONDICIÓNS XERAIS DE USO 

No referente ás condicións xerais de uso estarase ao disposto no Título V NORMAS XERAIS DE 
USO da Normativa Urbanística do Plan Xeral de Vigo. 

En canto se refire ao uso residencial estarase, ademais, ao disposto no Decreto 29/2010, do 4 de 
marzo polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia (NHV), ou 
normativa que a substitúa. 

A regulación pormenorizada de usos para cada parcela ou zona establécese nas correspondentes 
ordenanzas do presente Plan Parcial. 

3.9. CONDICIÓNS XERAIS DE VOLUME 

Volume edificable 

O volume máximo edificable será o resultante de aplicar cada unha das parcelas que se definen 
nos planos de ordenación as condicións que se establecen nas ordenanzas que lles son de 
aplicación. 

Non se contabilizarán para os efectos do cómputo de edificabilidade máxima, as superficies 
construídas no subsolo con destino a trasteros de superficie inferior a 10 metros cadrados 
vinculados ás vivendas do edificio, a aparcamentos ou a instalacións de servizo. 

Non computará como edificabilidade lucrativa a que se aplique na edificación destinada a usos 
dotacionais públicos. 
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Alturas 

Na regulación específica de cada zona de ordenanza e no Plano de ordenación ORD 02 
ordenación e regulación, establécese a limitación de alturas de cada parcela en número de 
plantas.  

A altura máxima medirase conforme se dispón na regulación específica de cada ordenanza.  

Por enriba desta altura máxima, salvo determinación expresa na ordenanza correspondente, solo 
permitiranse construcións recollidas no artigo 6.6.11 da Normativa Urbanística do Plan Xeral de 
Vigo, segundo o que alí se establece. 

Permítese, e mesmo se recomenda, a utilización de cubertas planas e axardinadas. 

 

Posición relativa da edificación. Ocupación máxima 

As aliñacións figuran expresadas nos planos de Ordenación. 

Estableceranse retranqueos ás aliñacións segundo as condicións específicas das Ordenanzas 
Particulares de cada zona. A ocupación máxima da edificación sobre rasante en cada unha das 
parcelas limitarase á "área de movemento da edificación" definida polos límites de retranqueo, no 
caso da vivenda unifamiliar, e polos “sólidos capaces” no caso da vivenda colectiva, segundo se 
grafía nos planos de ordenación do presente documento. 

As construcións baixo rasante, agás que as Ordenanzas Particulares determinen outras 
condicións, poderán ocupar os espazos correspondentes a separación a lindeiros e retranqueos, 
nos termos establecidos no seguinte parágrafo: 

Nos espazos correspondentes de separación mínima a lindeiros, as construcións baixo rasante 
serán enteiramente subterráneas. Nestas zonas, serán obrigatorias a plantación de especies 
vexetais preferentemente arbóreas, cumprindo en todo caso as condicións establecidas no Art. 
7.3.10 da Normativa do Plan Xeral de Vigo. 



PLAN PARCIAL DO SECTOR DE SOLO  URBANIZABLE S-34-R FALCOA. CONCELLO DE VIGO. 

 

    
   

20079P002R0 

117

[4] NORMAS PARTICULARES DAS ZONAS DE ORDENANZAS 

4.1. CONDICIÓNS COMÚNS A TODALAS ZONAS 

As condicións ás que se terán que axustar as edificacións do ámbito do Sector de Solo 
Urbanizable S-34-R serán as que figuran no presente Plan Parcial, definidas tanto gráfica como 
literalmente, complementadas, no seu caso, por as contidas na Normativa do Plan Xeral. 

4.1.1. Zonas de Ordenanza e Ordenanzas Particulares do Plan Parcial 

O Plan Parcial, establece a división do ámbito en Zonas de Ordenanza. A devandita división zonal 
comporta a cualificación do solo no ámbito do Plan Parcial, asignándose a cada unha delas a 
edificabilidade correspondente e a súa regulación específica por medio dunha ordenanza 
particular.  

As ordenanzas particulares do Plan Parcial regulan e detallan o réxime urbanístico a que han de 
someterse as edificacións e actividades en cada unha das zonas que establece a ordenación. 

A ordenación do Plan Parcial, aos efectos da regulación das edificabilidades, condicións de 
parcelación e edificación, dentro de cada zona de ordenanza, establece unha organización e 
estrutura determinada polo Viario xeral que, xunto co límite do ámbito, define diversas mazás que, 
á súa vez, se subdividen en Parcelas que constitúen a base da regulación. Así, o presente Plan 
Parcial establece as seguintes Zonas de Ordenanzas Particulares, que aparacen grafiadas no 
plano de ordenación Plano ORD "Zonificación": 

Zonas de Ordenanza Clave Manzana Parcelas
Residencial vivenda unifamiliar RU M1 P1

M2 P1
M3 P1, P2, P3
M4 P1, P2
M5 P1, P2, P3, P4, P5, P6

Residencial vivenda multifamiliar ou colectiva RC M6 P2, P3, P4,P5,P6
M9 P1

Áreas e edificacións dotacionais EQ M8 EQ1
M9 EQ2, EQ3

Espacios libres e zonas verdes EL M6 EL1, EL2
M7 EL3
M9 EL4
M10 EL5

Elementos comúns ELC M5 P7, P8, P9, P10
Dotación autonómica de vivenda DAV M6 P1  

As parcelas definidas polo Plan Parcial son solo aos efectos de fixar as condicións precisas de 
ordenación dos solos con aproveitamento lucrativo, das dotacións e dos espazos libres, públicos 
ou privados, sen prexuízo da división parceira que resulte, de acordo co previsto nestas Normas, 
no proxecto de reparcelación. 

No que non quede establecido nas ordenanzas particulares, serán de aplicación as Normas Xerais 
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do presente documento e a Normativa Urbanística do Plan Xeral. En todo caso deberase cumprir 
coa normativa sectorial que resultase de aplicación. 

4.2. ORDENANZA RU: RESIDENCIAL VIVENDA UNIFAMILIAR 

4.2.1. Definición e tipoloxía  

A presente ordenanza desenvolve, para a súa particular aplicación no ámbito do Plan Parcial, a 
ordenanza 9 do Plan Xeral, Edificación de Vilas e Chalés, a cal se establece como ordenanza 
complementaria nos parámetros non regulados na presente ordenanza. 

As edificacións que se constrúan en desenvolvemento do Plan Parcial cumprirán co establecido no 
Decreto 29/2010, do 4 de marzo polo que se aproban as Normas de Habitabilidade de Vivendas 
de Galicia (NHV) ou norma que o substitúa. Así mesmo cumprirán as condicións de vivenda 
exterior definidas no Art. 5.2.3. A do Plan Xeral. 

Os edificios responderán á tipoloxía de edificación illada, pareada ou agrupada en fileira, nas 
condicións que para o efecto se regulan. 

4.2.2. Ámbito de aplicación 

Será de aplicación nas zonas de ordenanza RU que se definen no Plano de ordenación ORD 02 
Ordenación e regulación deste Plan Parcial. 

4.2.3. Obras admisibles 

Admítese no ámbito da zona de ordenanza todas as obras nos edificios, obras de demolición e 
obras de nova planta reguladas no Título II, artigos 2.6.2, 2.6.3 e 2.6.4 das Normas Urbanísticas 
do Plan Xeral. 

4.2.4. División en subzonas de ordenanza. 

Aos efectos da aplicación das condicións de edificación, distínguense catro (4) subzonas ou graos 
de ordenanza, que comprenden, cada un deles, os terreos sinalados no plano de Ordenación cos 
códigos RU-1, RU-2, RU-3 e RU-4. 

4.2.5. Relación cos graos establecidos na ordenanza de referencia. 

Aos efectos de aplicación dás condicións de edificación remitidas ás da ordenanza de referencia, 
as subzonas de ordenación relaciónanse cos graos establecidos na devandita ordenanza do 
seguinte xeito: 

Subzona Grao ordenanza 9 Plan Xeral
RU-1 2º
RU-2 3º
RU-3 4º
RU-4 5º  
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4.2.6. Condicións de parcelación e tipoloxía 

Para os efectos de parcelacións, reparcelacions e segregacións cumprirán as condicións do artigo 
9.9.7. da ordenanza 9 do Plan Xeral, segundo a correspondencia cos graos establecida no 
apartado anterior. 

O documento a quen lle corresponda definir a parcelación definitiva poderá optar por establecer 
unha parcelación urbanística ou regular condicións de condominio nalgún dos tipos regulados no 
Título V de Normas Xerais de Uso do Plan Xeral no seu Artigo 5.2.1. 

4.2.7. Condicións de ocupación e edificabilidade 

A porcentaxe de ocupación e edificabilidade máximos permitidos en cada parcela son os 
seguintes: 

Mazá Parcela subzona Superficie Edificabilidade Edificabilidade Ocupación s / rasante
nº m²s m²c/m²s m²c %
M1 P1 RU-2 2.018 0,75 1.513 45
M2 P1 RU-2 4.265 0,75 3.199 45
M3 P1 RU-2 1.474 0,75 1.105 45

P2 RU-1 4.135 0,60 2.481 40
P3 RU-1 2.569 0,60 1.541 40

M4 P1 RU-3 4.835 0,90 4.351 50
P2 RU-1 1.660 0,60 996 40

M5 P1 RU-4 2.067 1,10 2.274 55
P2 RU-4 2.576 1,10 2.833 55
P3 RU-4 2.219 1,10 2.441 55
P4 RU-4 2.569 1,10 2.826 55
P5 RU-4 2.576 1,10 2.833 55
P6 RU-4 1.968 1,10 2.165 55  

Cumprirán o resto de condicións de ocupación e edificabilidade do artigo 9.9.8 da ordenanza 9 do 
Plan Xeral, segundo a correspondencia cos graos establecida no apartado 4.2.5 da presente 
ordenanza. 

Os mesmos criterios de edificabilidade e ocupación serán de aplicación para os posibles 
condominios admitidos nesta Ordenanza. 

4.2.8. Condicións de posición da edificación 

 Aliñacións exteriores. 

Son as indicadas no Plano ORD 01 Estrutura viaria e aliñacións do presente Plan Parcial. 

 Posición respecto á aliñación exterior e retranqueos a lindeiros. 

Cumprirán o estipulado nos artigos 9.9.11, 9.9.12 e 9.9.13 da ordenanza 9 do Plan Xeral, segundo 
a correspondencia cos graos establecida no apartado 4.2.5. da presente ordenanza. 

Na subzona RU-4, o plano de fachada das edificacións das parcelas P1, P2, P3, P4, P5 e P6 
deberá situarse aliñado en toda a lonxitude da mazá, a unha distancia mínima de cinco (5) metros 
dende a aliñación exterior, sen perxuizo do establecido no apartado 3 do artigo 9.9.12 da 
ordenanza 9 do Plan Xeral. 
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4.2.9. Condicións de volume 

 Altura máxima da edificación: 

Son as indicadas no Plano ORD 02 Ordenación e regulación do presente Plan Parcial. 

 Cota de orixe e referencia: 

A cota de orixe e referencia para a medición da altura será a do contacto da edificación co terreo 
no punto medio de tódalas súas fachadas. 

Cumprirán o estipulado nos artigos 9.9.14, 9.9.15 e 9.9.16 da ordenanza 9 do Plan Xeral, segundo 
a correspondencia cos graos establecida no apartado 4.2.5. da presente ordenanza. 

4.2.10. Condicións de aparcamento 

A reserva mínima de aparcamento, por cada por cada cen (100) metros cadrados construídos ou 
fracción, será a establecida no cadro seguinte: 

Subzona Reserva mínima 
RU-1 unha ( 1 ) praza
RU-2 unha con cinco ( 1,5 ) prazas
RU-3 unha con cinco ( 1,5 ) prazas
RU-4 unha con cinco ( 1,5 ) prazas  

Os garaxes aparcamento deberán cumprir as condicións xerais por razón do uso estipuladas no 
Título V das Normas Urbanísticas do Plan Xeral. 

4.2.11. Cerramentos das parcelas. 

Cumprirán co establecido no Art. 6.10.19 do Plan Xeral. 

4.2.12. Condicións construtivas e estéticas 

Cumprirán co establecido no Art. 9.9.21 do Plan Xeral. 

4.2.13. Condicións de uso 

1. Uso Característico: Residencial, Clase Vivienda, Categoría 1ª Unifamiliar. 

2. Usos Compatibles no mesmo edificio: Permítense, na tipoloxía de vivenda unifamiliar illada das 
subzonas RU-1 e RU-2, nas plantas baixas e semisotos vinculados as mesmas, os seguintes 
usos. 

- Terciario General, Clase Comercio: Categoría 1ª.  

- Terciario General, Clase Oficinas: Categoría: 6ª. 

- Dotacional, Clase Sociocultural: Categoría 9ª 

- Dotacional, Clase Asistencial: Categoría 10ª. 

- Dotacional, Clase Sanitario: Categorías 12ª y 14ª,  ésta sólo en planta Baja..  
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- Dotacional, Clase Servicios públicos, Categoría 15ª Oficinas servicio público. 

- Garaxe-Aparcamento: Categoría 1ª en plantas Baixa o inferiores o como edificio 
complementario.  

3. Usos Permitidos en edificios independientes: Permítense, na tipoloxía de vivenda unifamiliar 
illada das subzonas RU-1, os seguintes usos. 

- Dotacional Privado, Clase Educación, Categoría 1ª. 

- Dotacional Privado, Clase Asistencial, Categoría 10ª. 

- Dotacional Privado, Clase Sanitario, Categoría 12ª. 

4. Usos Prohibidos:  

- Os restantes. 

4.3. ORDENANZA RC: RESIDENCIAL VIVENDA COLECTIVA 

4.3.1. Definición e tipoloxía  

A presente ordenanza desenvolve, para o seu particular aplicación no ámbito do Plan Parcial, a 
ordenanza 6 do Plan Xeral, Edificación en bloques abertos, a cal se establece como 
complementaria nos parámetros non regulados na presente ordenanza. 

As edificacións que se constrúan en desenvolvemento do Plan Parcial cumprirán co establecido no 
Decreto 29/2010, do 4 de marzo polo que se aproban as Normas de Habitabilidade de Vivendas 
de Galicia (NHV) ou norma que o substitúa. Así mesmo cumprirán as condicións de vivenda 
exterior definidas no Art. 5.2.3. A do Plan Xeral. 

Os edificios responderán á tipoloxía de edificación illada. 

4.3.2. Ámbito de aplicación 

Será de aplicación nas zonas de ordenanza RC que se definen no Plano de ordenación ORD 02 
Ordenación e regulación deste Plan Parcial. 

4.3.3. Obras admisibles 

Admítese no ámbito da zona de ordenanza todas as obras nos edificios, obras de demolición e 
obras de nova planta reguladas no Título II, artigos 2.6.2, 2.6.3 e 2.6.4 das Normas Urbanísticas 
do Plan Xeral. 

4.3.4. Condicións de parcelación e tipoloxía 

Para os efectos de parcelacións, reparcelacions e segregacións a parcela mínima establécese en 
484 m2, debendose cumprir as condicións de posición da edificación do artigo Art. 9.6.8 da 
ordenanza 6 do Plan Xeral en relación coas parcelas lindeiras. 
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A edificación poderá, ou deberá, acaroarse ós lindeiros de parcela nas condicións xerais reguladas 
no Artigo 6.3.13. da ordenanza 6 do Plan Xeral. 

4.3.5. Condicións de ocupación e edificabilidade 

A edificabilidade máxima permitida en cada parcela son as seguintes: 

Mazá Parcela Zona Superficie Uso pormenorizado Edificabilidade
nº m²s m²c
M6 P2 RC 1.572 Vivenda categ. 2ª, acollida VPA 2.440

P3 RC 6.473 Vivenda categ 2ª, libre 13.038
P4 RC 902 Vivenda categ. 2ª, libre 2.307
P5 RC 1.629 Vivenda categ. 2ª,acollida VPA 4.858
P6 RC 2.287 Vivenda categ. 2ª,acollida VPA 6.794

M9 P1 RC 6.954 Vivenda categ. 2ª,acollida VPA 14.043  

En aplicación do Artigo 42 do Decreto 35/2000, Regulamento da Lei de Accesibilidade, o tres (3) 
por cento das vivendas acollidas deberá reunir as condicións de adaptación a persoas de 
mobilidade reducida. 

 Condicións de edificabilidade: 

A edificabilidade máxima deberá dispoñerse obrigadamente no interior do sólido capaz ou 
envolvente volumétrica definida polas superficies en planta da edificación e as alturas máximas 
grafiadas nos Planos de ordenación deste Plan Parcial, podendo sobresair unicamente os voos 
segundo o disposto no Art. 9.6.19 da ordenanza 6 do Plan Xeral. 

Debido ao escalonamento da edificación para adaptarse ás pendentes do terreo, incorpóranse nos 
planos ORD 03.2 Esquemas de ordenación, uns esquemas aclaratorios para a disposición da 
edificabilidade nos solidos capaces das distintas parcelas da zona de ordenanza. 

Os diferentes bloques poderanse unir en planta baixa con pérgolas ou soportais cubertos e 
abertos lateralmente para circulacións comúns exteriores e de portería. 

Non se contabilizarán para os efectos do cómputo de edificabilidade máxima, as superficies 
localizadas baixo rasante, en soto ou semisoto, que se destinen a instalacións técnicas da 
edificación. 

Tampouco se contabilizarán para os efectos de cómputo de edificabilidade a superficie baixo 
rasante correspondente ás prazas de aparcamento obrigatorio, nin a parte que lles corresponda de 
accesos e áreas de manobra. 

 Condicións de ocupación: 

A ocupación sobre rasante está limitada aos sólidos capáces definidos nos planos de ordenación. 

Para o cómputo da porcentaxe de ocupación da edificación considerarase a da planta baixa máis 
a proxección da planta primeira. Todos os espazos cubertos computan como ocupación menos os 
aleiros. 

Os corpos voados computarán; ademais, como fachada para os efectos de retranqueos será a do 
corpo voado. 
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A ocupación baixo rasante poderá ser do 100% da parcela resultante da futura reparcelación, 
podéndose mancomunar estes sotos para garaxe e instalacións comúns, establecendo 
condominios suxeitos a división horizontal. 

Igualmente en subsolo poderase ocupar o 100% dos espazos libres privativos. 

4.3.6. Condicións de posición da edificación 

As edificacións representadas nos planos de ordenación, teñen determinación vinculante en canto 
á súa posición, podendo estar representadas en maior dimensión superficial da aparentemente 
resultante do cociente entre a edificabilidade atribuída e o número de plantas, nestes supostos o 
seu carácter é de sólido capáz.   

A efectos de posición altimétrica das edificacións na parcela, fíxase a cota de nivelación das 
plantas baixas para cada bloque no plano de ordenación ORD 03.3 ESQUEMAS DE 
ORDENACIÓN. Para permitir unha correcta adecuación das plantas baixas respecto da rasante do 
terreo, o solo acabado da planta baixa poderá estar a unha cota diferente, máis alta ou máis baixa 
de cento cincuenta (150) centímetros, respecto de dita cota de nivelación determinada. 

 Aliñacións exteriores: 

Son as indicadas no Plano ORD 01.1 Estructura viaria e aliñacións do presente Plan Parcial. 

 Separación a lindeiros laterais: 

Para os efectos de novas parcelacións, reparcelacions e segregacións, cumprirán co establecido 
no partado 3 do artigo 9.6.8 da ordenanza 6 do Plan Xeral. 

4.3.7. Condicións de volume 

 Altura máxima da edificación: 

A altura máxima sinálase no Plano ORD.02 “ordenación e regulación” no que respecta ao número 
de plantas permitido.  

 Altura en metros: 

Tódalas edificacións terán como altura máxima de coroación a resultante de aplicar unha altura 
máxima á Planta Baixa de catrocentos cincuenta (450) centímetros, e as plantas de pisos unha 
altura máxima de trescentos cincuenta (350) centímetros. 

 Construccións por riba da altura: 

Por enriba desa altura máxima, permítese a construción dunha planta de ático, incluído no 
cómputo da edificabilidade, con recuados tales que queden dentro do sólido capaz definido por un 
plano que parta da aresta superior do último forxado, e teña unha inclinación máxima de corenta e 
cinco (45) graos sesaxesimais. 

Ademais da posible construción de áticos recuados, poderase construír cuberta inclinada con 
pendente máxima do trinta (30) por cento, con panos non quebrados, e remates de estilo e deseño 
do edificio, ou letreiros ou emblemas que, en todo caso, estarán por debaixo dunha envolvente do 
edificio, sólido capaz, definido polas súas fachadas e a intersección dos planos que arrancando do 
final das mesmas teñan unha inclinación non superior a corenta e cinco (45) graos sesaxesimais. 
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Sen excede-la altura de coroación máxima permitida, autorízase a prolongación do plano de 
fachada ata cento vinte (120) centímetros sobre o forxado da última planta permitida, co fin de que 
o aproveitamento baixo cuberta poida ter mellor uso. O aproveitamento baixo cuberta computará a 
efectos de aproveitamento a partir dunha altura interior de cento cincuenta (150) centímetros. En 
ningún caso se autoriza a prolongación das frontes de salientes de corpos voados ou miradoiros, e 
o voo do aleiro tamén se medirá sobre o plano de fachada, sen que sexa posible establecer 
crecidos sobre dito voo. 

Por enriba da última planta soamente se permite unha (1) planta de ático ou de aproveitamento 
baixo cuberta. 

O Nivel de cumieira non poderá superar a altura de catro (4) metros por riba da cara superior do 
forxado da última planta autorizada distinta do ático. 

En ningún caso a devandita altura poderá superar os sete (7) metros por riba de calquera punto do 
nivel de cornixa dá edificación. 

 Altura de pisos: 

Cumprirán o establecido no artigo 9.6.15 da ordenanza 6 do Plan Xeral. 

 Medición da altura: 

A cota de orixe e referencia para a medición de alturas será a da liña de contacto da edificación co 
terreo no punto medio de tódalas súas fachadas. Ningún punto de dita intersección poderá estar a 
unha cota diferente, máis alta ou máis baixa de cento cincuenta (150) centímetros, da cota de 
referencia así determinada. 

Por razóns das fortes pendentes posibles nalgunhas parcelas, as fachadas lonxitudinais opostas 
posúen dúas cotas diferenciadas, polo cal nas fachadas transversais mediranse as alturas nos 
puntos medios de cada tramo correspondente de acordo aos gráficos seguintes. 

Na fachada onde se produce escalonamiento, a altura reguladora correspondente non se poderá 
superar nunha lonxitude superior ao 60% da dimensión total da fachada. 

En situacións de parcelas ou terreos en que por ter fortes pendentes non sexa posible cumprir a 
condición extrema do apartado anterior, a edificación deberá proxectarse graduada, cumprindo os 
requisitos anteriores. 
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 Salientes e voos permitidos: 

Permítese sobresaír das fachadas exteriores, sobre o espazo libre ou viario, cos salientes 
contemplados no Art. 6.6.19. do Plan Xeral, podendo os corpos voados pechados atinxi-lo oitenta 
(80) por cento da lonxitude da aliñación de fachada, ata un máximo de cen (100) centímetros. Os 
voos quedarán separados das fincas contiguas, como mínimo, nunha lonxitude igual ó seu saliente 
e non inferior a sesenta (60) centímetros. 

A altura mínima libre dos salientes sobre a rasante da aceira ou espazo público, ou de uso público 
ou comunal, non poderá ser inferior a de trescentos cincuenta (350) centímetros. 
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4.3.8. Condicións hixiénicas 

Cumprirán o establecido no artigo 9.6.16 da ordenanza 6 do Plan Xeral. 

4.3.9. Condicións de aparcamento 

A dotación mínima de aparcamento será de unha con cinco (1,5) prazas por cada cen metros 
cadrados construídos ou fracción, non podendo resultar este número de prazas inferior, en ningun 
caso, ao número total de vivendas. 

Os garaxes aparcamento deberán cumprir as condicións xerais por razón do uso estipuladas no 
Título V das Normas Urbanísticas do Plan Xeral. 

4.3.10. Condicións das zonas de Cesión de Uso de Superficie (CS) 

No espazo exterior accesible, de uso público e dominio privado da presente zona de ordenanza, 
deberase garantir pola intervención municipal onde corresponda, as funcións de paso e plantación 
de arboredo e vexetación, así como de canalización de servizos urbanos, en desenvolvemento do 
contido nestas Normas e en concordancia cun axeitado nivel de seguridade, conservación, 
mantemento e ornato público. 

4.3.11. Condicións construtivas e estéticas 

 Composición da edificación: 

A composición de fachada será libre. 

A cuberta poderá ser plana ou inclinada. Neste último caso, non superará os trinta (30) graos 
sesaxesimais de pendente e estará formada por planos continuos sen caneos nos seus planos, 
vertentes ou faldróns. 

 Materiais: 

Prohíbese o uso de materiais que non resistan en debidas condicións o paso do tempo, e aqueles 
materiais que non esten previstos especificamente para quedar vistos. 

4.3.12. Outras condicións xerais 

Complementariamente ao establecido na presente ordenanza, cumprirase co disposto no artigo 
9.6.21 do Plan Xeral de Vigo. 

4.3.13. Condicións de uso 

 Réxime do uso característico: 

1. Uso Característico: Residencial, Clase Vivenda, Categoría 2ª. 

2. Usos Compatibles no mesmo edificio:  

- Terciario, Clase Hosteleiro. 

Categorías 1ª, 2ª y 3ª, en calquera dos edificios. 
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Categoría 5ª, en planta Baixa, sólo nas edificacións en aliñación de rúa.  

- Terciario Xeral, Clase Oficinas:  

Categorías: 6ª en cualquera planta asociada a vivenda.  

Categorías 7ª, 8ª y 9ª, en planta Baixa nas mesmas parcelas.  

- Terciario Xeral, Clase Comercio: Categorías 1ª y 2ª  

- Terciario Xeral, Clase Recreativo y Reunión :  

Categoría 10ª Tipos I a III, Categoría 11ª, Tipos I y II, en plantas Baixa e primeira ou en 
sotos e semisotos vinculados á planta Baixa. 

- Dotacional, Clase Educación: 

Categorías 1ª, 6ª y 7ª en planta Baixa nas mesmas parcelas. 

- Dotacional, Clase Asistencial: Categoría 10ª en planta Baixa nas mesmas parcelas. 

- Dotacional, Clase Sanitario: Categoría 12ª en planta Baixa nas mesmas parcelas.  

- Dotacional, Clase Servicios públicos, Categoría 15ª en oficinas de servicio público en 
planta Baixa nas mesmas parcelas. 

- Dotacional, Clase Relixioso: Categoría 17ª, en planta Baixa nas mesmas parcelas. 

- Dotacional, Clase Deportivo; Categoría 21ª, en planta Baixa nas mesmas parcelas.   

- Garaxe-aparcamento: Categoría 1ª en plantas Baixa e inferiores. 

3. Usos Permitidos en edificios independentes:  

- Terciario, Clase Hostelero: Categorías. 1ª, 2ª, 3ª y 5ª.  

- Terciario, Clase Comercio: Categorías 1ª, 2º, 3ª y 4ª. 

- Terciario, Clase Oficinas: Todas as súas Categorías.  

- Dotacional en todas as súas Clases e Categorías, a excepción la Categoría 16ª  

- Garaxe-Aparcamento: Categoría 1ª en planta Baixa e inferiores.  

4. Usos Prohibidos:  

- Os restantes. 

 Réxime do Uso Pormenorizado Vivenda Acollida.  

1. Uso Característico: Residencial, Clase Vivenda, Categoría 2ª Acollida a algún réxime de 
protección pública. 

2. Usos Compatibles no mesmo edificio:  

- Garaxe-Aparcamento: Categoría 1ª en plantas inferiores á Baixa. 
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3. Usos Prohibidos:  

- Os restantes. 

4.4. ORDENANZA  DE ZONAS DE ELEMENTOS COMÚNS (ELC) 

4.4.1. Definición e tipoloxía  

Corresponde esta ordenanza as zonas, entre as parcelas de edificación residencial en fileira, onde 
se dispoñen os accesos ós aparcamentos de ditas parcelas. 

4.4.2. Ámbito de aplicación 

Será de aplicación nas zonas de ordenanza ELC que se definen no plano de Plano de ordenación 
ORD 02 Ordenación e regulación deste Plan Parcial. 

Comprende catro parcelas de ordenación, coa situación e superficie que a continuación se 
establece:  

Mazá Parcela Zona Superficie
nº m²s
M5 P7 ELC 300

P8 ELC 300
P9 ELC 300
P10 ELC 300  

4.4.3. Condicións de edificabilidade 

Non se permite a edificación sobre rasante nesta zona de ordenanza, carecendo polo tanto de 
edificabilidade lucrativa. 

Baixo rasante solo se admiten construcións destinadas a garaxe-aparcamento e a instalacións 
comúns ó servizo da edificación residencial como poden ser os centros de transformación 
eléctricos. 

4.4.4. Condicións de parcelación. 

Non se admite a división das parcelas definidas na ordenación, cuxa titularidade mancomunada se 
vinculará no proxecto de equidistribución a parcelas ou conxunto das parcelas da subzona de 
Ordenanza RU-3. 

4.4.5. Condicións de posición da edificación 

Os espazos non ocupados en superficie polas ramplas de acceso aos aparcamentos terán a 
consideración de espazos libres de propiedade privada pero coa obrigación de cesión para uso 
público de superficie, estando obrigada a Xunta de Compensación a completar a urbanización e o 
mantemento destas superficies.  
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4.4.6. Condicións de volume 

Non se admite edificación ningunha sobre rasante.  

4.4.7. Condicións de urbanización. 

As obras a realizar nas parcelas suxeitas a esta ordenanza terán a tódolos efectos a consideración 
de obras de urbanización do Plan Parcial, polo que deberán ser previstas no correspondente 
Proxecto de Urbanización e executadas con carácter previo ou simultáneo ás obras de edificación. 

4.5. ORDENANZA EQ: EQUIPAMENTO 

4.5.1. Definición e tipoloxía  

A presente ordenanza desenvolve, para o seu particular aplicación no ámbito do Plan Parcial, a 
ordenanza 13 do Plan Xeral, de Áreas e edificacións dotacionales, a aplicación das cales se 
establece como complementaria nos parámetros non regulados na presente ordenanza. 

Corresponde esta ordenanza tanto ás zonas de equipamentos públicos de cesión libre e gratuíta 
ao Concello de Vigo. 

Os edificios responderán á tipoloxía de edificación illada. 

4.5.2. Ámbito de aplicación 

Será de aplicación en las zonas de ordenanza EQ que se definen no plano de ordenación ORD 02 
Ordenación e regulación deste Plan Parcial. 

Comprende tres parcelas de ordenación, coa situación, superficie e uso pormenorizado que a 
continuación se establece:  

Mazá Parcela Zona Superficie
nº m²s
M8 EQ1 EQ 4.263
M9 EQ2 EQ 3.322

EQ3 EQ 120

Educación categ. 1ª e 2ª
Asistencial categ. 10ª e 11

Servizos urbanos

Uso Pormenorizado

 

As condicións de aproveitamento e edificación nas parcelas EQ1 e EQ2 serán as da Ordenanza 
13 do Plan Xeral coas  características da Clase de uso Dotacional Público que se establece no 
cadro ou áquel que o Concello lles atribúa en razón das necesidades. 

A parcela EQ3 cumprirá o establecido na ordenanza 15 de Servizos e Infraestructuras do Plan 
Xeral.  

A urbanización e tratamento dos espazos libres das parcelas anteriores pertencentes ao Sistema 
Local de Equipamentos, deberá axustarse ás determinacións dos artigos do Capítulo 7.4 das 
Normas Urbanísticas, especialmente os comprendidos entre o 7.4.2 e o 7.4.5. 
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4.5.3. Condicións de uso  

Parcelas EQ1 e EQ2: 

1. Uso característico: Os usos dotacionais indicados nas condicións particulares de cada parcela 
como uso prioritario.  

2. Usos permitidos: O resto de usos dotacionais nas condicións particulares establecidas, en razón 
do uso, na ordenanza 13 do Plan Xeral. 

3. Usos prohibidos: Todos os usos non incluídos nos apartados anteriores. 

Parcela EQ3: 

1. Uso característico: Infraestructuras básicas.  

2. Usos permitidos: O resto de usos dotacionais nas condicións particulares establecidas, en razón 
do uso, na ordenanza 13 do Plan Xeral. 

3. Usos prohibidos: Todos os usos non incluídos nos apartados anteriores. 

 

Os usos dotacionais poderán ser sustituidos de acordo co disposto no artigo 5.5.4 do Plan Xeral. 

4.6. ORDENANZA EL: ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES DE DOMINIO E USO PÚBLICO 

4.6.1. Definición e tipoloxía  

A presente ordenanza desenvolve, para o seu particular aplicación no ámbito do Plan Parcial, a 
ordenanza 14 do Plan Xeral, de Espazos Libres e Zonas Verdes, a aplicación das cales se 
establece como complementaria nos parámetros non regulados na presente ordenanza. 

Comprende as zonas verdes e espazos libres de uso e dominio público de cesión ao Concello de 
Vigo. Non teñen unha tipoloxía propia por tratarse de espazos libres, pero aquelas construcións 
que se autorizan terán sempre o carácter de illadas. 

4.6.2. Ámbito de aplicación 

Será de aplicación en las zonas de ordenanza EL que se definen no plano de ordenación ORD 02 
Ordenación e regulación deste Plan Parcial. 

Comprende cinco parcelas de ordenación, coa situación e superficie que a continuación se 
establece:  

Mazá Parcela Zona Superficie Uso Pormenorizado
nº m²s
M6 EL1 EL 725 espacios libres e zonas verdes categ. 1ª e  3ª 

EL2 EL 4.210 espacios libres e zonas verdes categ. 1ª e  3ª 
M7 EL3 EL 391 espacios libres e zonas verdes categ.  3ª 
M9 EL4 EL 11.646 espacios libres e zonas verdes categ. 2ª
M10 EL5 EL 289 espacios libres categ. 1ª  
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A urbanización e tratamento das parcelas anteriores pertencentes ao Sistema Local de Espazos 
Libres, deberá axustarse ás determinacións dos artigos do Capítulo 7.3 das Normas Urbanísticas 
do Plan Xeral, especialmente os comprendidos entre o 7.3.4 e o 7.3.9. 

4.6.3. Edificacións e instalacións permitidas. 

As establecidas no apartado 9.14.3 da ordenanza 14 do Plan Xeral, segundo a categoría do cadro 
anterior. 

4.6.4. Condicións de deseño e de execución. 

Cumprirán o establecido no apartado 9.14.4 da ordenanza 14 do Plan Xeral. 

4.6.5. Condicións de uso 

Cumprirán o establecido no apartado 9.14.5 da ordenanza 14 do Plan Xeral. 

4.7. ORDENANZA DAV: DOTACIÓN AUTONÓMICA DE VIVENDA 

4.7.1. Definición e tipoloxía  

Corresponde esta ordenanza á dotación autonómica para a construcción de vivendas de 
promoción e titularidade pública prevista no artigo 47.10 da LOUGA. 

Toda vez que a esixencia desta dotación autonómica quedou derogada pola Lei 8/2012 de 
Vivenda de Galicia, este uso dotacional poderá ser substituído por calquera outro uso dotacional 
público de titularidade municipal, manténdose o resto de condicións reguladas na presente 
ordenanza. 

A tipoloxía edificatoria correspóndese coa edificación illada. 

4.7.2. Ámbito de aplicación 

Será de aplicación na zona de ordenanza DAV que se define no plano de ordenación ORD 02 
Ordenación e regulación deste Plan Parcial. 

Comprende a parcela de ordenación P1 da Mazá M6. 

4.7.3. Condicións de ocupación e edificabilidade 

A porcentaxe de ocupación e a edificabilidade máximos na parcela son os seguintes: 

Mazá Parcela Zona Superficie Edificabilidade Ocupación s / rasante
nº m²s m²c %
M6 P1 DAV 1.855 1.851 30  

 Condicións de edificabilidade: 

Esta edificabilidade máxima deberá dispoñerse obrigadamente no interior do sólido capáz ou 
envolvente volumétrica definida pola superficie en planta da edificación e as alturas máximas 
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definidas nos Planos ORD 02 Ordenación e regulación deste Plan Parcial, podendo sobresair 
unicamente os voos segundo o disposto no Art. 9.6.19 da ordenanza 6 do Plan Xeral. 

 Condicións de ocupación: 

A ocupación baixo rasante non poderá superar a máxima autorizada sobre rasante en máis dun 
vinte (20) por cento. 

Para o cómputo da porcentaxe de ocupación da edificación considerarase a da planta baixa máis 
a proxección da planta primeira. Todos os espazos cubertos computan como ocupación menos os 
aleiros. 

Os corpos voados computarán, ademais, como fachada para os efectos de retranqueos será a do 
corpo voado. 

4.7.4. Condicións de uso 

1. Uso Característico: Residencial, Clase Vivienda, Categoría 2ª Acollida a algún réxime de 
protección pública. 

2. Usos Compatibles  no mesmo edificio:  

- Garaxe-Aparcamento: Categoría 1ª en plantas inferiores á Baixa. 

3. Usos Prohibidos:  

- Os restantes. 

4.7.5. Outras condicións 

Serán de aplicación o resto de condicións da ordenanza RC relativas as condicións de posición, 
volume, hixiénicas, de aparcamento, constructivas e estéticas, e outras condicións xerais. 
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[5] NORMAS DE URBANIZACIÓN 

5.1. OBRIGATORIEDADE 

Para a execución do Plan Parcial redactaranse proxectos técnicos que desenvolvan as súas 
determinacións, de acordo coas presentes Normas. 

5.2. OBXECTO, ALCANCE E CARACTERÍSTICAS XERAIS DOS PROXECTOS TÉCNICOS 

Os proxectos técnicos teñen por obxecto a definición precisa para a realización da totalidade das 
obras de urbanización, dunha fase completa das previstas para a execución das determinacións 
do Plan Parcial. 

Os proxectos técnicos non poderán modificar as previsións do plan que executan sen prexuízo de 
que poidan efectuarse adaptacións de detalle, esixidas pola execución material das obras. 

Os proxectos técnicos deberán resolver axeitadamente e nas condicións previstas no presente 
Plan Parcial, o enlace dos servizos urbanísticos do ámbito cos xenerais do territorio municipal aos 
que se conectan. 

5.3. CONTIDO DOS PROXECTOS TÉCNICOS 

Os proxectos técnicos estarán constituídos polos seguintes documentos: Memoria e Anexos, 
Planos, Prego de Prescricións Técnicas Particulares, Medicións e Presuposto, e Estudo de 
Seguridade e Saúde 

Na Memoria descritiva incluiranse as consideracións xerais que se consideren oportunas, así 
como os antecedentes da actuación e obxecto do encargo. Incluirase ademais unha descrición do 
equipo redactor e as súas respectivas responsabilidades. Así, nesta memoria incluiranse os 
seguintes apartados: 

 Movemento de terras e pavimentación 

 Saneamento 

 Abastecemento 

 Distribución de enerxía eléctrica e iluminación 

 Rede de telefonía 

 Xardinaría e mobiliario urbano 

 Obras complementarias 

 Revisión de Prezos, Clasificación do Contratista, Prazo Proposto e Programa de Traballos 
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Nos anexos incluiranse os cálculos, táboas e procedementos que permitiron chegar ás 
conclusións referidas na Memoria. 

Os planos terán como mínimo o seguinte contido: Planos Xerais, Pavimentación, Saneamento, 
Abastecemento, Electricidade, Iluminación pública, Telefonía, Sinalización balizamento e 
defensas, Ordenación estética e paisaxística, Mobiliario e equipamento urbano, Reposicións, e 
Obras complementarias. 

O Prego de Prescricións Técnicas Xerais reflectirá a normativa legal aplicable e, en esencia, as 
condicións técnicas que deberán cumprir a maquinaria e materiais empregados, así como as 
condicións de execución. Tamén debe recoller a forma de medición e abono das unidades de obra 
e o número e natureza das probas de calidade necesarias. 

As medicións e presupostos recollerán a valoración económica da obra. O seu contido será: 
medicións, cadros de prezos e presupostos. A unidade monetaria será o Euro e redondearase ao 
céntimo de euro. 

5.4. APROBACIÓN DOS PROXECTOS TÉCNICOS 

Os proxectos técnicos tramitaranse e aprobarán conforme á legislación vixente. 

5.5. CONDICIÓNS DA URBANIZACIÓN 

Os espazos públicos urbanizados, e os elementos que o compoñen, cumprirán coas condicións 
establecidas na Orde viv/561/2010 de 1 de febrero, que desenvolve o documento técnico de 
condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización dos espazos 
públicos urbanizados, ou documento que o substitúa. 

A urbanización dos viarios públicos con separación de tráfico ou de convivencia, senllas públicas e 
carrís-bici da ordenación do presente Plan Parcial, cumprirán as condicións indicadas no capítulo 
7.1. do Plan Xeral en canto a materiais, tratamentos e condicións construtivas. Asímismo, as redes 
de servizo cumprirán o establecido no capítulo 7.5 do Plan Xeral. 

5.5.1. Rede viaria 

Para calcular a pavimentación terase en conta tanto o espesor das capas de firme, como o 
material a empregar na capa de rodadura, atendendo ao carácter e tráfico destas. 

Deberá preverse a drenaxe profunda do viario, sobre todo en casos onde o nivel freático do terreo 
poida estar próximo á superficie. En caso necesario se utilizarán tubos-dren lonxitudinais ou 
confiarase a drenaxe da plataforma a gabias drenantes que envolvan os colectores da rede de 
saneamento. 

Os materiais de pavimentación, elixiranse de acordo cun código funcional que distinga a categoría 
do espazo, circulación rodada, peonil, estanza de persoas e de vehículos, uso conxunto de 
persoas e de vehículos, etc. 

O solo de beirarrúas e percorridos peonís resolverase con materiais que non dificulten a 
circulación das persoas e dos vehículos de man. 
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As bandas especiais dos carrís-bici, nos percorridos indicados nos planos do presente documento, 
preveranse para circulación en cada sentido, con ancho mínimo de cento cincuenta (150) 
centímetros cada unha. Poderán substituirse as citados carrís definindo beirarrúas de convivencia 
de circulación entre peóns e bicicletas cun ancho total, libre, de trescentos (300) centímetros.  

As bandas ou carrís que discorren polas zonas verdes públicas da presente ordenación, 
consideraranse como parte integrante destas, ademais de cumprir coa funcionalidade de 
circulación de bicicletas. 

As tapas de arquetas, rexistros, etc., orientaranse tendo en conta as xuntas dos elementos do 
pavimento e nivelaranse co seu plano de tal forma que non resalten obre o mesmo. 

As diferenzas de nivel entre distintos pavimentos resolveranse con bordos e outros elementos de 
separación que definan claramente os seus perímetros. 

Os accesos rodados ás parcelas edificables nunca deformarán o perfil lonxitudinal das beirarrúas. 

Se deberan instalarse reixas de ventilación de redes e outros elementos subterráneos, 
deseñaranse de forma que non supoñan risco. 

Deberán dispoñerse pavimentos antideslizantes naquelas rúas con pendente superior ao 8%. 

A pendente mínima será do 0,5% para facilitar a drenaxe das plataformas.  

Para a determinación dos valores dos acordos considerarase unha velocidade máxima no ámbito 
de 40 Km/h. 

As bandas de protección de infraestruturas básicas recibirán o tratamento de zonas verdes. 
Empregaranse especies de raíz superficial que non danen a infraestrutura. 

Prohíbese a plantación de árbores sobre a vertical de calquera infraestrutura. 

A distancia mínima entre os madeiros das árbores e o cerramento de parcelas ou a liña de 
edificación será de tres metros. 

5.5.2. Abastecemento 

Establécese unha previsión mínima para un consumo medio de 350 l por habitante e día tendo en 
conta unha media de 3 habitantes por vivenda, o que fai 1,05 metros cúbicos por vivenda e día. 
Para os equipamentos a dotación se correspondera con 0,5 l/s/ha 

A rede proxectada deberá ser mallada, agás nos seus ramais de menor xerarquía. Neste caso os 
testeiros dos ramais contarán cun desaugadoiro.  

Calquera solución que non respecte este criterio só será admisible tras unha xustificación 
detallada, en termos económicos e funcionais. 

O diámetro mínimo das canalizacións na rede será de 100 mm, de modo que sobre ela poidan 
instalarse hidrantes de diámetro 80 mm. Se os hidrantes proxectados son de diámetro 100 mm a 
canalización da que se derivan terá un diámetro mínimo de 150 mm. 

O proxecto de abastecemento deberá incluír unha xustificación hidráulica da solución adoptada. 
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A velocidade da auga nas canalizacións principais deberá estar comprendida, salvo xustificación 
razoada, entre 0,5 e 1,5 m/s. 

As canalizacións situaranse baixo a beirarrúa e nunha profundidade superior a 60 cm, deberán 
situarse a un nivel superior ao dos sumidoiros circundantes, cunha distancia entre ambas as dúas 
non inferior a 30 cm. 

Os tubos, válvulas e pezas especiais disporanse co timbraje suficiente para garantir a 
estanquidade e durabilidade da rede. A presión normalizada de proba en fábrica non será inferior, 
en ningún caso, a 10 atmosferas.  

Os materiais cumprirán as condicións requiridas no Prego de Condicións Técnicas Xerais para 
canalizacións de abastecemento de auga. 

A protección contra incendios resolverase mediante hidrantes. Situaranse ás distancias sinaladas 
pola normativa vixente así como ao lado dos edificios de equipamento. 

Os tubos, válvulas e pezas especiais disporanse co timbraje suficiente para garantir a 
estanquidade e durabilidade da rede. A presión normalizada de proba en fábrica non será inferior, 
en ningún caso, a 10 atmosferas.  

5.5.3. Saneamento 

O saneamento realizarase polo sistema separativo, tal e como se establece en Planos de 
Ordenación. 

As seccións mínimas da rede de sumidoiros, tanto para a rede de pluviais coma para acometidas 
e desaugadoiros de sumidoiros serán de 30 cm de diámetro. 

As pendentes mínimas serán do 0,5% nos inicios de ramal, e nos demais determinaranse de 
acordo cos caudais para que as velocidades mínimas non descendan de 0,6 m/s. 

Para o cálculo da rede de sumidoiros adoptaranse como caudais de augas negras o medio e o 
máximo previstos para o abastecemento de auga, afectados ou non por un coeficiente redutor, o 
cal non poderá ser inferior ao 85%. Para os caudais de augas de chuvia calcularanse a través de 
datos pluviométricos oficiais os caudais máximos procedentes de chuvias con período de retorno 
de 10 anos. É recomendable calcular o tempo de concentración da cunca. 

As conducións serán subterráneas, seguindo o trazado da rede viaria ou espazos público. Salvo 
imposibilidade técnica o recubrimento mínimo da canalización, medido sobre a xeratriz superior, 
será de 1 m, preferiblemente 1,5 m, debendo en todo caso situarse a nivel inferior ás canalizacións 
de abastecemento circundantes. 

Disporanse pozos de rexistro polo menos cada 50 m, así como en todos os cambios de aliñación e 
rasante, así como en cabeceiras. 

Poderán utilizarse calquera dos materiais prescritos no Prego de Prescricións Técnicas Xerais 
para canalizacións de saneamento de poboacións, coas condicións alí sinaladas. 

As xuntas deberán ser estancas. Utilizarase preferentemente a solución elástica mediante xunta 
de goma. Prohíbese a utilización de unións ríxidas en corchete, salvo que se xustifique mediante 
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un tratamento axeitado a súa impermeabilidade. Os pozos, arquetas e sumidoiros deberán ser 
estancos, debendo tratarse axeitadamente as superficies que estean en contacto coa auga. 

A conexión ao saneamento das acometidas individuais producirase en pozos de rexistro. 

5.5.4. Enerxía Eléctrica  

A potencia prevista no ámbito obterase a partir dos diferentes usos aos que se destinarán as 
parcelas e a súa superficie ou dotación. 

Para isto, aplicarase o establecido na instrucción ITC-BT-10 do vixente “Regulamento 
Electrotécnico de Baixa Tensión” (REAL DECRETO 842/2002, de 2 de Agosto). 

No referente a alta tensión aplicarase o establecido no Regulamento sobre condicións técnicas e 
garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

A conexión exterior de enerxía eléctrica realizarase mediante liña de media tensión que conectará 
cunha rede de alta tensión (15kV) aérea existente a retranquear que atravesa o ámbito. A rede de 
media tensión conectarase cos centros de transformación proxectados. E xa a partir destes se 
realiza a distribución de baixa tensión. Toda a rede, tanto de media como de baixa tensión, será 
soterrada. 

Os criterios adoptados para o cálculo da rede de distribución de enerxía eléctrica son os 
seguintes: 

Os diferentes centros de transformación sitúanse no centro de gravidade das cargas, sempre que 
sexa posible A entrega de enerxía será á tensión nominal de 15 kV entre fases, sendo 
transformada para a subministración ás parcelas a 400/230 V en distribución trifásica con neutro.A 
subministración efectuarase con corrente alterna a unha frecuencia de 50 Hz. 

Os centros de transformación serán preferentemente soterrados e dispostos segundo normas da 
compañía subministradora. 

Os circuítos irán entubados. As canalizacións disporán dun tubo de reserva en cada sección de 
gabia proxectada para unha posible ampliación da rede.  Cada gabia levará tamén un tubo de 
telemando. 

Cando as redes de M.T. e B.T. discorran paralelas a outros servizos ou nos cruzamentos, 
gardaranse as distancias mínimas do vixente R.E.B.T. 

5.5.5. Alumeado exterior 

Atenderase ó obrigado cumprimento do “Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07”. 

A liña eléctrica de alimentación para iluminación pública disparase subterránea, en gabia de 0,40 x 
0,60 m, en tubos de polietileno corrugado de 90 mm, baixo beirarrúa e estará constituída por 
condutores de cobre da sección necesaria en cada caso cun mínimo de 4 (1 x 6) mm2 con 
illamento tipo RV-K 0,6/1 kV, e condutor de cobre para rede de terras de 16 mm2. 
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Os soportes axustaranse á normativa vixente (no caso de que sexan de aceiro deberán cumprir o 
RD 2642/85, RD 401/89, OM de 16/5/89). 

As liñas de alimentación a puntos de luz con lámpada de vapor de sodio a alta presión (LVSAP), 
estarán previstas para transportar a carga debida aos propios receptores, aos seus elementos 
asociados e ás súas correntes harmónicas, de arranque e desequilibrio de fases. Como 
consecuencia, a potencia aparente mínima en VAI, considerarase 1,8 veces a potencia en vatios 
das LVSAP de acordo co establecido na instrución ITC-BT-09 que desenvolve o disposto no 
Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión. 

A rede de alimentación dos puntos de luz dende o centro de mando e medida realizarase 
proxectando circuítos abertos, procurando reducir a súa lonxitude e equilibrar as cargas dos 
ramais coa finalidade de unificar seccións. No cálculo das seccións terase en conta o disposto na 
instrución o meu-BT-017 do RBT, de maneira que a máxima caída de tensión admisible será dun 
3% da tensión nominal da rede. 

O factor de potencia de cada punto de luz, deberá corrixirse ata un valor maior ou igual a 0,90. 

5.5.6. Telecomunicacións 

As redes telefónicas e de telecomunicacións serán subterráneas, así como los distintos tipos de 
arquetas. Os armarios de control, centrais telefónicas, etcétera, que resulten necesarios deberán 
integrarse preferentemente na edificación ou nos peches de parcela, evitándose a súa 
interferencia ambiental. As parcelas estarán dotradas dunha únha única arqueta de acometida 
para tódalas compañías subministradoras permitindo do tamaño esixido pola normativa en función 
do número de vivendas de modo que quede configurado o inicio da infraestrutura común de 
telecomunicacións. 

Os tendidos de telefonía se albergarán en conducións apropiadas por baixo das beirarrúas ou 
aparcamentos, evitando sempre as zonas de rodadura da calzada. O cruce de rúas farase 
seguindo a liña de mínima distancia entre esquinas, mediante canalizacións perpendiculares ás 
aliñacións da rúa a atravesar. 

Os proxectos de urbanización deberán incluír a rede de canalizacións que sexa necesaria realizar 
para dotar deste servizo. 

5.5.7. Gas 

A rede de distribución de gas canalizado deberá estar ramifificada discorrendo por espazos 
públicos, de acordo coas normas da empresa subministradora. 

Os tendidos da rede de gas realizaranse en conducións apropiadas por baixo das beirarrúas ou 
aparcamentos, evitando sempre as zonas de rodadura da calzada. O cruce de rúas farase 
seguindo a liña de mínima distancia entre esquinas, mediante canalizacións perpendiculares ás 
aliñacións da rúa a atravesar. 

O proxecto de urbanización deberán incluír a rede de canalizacións que sexa necesaria realizar 
para dotar deste servizo. 
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[6] NORMAS DE CONSERVACIÓN DA URBANIZACIÓN 

6.1. OBRIGATORIEDADE DE CONSTITUIR UNA ENTIDADE URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN 

De acordo co disposto no artigo 2.3.5. das Normas Urbanísticas do Plan Xeral de Vigo, a 
conservación da urbanización, unha vez recibida, corresponderá ao Concello. 

Non obstante o anterior, os propietarios quedarán obrigados á constitución dunha Entidade 
Urbanística de Conservación para a conservación de zonas verdes de superficie unitaria inferior a 
5.000 m² e o mobiliario urbano. Esta obriga de conservación rexerá por un prazo de 5 anos dende 
a recepción das obras de urbanización. 

Tamén quedarán obrigados á constitución dunha Entidade Urbanística de Conservación nos 
supostos nos que se constitúe un dereito de servidume de uso público da superficie dunha parcela 
privada (“cesión de uso de superficie”) e polos viais de coexistencia, nos termos establecidos en 
devandito artigo. 
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[7] CONDICIÓNS AMBIENTAIS E HIXIÉNICAS 

1.1. PROTECCIÓN DOS RECURSOS HÍDRICOS 

Las verteduras que se fagan á rede de saneamento respectarán as seguintes características: 

Verteduras limitadas á rede de saneamento 

PARÁMETRO (1) VALOR LÍMITE UNIDADES 

Temperatura 40 ºC 
Ph 6-10 Uph 

MES 750 Mg/l 
DBO5 750 mg/l O2 
DQO 1500 mg/l O2 

Aceites e grasas 250 mg/l 
Cloruros 2500 mg/l Cl 

Conductividade 6000 µS/cm 
Dióxido de azufre 15 mg/l SO2 

Sulfatos 1000 mg/l SO2-
4 

Sulfuros totais 1 mg/l S2- 

Sulfuros disoltos 0,3 mg/l S2- 

Fósforo total 50 mg/l P 
Nitratos 100 mg/l NO3 

- 

Amonio 60 mg/l NH4 
 

Nitróxeno orgánico 
e amoniacal (2) 

90 mg/l N 

Cianuros 1 mg/l CN- 

Fenoles 2 mg/l C6H 5OH 
Floruros 12 mg/l F- 

Aluminio 20 mg/l Al 
Arsénico 1 mg/l As 

Bario 10 mg/l Ba 
Boro 3 mg/l B 

Cadmio 0,5 mg/l Cd 
Cobre 3 mg/l Cu 

Cromo hexavalente 0,5 mg/l Cr (VI) 
Cromo total 3 mg/l Cr 

Estaño 5 mg/l Sn 
Ferro 10 mg/l Fe 

Manganeso 2 mg/l Mn 
Mercurio 0,1 mg/l Hg 
Níquel 5 mg/l Ni 
Plomo 1 mg/l Pb 
Selenio 0,5 mg/l Se 

Zinc 10 mg/l Zn 
Materias inhibidoras 25 Equitox 
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Verteduras limitadas á rede de saneamento 

PARÁMETRO (1) VALOR LÍMITE UNIDADES 

Cor 
Inapreciable 
en dilución 

1/30 

 

Nonilfenol 1 mg/l NP 
Tensoactivos aniónicos (3) 6 mg/l LSS 

Plaguicidas totales 0,1 mg/l 
Hidrocarburos aromáticos 

policíclicos 
0,2 mg/l 

BTEX(4) 5 mg/l 
Triacinas totales 0,3 mg/l 
Hidrocarburos 15 mg/l 

AOX (5) 2 mg/l Cl 
Cloroformo 1 mg/l Cl3CH 

1,2 diclforoetano 0,4 mg/l Cl2C2H4 

Tricloroetileno 0,4 mg/l Cl3C2H 
Percloroetileno 0,4 mg/lCl4C2 

Triclorobenceno 0,2 mg/lCl3C6H3 

Tetracloruro de carbono 1 mg/lCl4C 
Tributilestaño 0,1 mg/l 

Fonte: Augas de Galicia 

1. Ademais, poderá ser obxecto de limitación calquera substancia ou composto previsto nas 
Directivas 91/271/CEE e 76/464/CEE e as súas derivadas, e o Real Decreto 606/2003, de 23 
de maio que modifica o Regulamento do Dominio Público Hidráulico (RD 849/1986, de 11 de 
abril). 

2. Nitróxeno amoniacal + nitróxeno orgánico determinado polo método Kjeldahl. 

3. Substancias activas con azul de metileno, expresadas como loureiro sulfato sódico (LSS). 

4. Suma de benceno, tolueno, etilbenceno e xileno. 

5. Poderían contemplarse valores superiores de AOX cando se cumpran os valores de 
organoclorados individualizados. 

1.1.1. Verteduras prohibidas 

Queda totalmente prohibido verquer directa ou indirectamente ás instalacións municipais de 
saneamento calquera dos seguintes produtos: 

Materias sólidas ou viscosas, en cantidades ou tamaños tales que, por si sós ou por integración 
con outros produzan obstrucións ou sedimentos que implican o correcto funcionamento do sistema 
ou dificulten os traballos de conservación ou mantemento. 

Disolventes ou líquidos orgánicos inmiscuibles en auga, combustibles ou inflamables. 

Aceites e graxas flotantes. 

Substancias sólidas potencialmente perigosas. 
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Gases ou vapores combustibles inflamables, explosivos ou tóxicos ou procedentes de motores de 
explosión. 

Materias que por razóns da súa natureza, propiedades e cantidades xa sexa por si soas ou por 
integración con outras, orixinen ou poidan orixinar: 

- Algún tipo de molestia pública. 

- A formación de mesturas inflamable s ou explosivas co aire. 

- A creación de atmosferas molestas, insalubres, tóxicas ou perigosas, que implican ou 
dificulten o traballo do persoal encargado da inspección, limpeza, mantemento ou 
funcionamento das instalacións públicas de saneamento. 

Materias que, por si mesmas ou a consecuencia de procesos ou reaccións que teñan lugar dentro 
da rede, teñan ou adquiran algunha propiedade corrosiva capaz de danar ou deteriorar os 
materiais das instalacións municipais de saneamento ou prexudicar ao persoal encargado da 
limpeza e conservación. 

- Residuos de natureza radiactiva 

- Residuos industriais ou comerciais que, polas súas concentracións ou características 
tóxicas ou perigosas que requiran un tratamento específico e/ou control periódico dos seus 
efectos nocivos potenciais. 

- Os que por se mesmos ou como consecuencia de transformacións químicas ou biolóxicas 
que se poidan producir na rede de sumidoiros, dean lugar a concentracións de gases 
nocivos na atmosfera da rede de rede de sumidoiros superiores aos límites seguintes: 

- Dióxido de carbono: 15.000 ppm 

- Dióxido de xofre (SO2): 5 ppm 

- Monóxido de carbono (CO): 25 ppm 

- Cloro: 1 ppm 

- Ácido Sulfhídrico (SH2): 10 ppm 

- Ácido Cianhídrico (CHN): 4,5 ppm. 

Residuos sanitarios definidos na normativa vixente nesta materia. 

Residuos procedentes de sistemas de pretratamento ou de tratamento de augas residuais. 

Residuos de orixe pecuaria 

1.2. PROTECCIÓN FRONTE AO RUÍDO 

As edificacións que se implanten no sector, deberán cumprir co disposto no Código Técnico da 
Edificación (C.T.E.) no seu Documento Básico HR Protección fronte ao ruído. 

Deberá cumprirse ademais, o establecido no Decreto 320/2002, do 7 de novembro, polo que se 
aproba o Regulamento que establece as ordenanzas tipo sobre protección contra a contaminación 
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acústica, así como o Real Decreto 1513/2005, de 16 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 
37/2003, de 17 de novembro, do Ruído, no referente á avaliación e xestión do ruído ambiental. 

Corresponde ao Concello exercer o control do cumprimento desta ordenanza, esixir a adopción 
das medidas preventivas, correctoras ou reparadoras necesarias, sinalar as limitacións, ordenar 
cantas inspeccións sexan precisas e aplicar as sancións correspondentes en caso de incumprirse 
o ordenado. 

1.3. MELLORA DA SOSTIBILIDADE 

Para mellorar a sostibilidade ambiental, recoméndase unha cuantificación do nivel de sostibilidade 
das edificacións implantadas no sector, mediante o cálculo da súa pegada ecolóxica, cuantificada 
en hectáreas por ano (ha/ano). Deste xeito pódese evaluar o impacto das actividades humanas 
sobre o ecosistema, e as medidas correctoras para diminuílo. É un indicador global e final do 
impacto de todas as actividades de consumo e residuos producidos sobre o ecosistema. Esta 
medida é unha ferramenta moi importante para a loita contra o cambio climático, xa que cuantifica 
as emisións de CO2 das actuacións realizadas. 
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[8] PLAN DE ETAPAS 

Establécense dúas fases para o desenvolvemento da actuación, que no seu conxunto 
comprenden a totalidade do sector. 

Fase 1: Comprende los terrenos de uso residencial situados ao Leste do sector. Establécese 
como fase independente co obxecto dunha primeira execución das obras que permita o proceso 
de realoxos das vivendas afectadas pola ordenación prevista. 

Fase 2: Comprende o resto dos terreos, e inclúen os equipamentos, zonas verdes e sistemas 
xerais viarios previstos para o sector así como a maior parte da edificación residencial, toda a 
correspondente a vivenda colectiva. 
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As superficies e edificabilidades por uso en cada fase son as seguintes: 

FASE 1
SUPERFICIE EDIFICABILIDADE

USO RESIDENCIAL 14.461         9.840                
ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES -               -                     
EQUIPAMIENTO -               -                     
TOTAL 14.461         9.840                

FASE 2
SUPERFICIE EDIFICABILIDADE

USO RESIDENCIAL 68.314         22.570              
ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES 17.275         -                     
EQUIPAMIENTO 7.703           -                     
TOTAL 93.292         22.570               

 

Conexións exteriores das distintas fases: 

- A Fase 1, pola súa menor entidade, considérase que non necesita as grandes inversións 
de conexións de servizos exteriores, servíndose provisionalmente das redes existentes na 
zona ata a implantación da Fase 2, que traerá xa o resto de conexións definitivas. 

- A Fase 2 necesita a totalidade das conexións exteriores que se indicaron anteriormente. 

O prazo previsto para o desenvolvemento das obras de urbanización da Primeira Fase é de doce 
(12) meses e o correspondente á Segunda Fase é de decioito (18) meses desde a aprobación 
definitiva do Proxecto de Urbanización correspondente. Ambos prazos poden solaparse se o inicio 
da Segunda Fase é previo á finalización da Primeira. 
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[9] EVALUACIÓN ECONÓMICA 

No presente epígrafe se estiman os custos de desenvolvemento da actuación. 

9.1. CUSTO DA URBANIZACIÓN INTERIOR 

O desenvolvemento do planeamento requerirá executar as obras correspondentes á urbanización 
interior ó sector, consistindo ditas obras tanto na execución do viario, e dos servicios urbanos, así 
como na explanación das parcelas de equipamentos e o tratamiento dos espacios libres. 

A urbanización interior terá en conta as determinacións deste Plan Parcial respecto ás 
características de execución da rede viaria, e a rede de servizos urbanos. Así mesmo e de forma 
subsidiaria terase en conta o reglamentado e recomendado tanto na normativa do Plan Xeral 
como naquelas normas sectoriais que sexan de aplicación. 

A continuación se amosa unhas táboas resume dos principais capítulos da urbanización interior 
divididas en fases: 

 

Urbanización interior 1ª Fase
1 MOVEMENTO DE TERRAS E OBRAS DE CONTENCIÓ 139.596,60
2 PAVIMENTACIÓN E FIRMES 307.126,10
3 ABASTECEMENTO 78.123,92
4 PLUVIAIS 141.806,81
5 SANEAMENTO 59.974,32
6 ALUMEADO PÚBLICO 77.018,81
7 ENERXÍA ELÉCTRICA 77.256,10
8 GAS 14.441,03
9 TELECOMUNICACIÓNS 19.254,70
10 SINALIZACIÓN 14.441,03
11 MOBILIARIO URBAN E ZONAS VERDES 18.501,32
12 VARIOS 24.068,38
13 SEGURIDADE E SAÚDE 9.627,35

PRESUPOSTO DE EXECUCIÓN MATERIAL 981.236,45  

 

PEM TOTAL URBANIZACIÓN FASE 1 981.236,45 €
13% GASTOS XERAIS 127.560,74 €
6% BENEFICIO INDUSTRIAL 58.874,19 €
PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN SEN IVE 1.167.671,38 €
21% IVE 245.210,99 €
PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN CON IVE 1.412.882,37 €  

 

 



PLAN PARCIAL DO SECTOR DE SOLO  URBANIZABLE S-34-R FALCOA. CONCELLO DE VIGO. 

 

    
   

20079P002R0 

148

Urbanización interior 2ª Fase
1 MOVEMENTO DE TERRAS E OBRAS DE CONTENCIÓ 2.759.354,72
2 PAVIMENTACIÓN E FIRMES 630.608,27
3 ABASTECEMENTO 160.408,34
4 PLUVIAIS 291.165,57
5 SANEAMENTO 123.142,59
6 ALUMEADO PÚBLICO 158.139,28
7 ENERXÍA ELÉCTRICA 158.626,49
8 GAS 29.651,12
9 TELECOMUNICACIÓNS 39.534,82
10 SINALIZACIÓN 29.651,12
11 MOBILIARIO URBAN E ZONAS VERDES 564.608,03
12 VARIOS 49.418,52
13 SEGURIDADE E SAÚDE 19.767,41

PRESUPOSTO DE EXECUCIÓN MATERIAL 5.014.076,27  

 

PEM TOTAL URBANIZACIÓN FASE 2 5.014.076,27 €
13% GASTOS XERAIS 651.829,92 €
6% BENEFICIO INDUSTRIAL 300.844,58 €
PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN SEN IVE 5.966.750,76 €
21% IVE 1.253.017,66 €
PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN CON IVE 7.219.768,43 €  

9.2. CUSTO DE INDEMNIZACIÓNS 

Por outro lado, existen varios elementos no ámbito cuia desaparición física é necesaria para a 
execución do plan, e que, de conformidade co disposto no art.157.2 LOUGA, han de ser 
indemnizados en concepto de gastos de urbanización. Estas indemnizacións serán obxecto de 
compensación, na conta de liquidación provisional, coas cantidades das que resulte debedor o 
interesado por diferenzas de adxudicación ou por gastos de urbanización e de proxecto, tal e 
como establece o art. 98 do RGU. 

Enténdese que non poden conservarse os elementos mencionados cando sexa necesaria a súa 
eliminación física para realizar as obras de urbanización, ou se a tipoloxía proxectada na 
ordenación pormenorizada é distinta ou incompatible á pre existente. 

O Plan Parcial realiza unha aproximación a ditos custos, cuio valor real realizarase nas fases 
posteriores de desenvolvemento do Plan Parcial. O total dos custes de indemnización estímanse 
en 1.621.497,11 €. 

9.3. CUSTO DAS CONEXIÓNS EXTERIORES   

Aparte dás obras de urbanización interior, deben asumirse dende o Plan Parcial a execución dás 
infraestruturas de conexión exterior do Sector. 
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Ás conexións exteriores veñen explicitar neste Plan Parcial, xustificadas e grafiadas, con obxecto 
da súa incorporación á fase de información pública. A avaliación de custos aproxímase neste Plan 
Parcial, aínda que serán os correspondentes Proxectos de Urbanización os que determinen en 
maior detalle dito presuposto. 

Respecto das infraestruturas de transporte o Plan Xeral non prevé conexións exteriores. 

Respecto das infraestruturas de servizos, o Plan Xeral incorpora unhas cargas de sistemas xerais 
de servizos urbanos (primarios e secundarios), imputando cada solo urbanizable unha 
participación do sector no financiamento dos custos dos sistemas secundarios e un canon para o 
financiamento dos primarios. 

Por outro lado, no Informe Municipal respecto da viabilidade funcional das infraestruturas para o 
desenvolvemento do ámbito (adxunto no Anexo 3 do presente documento) establece as 
infraestruturas "necesarias" e as cargas para o seu financiamento, para a súa correcta inclusión 
dentro dá trama territorial anexa. 

A continuación achéganse, por un lado, os custos dos sitemas xerais tanto primarios como 
secundarios previstos no Plan Xeral, imputados como cargas urbanísticas participadas ao sector 
S-34-R, e por outro os sistemas secundarios e cargas necesarias previstas no Informe Municipal 
para o correcto desenvolvemento da actuación. 

 

Sistemas de Abastecemento de auga: 

Sistemas Secundarios e cargas participadas do sector: 

SX-AG2-04.00 1; SX-AG2-04.002; SX-AG2-04.003; SX-AG2-04.004; SX-AG2-04.005 e SXAG2- 
04.006, relacionados no plano 02.01. 

O Plan Xeral impútalle o sector o 5,571 % do custo destes sistemas que representa 245.568,46 € 
en PEC con IVE.  

Sistemas Primarios e cargas participadas do sector: 

SX-AG1-04.001 

O Plan Xeral impútalle o sector 2,05 €/m2 edificable, o que supón un custo de 158.322,19 € en 
PEC con IVE. 

Sistemas Secundarios e cargas necesarias para o desenrolo do sector: 

Clave do sistema % Inversión en PEM Inversión en PEC+IVE
SX-AG2-03.002 100,00 1.212.551,93 1.745.953,52
SX-AG2-03.003 28,34 225.019,34 324.005,35
SX-AG2-03.004 100,00 475.904,00 685.254,17
SX-AG2-04.002 51,60 521.903,04 751.488,19
SX-AG2-04.006 100,00 116.109,60 167.186,21
PROLONGACIÓN SX-AG2-04.002 100,00 87.156,00 125.495,92
Totais 2.638.643,91 3.799.383,37  
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O custo total a financiar polo sector, de sistemas primarios e secundarios de abastecemento 
participados, segundo o Plan Xeral, é de 403.890,65 € en PEC con IVE. 

O custo total de sistemas secundarios de abastecemento necesarios para o desenrolo do sector, 
segundo ou informe municipal, é de 3.799.383,37 € en PEC con IVE. 

 

Sistemas de Pluviais: 

Sistemas secundarios e cargas participadas do sector: 

SX-PL2-18.001; SX-PL2-18.002; SX-PL2-18.003; SX-PL2-18.003; SX-PL2-18.004 e SX-PL2-
18.005, grafiados no plano 02.02. 

O Plan Xeral impútalle o sector o 7,158% do custo destes sistemas, que representa 194.198,26 € 
en PEC con lVE. 

Sistemas Primarios e cargas participadas do sector: 

SX-PLU1 

O Plan Xeral impútalle o sector 0,09 €/m2 edificable, o que supón un custo de 6.940,30 € en PEC 
con IVE. 

Sistema secundarios e cargas necesarias para o desenrolo do sector: 

Para o seu desenrolo é necesario a execución da totalidade do sistema SX-PL2-18.004: 

Clave do sistema % Inversión en PEM Inversión en PEC+IVE
SX-PL2-1 8.004 100,00 897.358,14 1.292.105,99  

O custo total a financiar polo sector, de sistemas primarios e secundarios de pluviais 
participados, segundo o Plan Xeral, é de 201.138,56 € en PEC con IVE. 

O custo total de sistemas primarios e secundarios de pluviais necesarios para o desenrolo do 
sector, segundo ou informe municipal, é de 1.292.105,99 € en PEC con IVE. 

 

Sistemas de Residuais: 

Sistemas secundarios e cargas participadas do sector: 

SX-RES2-07.001; SX-RES2-07-002; SX-RES2-07-003 ; SX-RES2-07.004 e SX-RES2-07.005, 
grafíados no plano 02.03. 

O Plan Xeral impútalle o sector o 15,458% destes sistemas, que representa 186.201,58 € en PEC 
con IVE. 

Sistemas Primarios e cargas participadas do sector: 

SX-RES1 
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O Plan Xeral impútalle o sector 1,51 €/m2 edificable, o que supón un custo de 116.617,81 € en 
PEC con IVE. 

Sistema secundarios e cargas necesarias para o desenrolo do sector: 

Para o seu desenrolo é necesario a execución da totalidade do sistema SX-PL2-18.004: 

Clave do sistema % Inversión en PEM Inversión en PEC+IVE
SX-RES2-24.00 1 100,00 17.080,84 24.594,70  

O custo total a financiar polo sector, de sistemas primarios e secundarios de residuais 
participados, segundo o Plan Xeral, é de 302.819,39 € en PEC con IVE. 

O custo total de sistemas secundarios de residuais necesarios para o desenrolo do sector, 
segundo ou informe municipal, é de 24.594,70 € en PEC con IVE. 

 

TOTAIS CONEXIÓNS EXTERIORES: 

O custo total a financiar polo sector, de sistemas primarios e secundarios participados, segundo o 
Plan Xeral, é de 907.848,59 € en PEC con IVE. 

O custo total de sistemas secundarios necesarios para o desenrolo do sector, segundo ou 
informe municipal, é de 5.116.084,05 € en PEC con IVE. 

A diferencia entre os custos de infraestructuras participados imputados ao sector polo Plan Xeral, 
e os custos das necesarias para o seu desenvolvemento segundo o informe municipal de servizos, 
é de 4.208.235,46 €, cantidade que deberá ser financiada para o correcto funcionamiento das 
redes municipais que den servizo ao novo desenvolvemento. 

 

9.4. CUSTOS DE XESTIÓN E TRAMITACIÓN 

Ó custo das obras propiamente dito se lle deben incorporar os custos dos honorarios, xestión e 
tramitación dos diferentes documentos necesarios no proceso de transformación do solo. Ditos 
custos estímanse nos seguintes: 

CONCEPTO €
Honorarios Plan Parcial 
(segundo oferta do concurso, incluído IVE )
Honorarios Proxecto de Equidistribución 
(segundo Baremo do C.O.A.G, incluído IVE)
Xestión Xunta de Compensación (estimados) 61.525,42
Honorarios Proxecto de Urbanización, dirección de obra e
liquidación (segundo Baremo C.O.A.G. incluído IVE).

253.901,49

Gastos de rexistro, notaría, tasas e publicacións (estimados) 12.687,00
TOTAL GASTOS incluído IVE 550.271,91

TOTAL GASTOS sen IVE 454.770,17

135.462,19

86.695,80

 



PLAN PARCIAL DO SECTOR DE SOLO  URBANIZABLE S-34-R FALCOA. CONCELLO DE VIGO. 

 

    
   

20079P002R0 

152

9.5. CUSTO TOTAL  

CON IVE (21%) SEN IVE
URBANIZACIÓN INTERIOR 8.632.650,80 7.134.422,15
CONEXIÓNS EXTERIORES 907.848,59 750.288,09
XESTIÓN Y TRAMITACIÓN 550.271,91 454.770,17

subtotal 10.090.771,30 8.339.480,41

INDEMNIZACIÓNS 1.621.497,11

custo total (incluido IVE) 11.712.268,41  

O custo total estimado das Obras de Urbanización, Xestión e Tramitación, en Base de Licitación, 
sen IVE, ascende á cantidade de OITO MILLÓNS TRESCENTOS TRINTA E NOVE MIL 
CATROCENTOS OITENTA EUROS CON COARENTA E UN CÉNTIMOS DE EURO 
(8.339.480,41€). 

O custo estimado das Indemnizacións ascende a UN MILLÓN SEISCENTOS VINTE UN MIL 
CATROCENTOS NOVENTA E SETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS DE EURO (1.621.497,11 
€). 

O custo total estimado, INCLUÍDO IVE, ascende á cantidade de ONCE MILLÓNS 
SETECENTOS DOCE MIL DOUSCENTOS SESENTA E OITO EUROS CON COARENTA E UN 
CÉNTIMOS DE EURO (11.712.268,41 €) 

Estes custos deberán ser especificados e definidos con maior concreción, unha vez se proceda á 
redacción dos correspondentes proxectos de execución, que desenvolvan o previsto dentro deste 
Plan Parcial.
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[D] CONCLUSIÓN 
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O presente documento que se presenta en tres Tomos, desenvolve o Plan Parcial do Sector de 
Solo Urbanizable Delimitado S-44-R FALCOA, no Concello de Vigo (Pontevedra). 

O documento enténdese que contén todos os apartados precisos con obxecto de definir de forma 
xustificada e oportuna a ordenación urbanística do sector, está de acordo coa lexislación vixente 
en todos os seus puntos, e polo tanto preséntase para a súa tramitación ante o Concello de Vigo, 
co obxecto de que se avalíe a factibilidade do seu referendo mediante Aprobación Inicial. 

O equipo redactor foi dirixido por D. Xavier Rivas Barros, Arquitecto, e coordinado por D. Santiago 
N. López Fontán, Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos. 

Os autores do proxecto son: 

Xabier Rivas Barros, Arquitecto (colaborador externo) 

Antonio Iglesias Álvaro-Gracia, Arquitecto  

César Álvarez Arines, Arquitecto (colaborador externo) 

Formaron parte deste equipo as seguintes persoas: 

Ignacio Teijeiro Calvo, Enxeñeiro de C.C.P. 

Pablo Castelo Moure, Enxeñeiro de Montes. 

José Luis de Luis Casares, Enxeñeiro Industrial 

María Jesús Fraile Enguita, Lda. en CC. Xeolóxicas (colaborador externo) 

Departamento de Delineación, Enmaquetación e Administración de PETTRA 

 

 

 

 
Vigo, outubro de 2012 
 
 
 
 
 

______________________            _______________________             _____________________ 
Xabier Rivas Barros                       Antonio Iglesias Álvaro-Gracia            César Álvarez Arines 
Arquitecto Colexiado 1.105            Arquitecto Colexiado 2.540                Arquitecto Colexiado 2.295 
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[E] ANEXOS 
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ANEXO 1: DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA DÁS 
PARCELAS AFECTADAS POLO PLAN PARCIAL
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A1.1 PLANO CATASTRAL
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A1.2 LISTADO CATASTRAL
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PARCELA REFERENCIA 
CATASTRAL SUPERFICIE AFECCIÓN

1 54057A09100259 190 TOTAL
2 54057A09100163 1030 PARCIAL
3 54057A09100164 956 TOTAL
4 54057A09100165 515 TOTAL
5 54057A09100166 534 TOTAL
6 54057A09100249 800 TOTAL
8 54057A09100167 1200 TOTAL
9 54057A09100247 326 TOTAL
10 54057A09200018 845 TOTAL
11 54057A09200469 175 TOTAL
12 54057A09200017 173 TOTAL
13 54057A09200016 458 TOTAL
14 54057A09200015 732 TOTAL
15 54057A09200014 933 TOTAL
16 54057A09200002 1361 TOTAL
17 54057A09200003 420 TOTAL
18 54057A09200004 1161 TOTAL
19 54057A09200005 307 TOTAL
20 54057A09200184 1315 PARCIAL
21 54057A09200349 649 TOTAL
22 54057A09200006 673 TOTAL
23 54057A09200350 821 TOTAL
24 54057A09200007 645 TOTAL
25 54057A09200010 1015 TOTAL
26 54057A09200009 539 TOTAL
27 54057A09200024 479 TOTAL
28 54057A09200011 61 TOTAL
29 54057A09200023 350 TOTAL
30 54057A09200012 278 TOTAL
31 54057A09200493 210 TOTAL
32 54057A09200013 218 TOTAL
33 54057A09200482 206 TOTAL
34 54057A09200019 373 TOTAL
35 54057A09200021 309 TOTAL
36 54057A09200022 756 TOTAL
37 54057A09200025 305 TOTAL
38 54057A09200351 382 TOTAL
39 54057A09200352 370 TOTAL
40 54057A09200353 304 TOTAL
41 54057A09200354 411 TOTAL
42 54057A09200355 796 TOTAL
43 54057A09200026 713 TOTAL
44 54057A09200008 344 TOTAL
45 54057A09200356 447 TOTAL
46 54057A09200357 152 TOTAL
47 54057A09200358 365 TOTAL
48 54057A09200464 59 TOTAL
49 54057A09200359 163 TOTAL
50 54057A09200046 418 TOTAL
51 54057A09200045 579 TOTAL
52 54057A09200360 227 TOTAL
53 54057A09200047 652 TOTAL
54 54057A09200048 837 TOTAL
55 54057A09200468 680 TOTAL
56 54057A09200049 804 TOTAL
57 54057A09200050 636 TOTAL
58 54057A09200020 555 TOTAL
59 54057A09200476 205 TOTAL
60 54057A09200051 1576 TOTAL

PARCELA REFERENCIA 
CATASTRAL SUPERFICIE AFECCIÓN

61 54057A09200052 954 TOTAL
62 54057A09200053 850 TOTAL
63 54057A09200054 663 TOTAL
64 54057A09200055 532 TOTAL
65 54057A09200060 489 TOTAL
66 54057A09200061 1034 TOTAL
67 54057A09200063 232 TOTAL
68 54057A09200474 246 TOTAL
69 54057A09200475 105 TOTAL
70 54057A09200079 2014 TOTAL
71 54057A09200078 959 TOTAL
72 54057A09200077 803 TOTAL
73 54057A09200107 1526 TOTAL
74 54057A09200076 98 TOTAL
75 54057A09200075 291 TOTAL
76 54057A09200108 999 TOTAL
77 54057A09200074 169 TOTAL
78 54057A09200073 29 TOTAL
79 54057A09200072 41 TOTAL
80 54057A09200490 391 TOTAL
81 54057A09200491 187 TOTAL
82 54057A09200069 297 TOTAL
83 54057A09200066 169 TOTAL
84 54057A09200064 1131 TOTAL
85 54057A09200466 290 TOTAL
86 54057A09200467 92 TOTAL
87 54057A09200067 821 TOTAL
88 54057A09200462 73 TOTAL
89 54057A09200068 328 TOTAL
90 54057A09200488 518 TOTAL
91 54057A09200070 682 TOTAL

91-A 54057A09200489 242 TOTAL
92 54057A09200461 274 TOTAL
93 54057A09200463 192 TOTAL
94 54057A09200122 140 TOTAL
95 54057A09200458 253 TOTAL
96 54057A09200123 98 TOTAL
97 54057A09200124 144 TOTAL
98 54057A09200117 112 TOTAL
99 54057A09200119 377 TOTAL
100 54057A09200459 150 TOTAL
101 54057A09200460 156 TOTAL
102 54057A09200121 242 TOTAL
103 54057A09200120 124 TOTAL
104 54057A09200472 409 TOTAL
105 54057A09200118 445 TOTAL
106 54057A09200480 260 TOTAL
107 54057A09200479 308 TOTAL
108 54057A09200478 332 TOTAL
109 54057A09200113 1636 TOTAL
110 54057A09200112 379 TOTAL
111 54057A09200111 256 TOTAL
112 54057A09200473 116 TOTAL
113 54057A09200110 285 TOTAL
114 54057A09200477 750 TOTAL
115 54057A09200109 1851 TOTAL
116 54057A09200102 23 TOTAL
117 54057A09200103 269 TOTAL
118 54057A09200104 340 TOTAL
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PARCELA REFERENCIA 
CATASTRAL SUPERFICIE AFECCIÓN

119 54057A09200486 172 TOTAL
120 54057A09200470 340 TOTAL
121 54057A09200105 206 TOTAL
122 54057A09200106 819 TOTAL

122-A 54057A09200364 14 TOTAL
123 54057A09200098 89 TOTAL
124 54057A09200097 274 TOTAL
125 54057A09200096 135 TOTAL
126 54057A09200095 494 TOTAL
127 54057A09200465 58 TOTAL
128 54057A09200094 562 TOTAL
129 54057A09200093 221 TOTAL
130 54057A09200091 796 TOTAL
131 54057A09200395 44 TOTAL
132 54057A09200101 312 TOTAL
133 54057A09200100 234 TOTAL
134 54057A09200367 207 TOTAL
135 54057A09200179 1261 TOTAL
136 54057A09200092 377 TOTAL
137 54057A09200180 582 TOTAL
138 54057A09200471 142 TOTAL
139 54057A09200394 474 TOTAL
140 54057A09200089 187 TOTAL
141 54057A09200088 1330 TOTAL
142 54057A09200087 1003 TOTAL
143 54057A09200086 1108 TOTAL
144 54057A09200084 815 TOTAL
145 54057A09200085 327 TOTAL
146 54057A09200083 1002 TOTAL
147 54057A09200082 811 TOTAL
148 54057A09200081 425 TOTAL
149 54057A09200080 1780 TOTAL
150 54057A09200044 595 TOTAL
151 54057A09200043 300 TOTAL
152 54057A09200042 659 TOTAL
153 54057A09200041 1020 TOTAL
154 54057A09200040 1534 TOTAL
155 54057A09200039 1027 PARCIAL
156 54057A09200036 124 TOTAL
157 54057A09200037 163 TOTAL
158 54057A09200038 630 TOTAL
159 54057A09200361 667 TOTAL
160 54057A09200481 577 TOTAL
161 54057A09200027 752 TOTAL
162 54057A09200028 849 TOTAL
163 54057A09200030 466 TOTAL
164 54057A09200029 550 TOTAL
165 54057A09300172 2445 PARCIAL
166 54057A09300171 685 TOTAL
167 54057A09300170 515 TOTAL
168 54057A09300169 396 TOTAL
169 54057A09300216 358 TOTAL
170 54057A09300181 298 TOTAL
171 54057A09300180 857 TOTAL
172 54057A09300179 597 TOTAL
173 54057A09300177 225 TOTAL
174 54057A09300178 333 TOTAL
175 54057A09300176 766 TOTAL

PARCELA REFERENCIA 
CATASTRAL SUPERFICIE AFECCIÓN

176 54057A09300175 355 TOTAL
177 54057A09300174 382 TOTAL
178 54057A09300173 989 TOTAL
179 54057A09300182 550 TOTAL
180 54057A09300183 612 TOTAL
181 54057A09300184 854 TOTAL
182 54057A09300078 826 TOTAL
183 54057A09300079 746 TOTAL
184 54057A09300080 588 TOTAL
185 54057A09300185 357 TOTAL
186 54057A09300081 842 TOTAL
187 54057A09300082 1349 TOTAL
188 54057A09300083 828 TOTAL
189 54057A09300084 378 TOTAL
190 54057A09300085 487 TOTAL
191 54057A09300086 263 TOTAL
192 54057A09300087 275 TOTAL
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A1.3 PLANO PARCEIRO
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A1.4 LISTADO PARCEIRO
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PARCELA REFERENCIA SUPERFICIE
1 54057A09100259 104,82
2 54057A09100163 673,49
3 54057A09100164 858,92
4 54057A09100165 1.050,70
8 54057A09100167 1.952,41
9 54057A09100247 316,18
10 54057A09200018 935,76
11 54057A09200469 170,42
12 54057A09200017 176,01
13 54057A09200016 526,00
15 54057A09200014 983,46
16 54057A09200002 1.398,81
17 54057A09200003 387,26
18 54057A09200004 1.149,22
19 54057A09200005 374,37
20 54057A09200071 80,20
21 54057A09200349 512,90
22 54057A09200006 941,33
23 54057A09200350 690,12
24 54057A09200007 793,49
25 54057A09200010 645,75
27 54057A09200024 2.605,33
28 54057A09200110 606,37
34 54057A09200019 476,72
35 54057A09200021 409,72
36 54057A09200022 285,00
37 54057A09200025 1.418,76
40 54057A09200353 364,41
41 54057A09200354 402,81
42 54057A09200355 823,08
43 54057A09200026 901,57
44 54057A09200356 224,22
45 54057A09200357 446,07
47 54057A09200359 319,56
49 483,38
50 54057A09200046 411,16
51 54057A09200045 572,64
52 54057A09200360 211,15
53 54057A09200047 637,46
54 54057A09200048 1.350,32
55 54057A09200468 519,46
57 54057A09200050 1.378,97
59 54057A09200476 345,61

59,1 295,67
59,2 528,27
60 54057A09200051 1.519,46
62 54057A09200053 1.201,30
63 54057A09200054 750,27
64 54057A09200055 597,11
65 54057A09200060 918,54
66 54057A09200061 812,25
67 54057A09200063 140,72
70 54057A09200079 1.486,80

70,1 54057A09200079 244,15
71 54057A09200078 2.692,97
72 54057A09200077 1.348,35
73 54057A09200107 571,30
74 54057A09200076 924,66
75 54057A09200075 287,07
76 54057A09200108 659,01
80 54057A09200490 832,57  

PARCELA REFERENCIA SUPERFICIE
82 54057A09200069 220,38
83 54057A09200066 56,71
85 54057A09200466 153,62
86 54057A09200467 55,64

87,1 54057A09200067 149,04
87,2 150,67
87,3 254,63
88 54057A09200462 101,85
89 54057A09200068 1.062,39
91 54057A09200070 577,01

91.1 274,47
94 54057A09200122 1.401,40
99 54057A09200119 581,88

102 54057A09200121 145,60
103 54057A09200120 94,65
107 54057A09200479 331,84
109 54057A09200113 3.184,62
112 54057A09200473 77,42

112,1 189,61
112,2 79,71
112,3 111,21
113 54057A09200110 171,29
114 54057A09200477 813,32
115 54057A09200109 2.372,78
116 54057A09200102 10,35
117 54057A09200103 318,50
118 54057A09200104 284,59
121 54057A09200105 316,56
122 54057A09200106 843,67
124 54057A09200097 205,95
125 54057A09200096 326,28
128 54057A09200094 1.100,54
129 54057A09200093 226,54
130 54057A09200091 754,37
131 54057A09200395 27,37
132 54057A09200101 267,92
133 54057A09200100 255,00
134 54057A09200367 215,40
135 54057A09200179 1.254,27
137 54057A09200180 1.094,66
139 54057A09200394 479,36
140 54057A09200089 143,87
141 54057A09200088 1.341,65
142 54057A09200087 991,64
143 54057A09200086 1.156,16
144 54057A09200085 721,80
145 54057A09200084 291,89
147 54057A09200082 833,42
148 54057A09200081 426,35
149 54057A09200080 2.820,03
150 54057A09200044 538,55
151 54057A09200043 509,22
152 54057A09200042 522,40

153-A 54057A09200041 747,00
153-B 54057A09200041 819,00
154 54057A09200040 969,72
155 54057A09200039 810,12
156 54057A09200036 100,53
157 54057A09200037 193,55
158 54057A09200038 668,56
159 54057A09200361 655,70
160 54057A09200481 570,44

PARCELA REFERENCIA SUPERFICIE
161 54057A09200027 855,38
162 54057A09200028 455,61

162,1 200,51
163 54057A09200030 967,46
165 54057A09300172 1.678,64
166 54057A09300171 726,11
167 54057A09300170 510,40
168 54057A09300169 367,55
170  54057A09300181 359,92
171 54057A09300180 1.049,21
172 54057A09300179 985,23
174 54057A09300178 308,43
175 54057A09300176 517,78
176 54057A09300175 357,67
177 54057A09300174 332,20
178 54057A09300173 1.014,75
179 54057A09300182 709,46
180 54057A09300183 743,76
181 54057A09300184 833,40
182 54057A09300078 950,68
183 54057A09300079 860,30
184 54057A09300080 543,89
185 54057A09300185 308,06
186 54057A09300081 799,57
187 54057A09300082 1.320,60
188 54057A09300083 772,88
190 54057A09300085 840,90
191 54057A09300086 242,35
192 54057A09300087 272,67
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ANEXO 2: AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA 
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En aplicación do artigo 5 da Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación de determinados plans e 
programas no medio ambiente, e no disposto nos artigos 5 e 7 da Lei 6/2007, do 11 de maio, de 
medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia, o presente Plan 
Parcial estará sometido ao trámite de Avaliación Ambiental Estratéxica (AAE) cando así o decida o 
órgano ambiental. 

En relación ao devandito trámite indícase que, mediante escrito de data 8 de xullo de 2009, con 
entrada na Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza n.º 169.208, do 21 de 
xullo, ou Delegado dá Área de Urbanismo e Vivenda do Concello de Vigo achegou unha copia en 
formato papel e dixital do Documento de Inicio do Plan Parcial S-34-R Falcoa.  

Posteriormente, en data do 22 de setembro de 2009, logo do trámite de información pública, a 
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, emitiu a notificación de non necesidade de 
sometemento á avaliación ambiental estratéxica.  

Achégase a continuación a resolución da Secretaría Xeral de  Calidade e Avaliación Ambiental. 

A Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de 
Galicia (LOUGA), modificada pola Lei 15/2004, de 29 de decembro, establece no seu artigo 65 a 
documentación necesaria dos Plan Parciais, entre a que se atopa o Estudo de Sostibilidade 
Ambiental, Impacto Territorial e Paisaxístico. 

Segundo o disposto no apartado 2 da Disposición Adicional Terceira “Modificación da Lei de 
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia” da Lei 6/2007, do 11 de maio, de 
medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia: 

“Se o plan parcial foi sometido á avaliación ambiental estratéxica non será necesario o estudo de 
sostibilidade ambiental, impacto territorial e paisaxístico”. 

Ao non ser necesaria a Avaliación Ambiental Estratéxica, segundo a resolución de data 22 
de Setembro de 2009, da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, o Plan Parcial 
segundo o disposto no artigo 65 da LOUGA, terá que conter o Estudo de Sostibilidade 
Ambiental, Impacto Territorial e Paisaxístico. 

Dito Estudio achégase como Tomo III do presente documento. 
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DECISIÓN de 22 de setembro de 2009, da Secretaría Xeral de Calidade e 

Avaliación Ambiental, sobre a non necesidade de sometemento á 

avaliación ambiental estratéxica do Plan Parcial S-34-R Falcoa, concello 

de Vigo (Pontevedra) 

Mediante un escrito de data 8 de xullo de 2009, con entrada na Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza n.º 169.208, do 21 de xullo, o Delegado da Área de 

Urbanismo e Vivenda do Concello de Vigo achegou unha copia en formato papel e dixital do 

documento de inicio do Plan Parcial S-34-R Falcoa (en diante, Plan). 

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

litoral de Galicia (DOG n.º 94 de 16 de maio) integra, no seu capítulo II, o procedemento de 

avaliación ambiental estratéxica establecido pola Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre a avaliación 

dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente (BOE n.º 102 de 29 de 

abril) co procedemento de aprobación dos instrumentos de planeamento urbanístico recollido 

na Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de 

Galicia, modificada pola Lei 15/2004, do 29 de decembro modificada pola Lei 6/2008, do 19 de 

xuño. 

A documentación remitida polo Concello foi exposta xunto coa proposta previa á presente 

decisión durante un prazo de 20 días, a través da páxina web da Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Durante dito prazo o Organismo Autónomo de Augas de 

Galicia emitiu un escrito de observacións de data 21 de setembro de 2009, do que se achega 

copia, co resultado que se indica mais adiante. 

Da análise da documentación achegada e da información dispoñible, e sobre a base do artigo 5 

da Lei 6/2007, do 11 de maio, e dos criterios do anexo II da Lei 9/2006, do 28 de abril, 

conclúese: 

− O PXOM do concello que recolle o sector de solo urbanizable S-34-R Falcoa, foi 

aprobado definitivamente mediante resolución da Concellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Infraestruturas con data 13 de xullo de 2009, referente á de aprobación 

definitiva do documento de cumprimentación da orde da CPTOPT de 16 de maio 

de 2008. 

− O ámbito delimitado polo sector S-34-R Falcoa, situado na parroquia de Castrelos, 

ten unha extensión superficial de 127.653 m2. 

− O sector de solo urbanizable delimitado de Falcoa ten un emprazamento 

marcadamente urbano xa que está rodeado dunha mestura de solo urbano 

consolidado e non consolidado na maior parte do seu perímetro. Tan só polo sur 

linda, nunha pequena parte, co solo urbanizable de Macal. 



 
San Lázaro s/n 

 CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 

15781  SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental  

AAE/ASG 

 

Páxina 2 de 3 

− O uso global característico no sector é o residencial, para o que o planeamento 

xeral establece unha intensidade máxima para residencial de 2ª Categoría 

(edificación multifamiliar ou colectiva) do 60%. Ademais esíxese a determinación 

dunha reserva mínima dun 38% da edificabilidade residencial destinada á 

implantación de vivenda sometida a algún réxime de protección pública. 

− O documento de inicio plantexa como unha prioridade a elaboración do Plan en 

base a dar cumprimento do obxectivo estratéxico recollido no PXOM de converter o 

Vial de Acceso á Universidade (Campus As Lagoas–Marcosende) nun novo eixo 

de desenvolvemento urbano a partires do artellamento dun corredor verde e 

dotacional. Neste senso compre sinalar que pretendese que a disposición de parte 

da cesión local de espazos verdes na beira do vial manteña, na medida do posible, 

os pes arbóreos autóctonos existentes. 

− Segundo o informado polo Organismo Augas de Galicia no trámite de consultas 

previo á emisión da presente decisión, pódese destacar que: 

− Deberanse identificar todos os leitos e correntes naturais existentes no 

ámbito da actuación, reflectindo na documentación gráfica e no texto das 

ordenanzas as zonas de protección. 

− Deberanse respectar as zonas de servidume (5 metros) e policía (100 

metros), regulando os usos permitidos, os que necesitan autorización e os 

usos posibles. 

− Identificarase concretamente a previsión de paseos ou praias fluviais, zonas 

de baño ou deportes náuticos, que poidan producir unha incidencia negativa no 

medio. 

− Calquera actuación deberá contemplar as solucións do saneamento 

propostas. Indicarase o sistema de saneamento que se propón e o tratamento 

previsto para o vertido, con indicación, no seu caso, da proposta da ubicación 

das instalacións necesarias e a reserva de solo ó efecto. Indicarase o destino 

do vertido das augas residuais e a súa posible afección sobre a calidade das 

augas do medio receptor. 

− Deberase considerar a incidencia espacial dos efectos inducidos polas 

alteracións do réxime hidrolóxico e da calidade da auga. 

− Deberase xustificar a non incidencia da actuación no réxime de correntes, 

así como a non afección a terceiros como consecuencia da alteración das 

escorrentas que comportaría o cambio de uso proposto (zonas urbanizables 

etc.) identificando as zonas con potencial risco de asolagamento. 

− O emprazamento atópase fora da Rede Galega de Espazos Protexidos e non se 

detectan afeccións en espazos de especial interese natural. 

− Mediante resolución de 28 de marzo de 2008, da Dirección Xeral de 

Desenvolvemento Sostible, declarouse a inviabilidade do sometemento do Plan 
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Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Vigo a avaliación ambiental 

estratéxica.  

− O planeamento xeral do concello non foi sometido a avaliación ambiental 

estratéxica segundo a Lei 9/2006, do 28 de abril. 

− No ámbito obxecto deste Plan, a protección do medio e a integración ambiental 

pódense acadar de xeito similar coa supervisión e informes preceptivos e mediante 

a aplicación, cando proceda, da avaliación de impacto ambiental de proxectos para 

os proxectos ou figuras similares que desenvolvan este planeamento. 

Tendo en conta o exposto, de conformidade cos criterios do anexo II da Lei 9/2006, e sempre 

que se cumpran as medidas de protección ambiental recollidas no documento de inicio do Plan 

Parcial S-34-R Falcoa, considérase que o dito instrumento carece de efectos ambientais 

significativos determinantes da súa necesidade de avaliación ambiental estratéxica.  

Visto canto antecede, RESOLVO: 

Declarar, en virtude do disposto polo artigo 5, letra d), da Lei 6/2007, do 11 de maio, a non 

necesidade de someter a avaliación ambiental estratéxica o Plan Parcial S-34-R Falcoa, 

concello de Vigo (Pontevedra) 

 

Santiago de Compostela, 22 de setembro de 2009 

 

O Secretario Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 

 

Justo de Benito Basanta 
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ANEXO 3: INFORME MUNICIPAL DE SERVIZOS



Referencia: 26/403 

S-34-R FALCOA 

Destinatario: 

PLANEAMENTO E XESTIÓN 

ConceIlo de Vigo 

Xerencia de Urbanismo 
Servicios técnicos 

Vigo, 29/10/2009 

Asunto: Informe da viabilidade funcional das Infraestructuras necesarias 

para o des enrolo do ámbito S-34-R FALCOA, e cargas urbanísticas que 

He corresponden, con carácter xeral, para a financiación de 

infraestructuras. 

o ámbito S-34-R FALCOA está incluido no " Plan Sectorial Galego de Solo Residencial", 

informado o 18/12/2008, ámbito incluido no sector Telleira-Falcoa. 

Sistemas de ComunÍCacións: Estradas de conexión a rede viaria existente: 

O sector S-34-R FALCOA, na parroquia de Castrelos, está situado entre a estrada de acceso a 

Universidade e O camiiio da Falcoa. 

O obxectivo estratéxico do PXOM é conver/er a es/rada da Universidade en sopor/e dunnovo eixo 

de desenvolvemen/o urbano a par/ires do ar/ellamen/o dun corredor verde e do/aciona!. 

Recomenda dispoñer os terreos de cesión de espacios verdes na beira do vial. 

Rede viaria existente: 

- Rede secundaria: 

- Estrada da Universidade. 

- Rede local : 

- Camiño Fondo. 

- Camiño da Falcoa. 

- Camiño Nogueira Arriba. 

Rede viaria prevista: 

- Rede secundaria: 

- Estrada da Universidade (E042 - Estrada da Universidade - Ronda): Poténciase con un 

corredor verde adosado ó ámbito. 

- Rede Local: 

- Camiño Fondo: Ensánchase a unha sección transversal de 12,00 metros. 

- Camiño da Falcoa: Ensánchase a unha sección transversal de 12,00 metros. 

- Camiño Nogueira Arriba: a extinguir. 

S-34-R FALCOA: Informe da viabilidade das infraestructuras necesarias e cargas urbanísticas que \le corresponden. 
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Rede viaria necesaria: 

Ademais do viario previsto, e respecto a camiño da Fa lcoa, recoméndase O seguinte: 

"Entre os puntos extremos de contacto do ámbito co camiño da Falcoa, atópanse dous 

enclaves de solo urbano que penetran no sector con alienacións definidas no PXOM. 

Por coherencia de deseño e seguridade viaria, deberíase manter a sección prevista de 

12,00 metros a todo o longo do ámbito, dende a estrada da Universidade ata o camiño 

Fondo" . 

Sistemas de Abastecemento de auga: 

O sector S-34-R FALCOA atópase situado na subzona-04. 

Sistemas Secundarios de abastecemento participadas polo sector: 

SX-AG2-04.00 1; SX-AG2-04.002; SX-AG2-04.003; SX-AG2-04.004; SX-AG2-04.005 e SX

AG2-04.006, relacionados no plano 02.01. 

O PXOM impútalle o sector o 5,571 % do custo destes sistemas que representa 235.421 € en PEC 

con NE. 

Sistemas Secundarios de abastecemeuto necesarias para o desenrolo do sector: 

Sen embargo, as redes de abastecemento necesarias para O desenro lo do sector, que non coinciden 

totalmente coas anteriores, serían as seguintes: 

Clave do sistema % Inversión en PEM Inversión en PEC + IVE 

SX-AG2-03.002 100,00 1.212.551 ,93 E 1.673.806,68 € 

SX-AG2-03.003 28,34 225.0 19,3 4 € 310.616,70 € 

SX-AG2-03.004 100,00 475.904 ,00 € 656.937,88 E 

SX-AG2-04.002 51,60 521.903,04 € 720.434,96 E 

SX-AG2-04.006 100,00 116.109,60 € 160.277,69 € 

Prolongación del 100,00 87.156,00 € 120.310,14 € 

SX-AG2-04.002 

Totais: 2.638.644,17 € 3.642.384,4 1 € 
.. 

Non obstante, o amblto debera desenrolar as coneXIOns extenores de abastecemento necesanas no 

proxecto de urbanización, independentemente da rede exterior. 

A demanda de auga para abastecemento é: caudal medio 9,77 lis. 

Sistemas Primarios de Abastecemento de AlIga: 

Cos desenrolos urbanísticos do presente PXOM informados o día de hoxe, o incremento da 

demanda xerada polos mesmos, non pode ser absorbida pola rede actual, polo que é preciso sen 

mais demora, facer fronte a inversión da "ampl iac ión e melloras da ETAP do Casal (SX-AG 1-

04.001)" prevista no PXOM, que implica unha parte da inversión atribuída tamén a Xunta de 

Galicia: 

SISTEMA XUNTA CONCELLO XESTlON URB. TOTAL 

Ampliación e modernización ET AP do Casal 20% 30% 50% 100% 

PEM: 1.630.429,9 1 2.445 .644,87 4.076.074,78 8.152.149,55 

P.B.L: 9.701.057,96 
.. 

S-34-R FALCOA: Informe da vlab¡hdade das Infraestructuras necesarias e cargas urbanístIcas que lIe corresponden. 
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Total inversión necesaria na rede Primaria: 11.253.227,24 

Hai un ha diferencia entre a cantidade estimada polo PXOM para esta inversión, en relación ca 

proxecto redactado por ESlMPRO para a concesionaria de 6.857.407,24 €. 

Sistemas de Pluviais: 

o sector S-34-R FALCOA está na con ca do río Lagares, subconca-18. 

Non ten imputados na súa ficha Sistemas Xerais Primarios (SX-PLI) de pluviais. 

Sistemas secundarios de pluviais participadas polo sector: 

SX-PL2-18.001; SX-PL2-18.002; SX-PL2-18.003; SX-PL2-18.003; SX-PL2-18.004 e SX-PL2-

18.005, grafiados no plano 02.02. 

O PXOM impútalle o sector o 7,158% do custo destes sistemas, que representa 186. 173,54 € en 

PEC con lVE. 

Sistema secundarios de pluviais necesarias para o desenrolo do sector: 

Para o seu desenrolo é necesario a execuc ión da totalidade do sistema SX-PL2-18.004: 

Clave do sistema % Inversión en PEM Inversión en PEC + IV A 

SX-PL2-1 8.004 100 897.358,14 € 

Caudal de apol1ación do ámbito: Q = 740 lis . 

Coeficiente de escorrentía: C = 0,70 

1.238.713 ,18 € 

As augas pluviais xeradas polo propio ámbito e as de aportación de augas enriba, serán resaltas no 

proxecto de urbanización, e descargadas augas abaixo do ámbito, directamente no sistema SX-PL2-

18.004 cunha rede separativa. 

Sistemas de Saneamento de Augas Residuais: 

O ámbito S-34-R FALCOA pel1ence a conca do río Lagares, subconca-07. 

Non ten imputados na sÍla ficha ningún Sistema Xeral de Infraestructuras Primario (SX-RESI). 

Sistemas secundarios de residuais participadas polo sector: 

SX-RES2-07.001; SX-RES2-07-002; SX-RES2-07-003 ; SX-RES2-07.004 e SX-RES2-07.005, 

grafíados no plano 02.03. 

O PXOM impútalle o sector o 15,458% destes si stemas, que representa 178.507,30 € en PEC con 

[VE. 

Sistemas secundarios de residuais necesarios para o desenrolo do sector: 

Para o desenrolo do sector é necesaria a execución do 100% Sistema Xeral Secundario segu inte: 

Clave do sistema % inversión PEM Inversión en PEC + ¡VE 

SX-RES2-24.00 1 100 17.080,84 € 23.578,39 € 

S-34-R FALeOA: Infonne da viabilidade das in fraestructuras necesarias e cargas urbanísticas que He corresponden. 
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o propio ámbito, no proxecto de urbani zación , será o que desenrole as conexións necesarias a rede 

municipal externa. 

O caudal medio de augas residuais e de 9,771/s. 

Sistemas de Electricidade (soterramento de LAT): 

A ficha do ámbito S-34-R FALCOA, non recolle imputacións por concepto de soterramento de 

Liñas de Alta Tensión. 

Non obstante, deberá asumir o costo da conexión exterior, desvíos e reforzo da rede de Media 

Tensión, que lIe garantice o subministro e léctrico o ámbito. 

Sistema de Gas: 

Gas Galicia non dispón de canalización de Media Presión Tipo- A e B a beira do ámbito. 

Non obstante, como é necesario trasladar a ERM de Pereiró a unha ubicación mais idónea. Por 

proximidade Ó punto mais idóneo para a instalación da ERM e o sector S-34-R FALCOA, nos 

terreas da beira da estrada da Universidade. 

Debería reservarse nos terreos de eguipamento, na beira da estrada da Universidade, un ha 

parcela de aproximadamente ISO m2 para a ERM de gas. 

O desvío da tubaria de al imentación da ERM e a de submi nistro discorrería pala estrada da 

Universidade. Senda por canta da empresa Gas Galicia. 

A conexión coa rede exterior, no mesmo ámbito, será resa lta polo proxecto de urbanización. 

Cargas Urbanísticas do ámbito: 

O ámbito ten imputada, unha participación na financiación de outras infraestructuras dos Sistemas 

Xerais Primarios e Sistemas Xerais Secundarios, que con carácter xeral lIe corresponden, e a súa 

cuantía se reflexa no cadro seguinte: 

Carga Urbanística 

Sistema Abastecemento Residuals Pluviais (PEC+IVE) 

SX-AGI 2,05 €/m2 151.779,95 

SX-AG2 3,46 €1m2 235 .420,96 

SX-RESI 1,51 €1m2 111.798,89 

SX-RES2 0,80 €1m2 129.3 15,64 

SX-PLUI 0,09 E/m2 6.663,51 

SX-PLU2 4,12 €1m2 299.903,0 1 

SX-ELI - - - -

SX-EL2 - - - -

Total: 934.881,96 € 

S-34-R FALCOA: Informe da viabilidade das infraestructu ras necesarias e cargas urbaníst icas que lIe corresponden. 
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Notas-

1-Todas as cantidades deben considerarse estimadas. Os proxectos que se redacten, asi coma as 

liquidacións dos mesmos. serán as que definan os custos reais das inversións. 

Conforme: 

Julia Chamosa Mart in 

S-34-R FALeOA: Informe da viabi lidade das infraestructuras necesarias e cargas urbanísticas que ¡le corresponden. 
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ANEXO 4: CADROS RESUMO DE CARACTERÍSTICAS



PLAN PARCIAL DO SECTOR DE SOLO  URBANIZABLE S-34-R FALCOA. CONCELLO DE VIGO. 

 Página 1 de 2    

 20079P002R2 

Cuprimento do Plan Xeral: 

DIFERENCIA
Superficies
Superficie Delimitada 127.653 m²s 127.679 m²s 0,02%

Sistema Local viario existente 1.917 m²s 2.077 m²s 160

Sistema Xeral Viario incluido
Existente 12.647 m²s 12.647 m²s
Proposto 6.934 m²s 6.934 m²s

Superficie Total Bruta 127.653 m²s 127.679 m²s 26

Superficie Computable A. Tipo * 113.089 m²s 112.955 m²s -134

Intensidades de uso
Superficie Total Edificable ** 74.039 m²c 74.039 m²c

Índice de Edificabilidade Bruta 0,58 m²c/m²s 0,58 m²c/m²s

Uso Residencial 2ª categoría *** Máx. 60% 59,73%

Vivenda protexida 38% 38%

Altura máxima
5 plantas 5 plantas

Reservas de dotacións locales

a) Espacios libres 13.327 m²s 17.261 m²s 3.934
b) Equipamientos 7.404 m²s 7.706 m²s 302
c) Aparcamiento 370 plazas 424 plazas 54

* Diferencia entre a Superficie Bruta e os Sistemas Locais e Xerais existentes no momento de aprobación
do  Plan Xeral que se manteñen 
** Producto da Superficie Total Bruta polo índice de edificabilidade no Plan Xeral, e suma das edificabilidades
 lucrativas en cada zona de ordenanza do Plan Parcial
*** Tense en conta a edificabilidade correspondiente a Dotación Autonónomica de Vivenda

PLAN XERAL PLAN PARCIAL

 

 

Usos lucrativos: 

ORDENANZA USO GLOBAL RÉXIME
CLASE CATEGORÍA m²s % Sup. Del. m²c % S.M.E.

RU Residencial Vivenda 1ª (viv. unifamiliar) Libre 34.930     27,36            30.559   41,27

RC Residencial Vivenda 2ª (viv. multifamiliar) Libre 7.375       5,78              15.345   20,73
Vivenda 2ª (viv. multifamiliar) Protexida (*) 12.441     9,74              28.135   38,00

19.816     15,52            43.480   58,73

TOTAL 54.747     42,88            74.039   100,00

(*) A vivenda protexida representa o 38% da edificabilidade lucrativa residencial do sector

USO PORMENORIZADO OCUPACIÓN EDIFICABILIDADE
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Resumo cuantitativo da ordenación. 

CADRO RESUMO
Ordenanza Superficie % sobre el sector Edificabilidade máx. % sobre el sector

USOS LUCRATIVOS m²s % m²c %
Residencial RU 34.930     27,36                 30.559                   41,27%

RC 19.816     15,52                 43.480                   58,73%

TOTAL USOS LUCRATIVOS 54.747     42,88                 74.039                   100,00%

USOS NO LUCRATIVOS

DOTACIÓNS LOCAIS
Espacios Libres e zonas verdes EL 17.261     13,52                 
Equipamento Público EQ 7.706       6,04                   
Dotación Autonómica de Vivenda DAV 1.855       1,45                   

SISTEMA DE COMUNICACIÓNS E TRANSPORTE
Viario público 44.911     35,17                 

Elementos comúns ELC 1.200
TOTAL USOS NO LUCRATIVOS 72.932     57,12                 

Superficie Delimitada 127.679   100,00                

Parámetros das zonas de ordenanzas: 

 

Mazá Parcela Ordenanza Superf. Edificab. Edificab. Ocupación Parcela Uso Réxime Ordenanza
máxima mínima referencia

nº m²s m²c/m²s m²c % m²

M1 P1 RU-2 2.018 0,75      1.513        45 300 V. unifamiliar Libre 9-3º

M2 P1 RU-2 4.265 0,75      3.199        45 300 V. unifamiliar Libre 9-3º

M3 P1 RU-2 1.474 0,75      1.105        45 300 V. unifamiliar Libre 9-3º
P2 RU-1 4.135 0,60      2.481        40 500 V. unifamiliar Libre 9-2º
P3 RU-1 2.569 0,60      1.541      40 500 V. unifamiliar Libre 9-2º

M4 P1 RU-3 4.835 0,90      4.351      50 240 V. unifamiliar Libre 9-4º
P2 RU-1 1.660 0,60      996         40 500 V. unifamiliar Libre 9-2º

M5 P1 RU-4 2.067 1,10      2.274        55 180 V. unifamiliar Libre 9-5º
P2 RU-4 2.576 1,10      2.833        55 180 V. unifamiliar Libre 9-5º
P3 RU-4 2.219 1,10      2.441        55 180 V. unifamiliar Libre 9-5º
P4 RU-4 2.569 1,10      2.826      55 180 V. unifamiliar Libre 9-5º
P5 RU-4 2.576 1,10      2.833        55 180 V. unifamiliar Libre 9-5º
P6 RU-4 1.968 1,10      2.165        55 180 V. unifamiliar Libre 9-5º
P7 ELC 300
P8 ELC 300
P9 ELC 300
P10 ELC 300

M6 P1 DAV 1.855 1.851        solido capáz V. colectiva Protex. (D.A.V.)
P2 RC 1.572 2.440        sólido capáz 484 V. colectiva Protex. 6
P3 RC 6.473 13.038      sólido capáz 484 V. colectiva Libre 6
P4 RC 902 2.307        sólido capáz 484 V. colectiva Libre 6
P5 RC 1.629 4.858        sólido capáz 484 V. colectiva Protex. 6
P6 RC 2.287 6.794        sólido capáz 484 V. colectiva Protex. 6
EL1 EL 725 14
EL2 EL 4.210 14

M7 EL3 EL 391 Espacio libre 14

M8 EQ1 EQ 4.263 E. Educativo 13

M9 P1 RC 6.954 14.043      60 484    V. colectiva Protex. 6
EL4 EL 11.646 Espacio libre 14
EQ2 EQ 3.322 E. Asistencial 13
EQ3 EQ 120 E Serv.públicos 13

M10 EL5 EL 289 Espacio libre 14  
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ANEXO 5: SOSTIBILIDADE ECONÓMICA DA 
ACTUACIÓN
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[1] INTRODUCIÓN  

O Texto Refundido da Lei do solo (RDL 2/2008), establece as bases económicas e 
ambientais do réxime xurídico, valoración e responsabilidade patrimonial das 
Administracións Públicas en materia de solo. Fíxanse uns principios para o 
desenvolvemento territorial e urbano sostible, non solo dende o punto de vista ambiental, 
senón tamén dende o económico, o emprego e a cohesión social, procurando 
especialmente, que no caso do novo solo urbano que se xere, garántase unha dotación 
suficiente de infraestruturas e servizos que cumpran unha función social. 

O artigo 15.4 relativo á avaliación e seguimento da sostenibilidad do desenvolvemento 
urbano, establece: "A documentación dos instrumentos de ordenación das actuacións de 
urbanización debe incluír un informe ou memoria de sosteníbilidad económica, na 
que se ponderará en particular o impacto da actuación nas Facendas Públicas afectadas 
pola implantación e o mantemento das infraestruturas necesarias ou a posta en marcha 
e a prestación dos servizos resultantes, así como a suficiencia e a adecuación do solo 
destinado a usos produtivos". 

É obxecto do presente traballo a realización da devandita memoria de sostenibilidad 
económica para a actuación urbanística "Plan Parcial do sector S-34-R Falcoa" obxecto 
de estudio. O estudio centrarase na avaliación do impacto económico e financeiro que 
para a Facenda Local do Concello de Vigo ten o desenvolvemento da devandita 
actuación; analizando os custos de mantemento, a posta en marcha e a prestación dos 
servizos públicos resultantes, asi como a estimación da contía económica dos ingresos 
municipais derivados dos tributos locais 

A diferenza entre os gastos que o Concello deberá asumir e os ingresos que percibirá 
pola nova actuación urbanizadora, determinará a sostibilidade económica da 
mencionada actuación urbanística a longo prazo. Trátase, en definitiva, de evitar 
desenvolvementos urbanísticos que sexan o día de mañá de difícil, por non dicir 
imposible, asunción e mantemento pola Administración Pública local. A coherencia do 
planeamento municipal debe de estar amparada pola programación dos 
desenvolvementos urbanísticos, así como pola viabilidade dos mesmos, tanto dende o 
punto de vista técnico como económico. 

A estimación dos ingresos e gastos futuros parte da situación actual da facenda 
municipal con tal de asegurar, polo menos, o mesmo estándar de servizos e a mesma 
presión fiscal, se ben o concello ten capacidade para modificalos en función das 
necesidades e da súa propia política municipal. 
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[2] ACTUACIÓN OBXETO DE ANÁLISE 

A actuación obxeto do presente análise e a ordenación detallada proposta no Plan 
Parcial do Sector S-34-R Falcoa, e responde aos seguintes criterios de ordenación: 

As edificacións sitúanse mediante unha graduación de intensidades e densidades 
edificatorias. A vivenda unifamiliar illada sitúase na zona Este de contacto co núcleo de 
Falcoa, dando continuidade á trama urbana existente. As edificacións de vivenda 
plurifamiliar, coa tipoloxía de bloque aberto, adáptase ao terreo da zona con maior 
pendente, integrándose coa zona verde que forma a Vía Parque. Entre estas dúas 
tipoloxías, na franxa central do sector, sitúanse varios grupos de vivendas unifamiliares 
pegadas de media densidade, para realizar unha transición entre a zona de vivendas 
unifamiliares illadas (baixa densidade) e as vivendas plurifamiliares (alta densidade). Os 
bloques de vivenda plantéxanse nuns sólidos capaces que permiten resolver a 
edificación en distintos niveis para a súa adaptación á totografía existente, conformando 
espazos libres e zonas verdes entre eles na configuración de “cidade no xardín”. Os 
solos de cesión, localízanse maioritariamente nas marxes do Vial dá Universidade, 
contribuíndo a subliñar o carácter urbano desta. 

 

 

Os parámetros básicos da ordenación proposta resúmense no seguinte cadro: 
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CADRO RESUMO
Ordenanza Superficie % sobre el sector Edificabilidade máx. % sobre el sector

USOS LUCRATIVOS m²s % m²c %
Residencial RU 34.930     27,36                 30.559                   41,27%

RC 19.816     15,52                 43.480                   58,73%

TOTAL USOS LUCRATIVOS 54.747     42,88                 74.039                   100,00%

USOS NO LUCRATIVOS

DOTACIÓNS LOCAIS
Espacios Libres e zonas verdes EL 17.261     13,52                 
Equipamento Público EQ 7.706       6,04                   
Dotación Autonómica de Vivenda DAV 1.855       1,45                   

SISTEMA DE COMUNICACIÓNS E TRANSPORTE
Viario público 44.911     35,17                 

Elementos comúns ELC 1.200
TOTAL USOS NO LUCRATIVOS 72.932     57,12                 

Superficie Delimitada 127.679   100,00                

 

Preséntanse a continuación as principais magnitudes que intervinen no posterior análise 
da sostibilidade económica da actuación: 

Superficie edificable: 

- Vivenda unifamiliar libre: 30.559 m²c. 

- Vivenda multifamiliar libre: 15.345 m²c. 

- Vivenda multifamiliar protexida: 28.135 m²c. 

- TOTAL: 74.039 m²c. 

Nº estimado de vivendas: 

- Vivenda unifamiliar libre: 140 (43 illadas subzonas RU-1 e RU-2, e 97 
pareadas ou pegadas subzonas RU-3 e RU-4) 

- Vivenda multifamiliar libre: 157 

- Vivenda multifamiliar protexida: 288 

- Nº total de vivendas: 585 

Nº estimado de habitantes: 1.638 (supoñendo 2,8 hab/viv.) 

Nº de prazas aparcamento (segundo as esixencias mínimas de cada ordenanza):  

- Vivenda unifamiliar: 433 

- Vivenda multifamiliar: 680 

- Nº total de prazas: 1.113 

Superficie estimada de garaxe:  

- 1.113 prazas x 25 m²c/praza = 27.825 m²c. 

Nº estimado de vehículos: 

- 585 vivendas x 1,5 vehículos/vivenda = 878 vehículos. 
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[3] PRESUPOSTOS MUNICIPAIS 

Os ingresos municipais no Concello de Vigo, como en todos os municipios, realízase 
polos seguintes capítulos: 

1. Impostos directos: son aqueles que gravan o contribuínte e son satisfeitos por estes 
de forma directa, é dicir, persoalmente. 

2. Impostos indirectos: son os que se pagan a través dunha entidade ou persoa 
interposta que despois o repercute como custo no prezo do produto. 

3. Taxas e outros ingresos: inclúe taxas, licenzas e outros impostos por sancións ou por 
a cantidade legal satisfeita polas compañias de servizos (electricidade, gas, etc.). 

4. Transferencias correntes: son os ingresos que o municipio recibe doutras 
administracións ben sexa pola participación en tributos do Estado, en virtude de 
convenios coa Comunidade Autónoma pola prestación delegada de determinados 
servizos, así como patrocinios, doazóns ou convenios con entidades privadas. 

5. Ingresos patrimoniais: son os procedentes da xestión do patrimonio público municipal 
como concesións administrativas, beneficios de empresas públicas, intereses en contas, 
etc. 

6. Alienación de investimentos reais: son os ingresos pola venda de bens patrimoniais. 

7. Transferencias de capital: equivalente ao capitulo 4 pero referido a ingresos de capital 
que o concello recada doutras administracións para a construción de edificios, viario, 
obras de infraestrutura, etc. 

8. Variación de activos financeiros: son os remanentes de ingresos de exercicios 
anteriores. 

9. Variación de pasivos financeiros: reflexa o que o concello espera ingresar por 
operacións de crédito. 

Ao igual que cos ingresos, para os gastos municipais existen tamén uns capítulos que 
son comúns a todos o municipios, os cales explícanse a continuación: 

1. Gastos de persoal: recolle todos os gastos de persoal (laboral e funcionario), incluíndo 
os gastos asociados como seguridade social, formación e fondos sociais. 

2. Compras correntes: inclúe os gastos por alugueres, subministracións (electricidade, 
gas, carburante etc.), así como os contratos por prestación de servizos como estudios e 
traballos técnicos. 

3. Gastos financeiros: inclúe os intereses por empréstitos e os gastos bancarios. 

4. Transferencias corrientes: refírese ás subvencións que o concello outorga a entidades 
ou particulares, así como as axudas sociais e a cooperación ao desenvolvemento. 

A continuación expónense os ingresos e os gastos dos presupostos liquidados 
correspondentes aos exercicios 2008 e 2009 do Concello de Vigo. 
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CADROS DE INGRESOS: 
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CADROS DE GASTOS: 

 

 

 

 

 

No Cadro 1 pódese observar o incremento dos ingresos totais supoñendo case un 18% 
máis en termos de Dereitos Recoñecidos en 2009 que en 2008 e algo máis do 15% en 
termos de Recadación Neta entre os mesmos anos. 

Os ingresos máis relevantes son aqueles que dependen directamente da economía 
viguesa; é dicir, os impuestos: directos e indirectos e as taxas e outros ingresos. Son, 
ademais, xunto ás transferencias os elementos presupostarios básicos. Neste sentido, 
cabe destacar a diminución dos impostos indirectos ( -21,7% en recadación neta) e das 
taxas (-2,8% en recadación neta) que non a vai compensada polo aumento dos impostos 
directos (3,6% na mesma magnitude).  

Isto supón que o incremento presupostario vén da man das transferencias, 
especialmente de capital, que aumentan sensiblemente entre 2008 e 2009. 
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O Cadro 2 recolle os ratios básicos do comportamento presupostario, mostrando a 
relación entre Dereitos Recoñecidos e Previsións Definitivas o nivel de execución e a 
relación entre Recadación Neta e os Dereitos Recoñecidos a capacidade de xestión. 

Como se pode ver, o primeiro ratio mostra un maior axuste en 2009 que en 2008, 
mentres o segundo presenta unha imaxe de lixeira disminución da capacidade 
recaudatoria, coa excepción do capítulo de Impostos Directos. En todo caso, na 
perspectiva de que son os ingresos correntes, os cinco primeiros capítulos, os realmente 
relevantes para estes efectos. 

No Cadro 3 pódese observar que as Obrigas Recoñecidas aumentaron un 28% e os 
Pagamentos un 33%, en boa medida polo impacto dos Investimentos reais realizadas e 
pagadas en 2009. Tamén aumentaron ao redor dun 11% os capítulos de Gastos de 
Persoal e os Gastos correntes en Bens e Servizos. En cambio, diminuíron drasticamente 
os gastos financeiros, Intereses e Pasivos Financeiros, situándose conxuntamente en 
menos da metade en 2009 respecto de 2008. 

Os ratios que recolle o Cadro 4 mostran no conxunto de capitulas un maior axuste en 
2009 que en 2008, aínda que con variacións se se observa cada capítulo; así, se sitúan 
por debaixo da media en 2009 os capítulos de Gastos correntes en Bens e Servizos e de 
Transferencias de capital. 
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[4] VALORACIÓN DA SOSTIBILIDADE DA ACTUACIÓN 

A sostibilidade da actuación verifícase mediante unha análise estática, comparando nun 
momento puntual, os ingresos e gastos directos derivados da actuación urbanística que 
afectan á facenda local. Se a diferenza entre os ingresos directos e os gastos directos da 
actuación é positiva, a sostibilidade económica estará garantida.  

A efectos de analizar o balance municipal fiscal, os novos ingresos e gastos clasifícanse 
por o seu carácter sistemático no tempo, é dicir, regulares anuais, ou non sistemático, 
coincidindo o cobro nun momento dado do tempo e, para cada un deles, nunha soa vez.  

En termos de ingresos, a nova actuación residencial supón un incremento dos ingresos 
municipais a través dos impostos sobre os bens inmobles e outros ingresos que 
dependen da circulación de vehículos e das actividades que se vaian desenvolvendo. 
Por outra banda, facilita a consecución de novo patrimonio municipal por cesión do 10% 
do aproveitamento. 

En relación aos gastos que xera a actuación, inclúese o custo do mantemento das 
infraestruturas como viario, iluminación pública, redes de auga e saneamento, tráfico e 
sinalización; así como o custo de implantación dos servizos públicos de limpeza, 
seguridade, protección civil e transporte. Tamén inclúense os custos imputados polo 
Plan Xeral por concepto de Xestión Urbanística sobre infraestruturas dos Sistemas 
Xerais Primarios e Secundarios. A valoración de estes custos é provisional en tanto non 
se redacten os correspondentes proxectos técnicos e practíquense as liquidacións. 

4.1. VALORACIÓN DE INGRESOS: 

ESTIMACIÓN DE INGRESOS REGULARES 

- Imposto sobre Bens Inmobles ( IBI ) 

1. Coeficientes e valores de aplicación: 0,759% do Valor Catastral. 

O Valor Catrastral se estima como media de cinco zonas novas similares de recente 
urbanización: 

- Vivenda: 266,21 €/m²c 

- Comercio: 214,23 €/m²c 

- Oficina: 319,01 €/m²c 

- Garaxe: 141,79 €/m²c 

2. Criterio de aplicación 

Aplícase o Valor Catastral de vivenda ao total do aproveitamento, 74.039 m²c, dado que 
o uso característico é o residencial. Aínda que o uso é compatible con oficinas e 
comercios, a media dos valores de ambos os dous é similar ao valor vivenda e, polo 
tanto, non se realizan hipótese de usos futuros neste estudio no momento actual. 

3. Estimación de ingresos por IBI 

Valor Catastral vivenda: 74.039 m²c x 266,21 €/m.c.c.= 19.709.922,19 € 
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Valor Catastral garaxes: 27.825 m²c x 141,79 €/m.c.c.= 3.945.306,75 € 

TOTAL Valor Catastral 23.655.228,94 € 

IBI anual: 23.655.228,94 € x 0,00759 = 179.543,19 € 

 

- lmpuesto de circulación de vehículos de tracción mecánica ( ICVTC ) 

1. Coeficientes e valores de aplicación: 126,30 €/vehículo 

2. Criterio de aplicación 

Estímase un máximo de vehiculos e, polo tanto, un máximo de ingresos por este 
concepto. O devandito número corresponde ao cálculo de 1,5 vehículos por vivenda, 
resultando 878 vehículos. 

3. Estimación de ingresos por ICVTC 

ICVTM anual: 878 vehículos x 126,30 €/veh. = 110.828,25 € 

 

- Taxas de Vaos 

1. Coeficientes e valores de aplicación 

- Viv. unif. : 75,30 € ao ano 

- Viv.col., garaxes de 100 a 150 prazas de aparcamiento: 735,80 € ao ano 
por cada entrada/saída de 4 metros. 

2. Criterio de aplicación 

Calcúlanse as taxas de vivendas colectivas sobre a base de 5 entradas/saídas por 
bloque, na hipótese de 6 garaxes. 

3. Estimación de ingresos por Taxas de Vaos 

Total Taxas de Vados= 75,30 € x 140 + 5 x 6 x 753,80 € = 33.156 € 

 

ESTIMACIÓN DE INGRESOS NON REGULARES 

- Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( ICIO ) 

1. Coeficientes e valores de aplicación: 3,5% P.E.M., segundo módulo e 
coeficientes do Colexio de Arquitectos de Galicia. 

Módulo básico: 520 €/m.c.c. 

- Coeficiente xeográfico: 1,0 

Coeficiente tipolóxico: 

- Viv. unif. illada: 1,2 

- Viv. unif. en fila ou fileira: 1,1 
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- Viv. colectiva: 1,0 

Coeficiente de uso: 

- Vivenda libre: 1,1 

- Vivenda protexida: 1,0 

Módulo garaxe: 0,4 x Módulo Básico 

2. Criterio de aplicación 

A ordenación proposta estima a construción de 140 vivendas unifamiliares de réxime 
libre, 43 de elas illadas e 97 pareadas ou pegadas. A edificabilidade restante distribúese 
entre vivenda colectiva libre e vivenda colectiva protexida de tal maneira que resulte, no 
total da edificabilidade lucrativa residencial, un 38% con protección.  

A vivenda unifamiliar consume un total de 30.509 m²c, dos cales 10.786 m²c estímanse 
edificados en vivenda libre illada (subzonas RU-1 e RU-2), e 19.723 m²c estímanse 
edificados en vivendas pareadas ou pegadas (subzonas RU-3 e RU-4). 

A vivenda colectiva consume 43.530 m²c. dos que 15.395 m²c corresponderian a vivenda 
libre (ao redor de 157 vivendas) e o resto, 28.135 m²c a vivenda protexida (288 vivendas) 
seguindo o criterio de repartición entre ambos os dous tipos de vivenda. 

A superficie construída de garaxe, estímase en 32.600 m²c que provienen dunha 
superficie estimada de 25 m²c das 1.304 prazas privadas, suma das esixidas en cada 
ordenanza para o cumprimento das totais esixidas na LOUG.  

3. Estimación de ingresos por ICIO 

P.E.M. Viv. Unif. Libre Illada: 10.786 m²c x 520 €/ m²c x 1, 2 x 1,1 = 7.403.510,40 € 

P.E.M. Viv. Unif. Libre Pegada ou Pareada: 19.723 m²c x 520 €/m²c x 1,1 x 1,1 = 
12.409.711,60 € 

P.E.M. Viv. Multifam. Libre: 15.395 m²c x 520 €/m²c x 1 x 1, 1 = 8.805.940 € 

P.E.M. Viv. Multifam. Protex. : 28.135 m²c x 520 €/ m²c x 1 x 1 = 14.630.200 € 

P.E.M. Garaxes: 32.600 m²c x 520 €/ m²c x 0,4 = 6.780.800 € 

P.E.M. TOTAL = 50.030.162 € 

ICIO = 50.030.162 € x 0,035 = 1.751.055,67 € 

 

- Imposto sobre incremento do valor dos terreos de natureza urbana 

1. Coeficientes e valores de aplicación 

- 250 €/vivienda nova 

- 300 €/local 

2. Criterio de aplicación 

Utilízase unicamente o valor considerado medio por vivenda 

3. Estimación de ingresos por Imposto sobre incremento do valor dos terreos de 
natureza urbana 
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Imp.s/incremento do valor dos terrenos =585 viviendas x 250 €/vivienda = 146.250 € 

 

- Taxa por primeira ocupación 

1. Coeficientes e valores de aplicación 

- 13  €/vivienda 

- 18 €/planta de aparcamento 

- 18 €/local sen dividir OU, no seu caso, 9 €/local dividido 

- 2 €/10 m²c de oficina 

2. Criterio de aplicación 

Aplícanse os valores correspondentes ás vivendas e ás plantas de aparcamento dos 
diferentes bloques e unifamiliares, supoñendo que o total de plantas é de 18. 

3. Estimación de ingresos por taxas de primeira ocupación 

A estimación de ingresos por este concepto é de:  

TOTAL Taxas de Primeira Ocupación: 13 €/viv. x 585 viv. + 18 €/plta.gar. x 18 = 7.929 € 

 

OUTROS INGRESOS PERIÓDICOS E NON PERIÓDICOS 

Estes ingresos teñen, para os efectos da memoria de sostenibilidad un tratamento 
específico xa que supoñen un recurso oneroso para o Concello de Vigo. Nos tres casos 
que seguen os custos de realización dos servizos correspondentes y/o das tarefas de 
vixilancia e de xestión son superiores aos ingresos xerados por estos conceptos. En 
tanto que ingresos por conceptos concretos son, ou teñen a consideración de negativos. 

 

- Taxas de Recollida de Lixos 

Esta taxa ten un valor para a zona (zona 3) de 80,5 €/vivenda. A taxa cobre de media 
soamente o 75% do total do custo, polo que o 25% restante actúa como unha 
subvención municipal. O "ingreso negativo" é, polo tanto, de 26,8 €/vivienda, o que para 
o conxunto da actuación podería ser estimado en 15.678 € ao ano. 

TOTAL por Taxas de recollida de lixos: -15.678 € ao ano 

 

- Taxa de licenza de obras 

Esta taxa ten un coeficiente aplicable do 0,95% sobre o Presuposto de Execución 
Material das obras e tamén resulta onerosa para a Facenda Local.  

Asi, e para 2010, hai unha previsión nos Presupostos Municipais cun grao de cobertura 
dos gastos por parte dos ingresos do 50,8%. Isto equivale a dicir que a taxa é onerosa 
nun 49,2%, o que supón outro "ingreso negativo", aquí dunha soa vez 
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O custo adicional, neste caso dunha soa vez tradúcese en: 

TOTAL por Taxa de licenza de obras: -0,0095 x 50.030.162 x 0,492 = -233.840,98 € 

4.2. VALORACIÓN DE CUSTOS: 

- Custos de mantemento de Infraestruturas e subministracións 

Realízase unha estimación global, facendo a hipótese de que os gastos por habitante de 
os novos residentes son similares aos da media da cidade cada ano. Para iso, se partiu 
dos Capitulas 1 e 2 (Gastos de persoal e Gastos correntes en bens e servizos) en 
termos de Obrigas Recoñecidas, e realizando a hipótese de que o 10% polo menos de 
gastos destes capitulos débense ao mantemento das infraestruturas e subministracións 
de viario, iluminación pública, redes de auga e saneamento, tráfico e sinalización viaria, 
seguridade e protección civil e transporte público. 

Ambos os dous capítulos suman no Presuposto liquidado de 2009 a cantidade de 
164.783.445,31 €, o que suporía (o 10%) un gasto por habitante de 55,42 € para o 
mesmo ano. Aplicando este indicador á poboación de 1.638 habitantes que podería 
acoller o Plan Parcial, os gastos totais novos serían de 90.778 € ao ano. 

TOTAL por Custos de mantemento e subministracións: 90.778 € ao ano 

 

- Imputacións por concepto de Xestión Urbanística sobre Sistemas Xenerais de 
Infraestruturas 

En termos de custos da actuación para a administración local, o cadro de imputacións 
por concepto de Xestión Urbanística sobre infraestruturas dos Sistemas Xenerais 
Primarios e Secundarios de abastecemento de auga, residuos, pluviais e electricidade 
recolle un volume total de gasto de 750.288,09 € (PEC sen IVE). 

4.3. RESUMO DE CUSTOS E INGRESOS: 

INGRESOS E GASTOS PERIÓDICOS (ANUAIS) 

Ingresos: 

IBI = 179.543,19 € 

ICVTC = 110.828,25 € 

T. Vad = 33.156 € 

TOTAL = 323.527,44 € 

Gastos: 

Custos mant. infra. e subministracións = 90.778 € 

Subvención Recollida de lixos = 15.678 € 

TOTAL = 106.456 € 
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lngresos menos Gastos: 

I-G (periódicos) = 217.071,44 € ao ano. 

INGRESOS E GASTOS NON PERIÓDICOS (DUNHA SOA VEZ) 

lngresos 

ICIO = 1.751.055,67 € 

Imp. s/Incr.v.terr. = 146.250 € 

Incre. Primo Ocup. = 7.929 € 

TOTAL = 1.905.234,67 € 

Gastos 

Xestión S.X. Prim. e Sec = 750.288,09 € 

Non cobertura Taxa de obras = 233.840,98 € 

TOTAL = 984.129,07 € 

Ingresos menos Gastos: 

I-G (non periódicos)= 921.105,6 € 

4.4. CONCLUSIÓNS: 

En ambos os dous casos a sostibilidade económica da Facenda Local está asegurada, 
xa que o desenvolvemento do Plan Parcial supón un incremento dos ingresos periódicos 
de 217.071,44 € ao ano, segundo os cálculos estimativos realizados. Ademais, supoñen 
un aumento no ano en que corresponda de 921.105,6 €. 

Tamén ha de considerarse os ingresos patrimoniais do 10% do aproveitamento en 
concepto de cesión ao Concello, o que suporía (segundo o valor de repercusión 
ponderado en base aos establecidos no Plan Xeral), un ingreso de: 74.039 m²c x 0,1 x 
593,67 €/m² equival. = 4.395.473,13 €. 

Pero ademais, hai dous efectos positivos derivados da aplicación do criterio da necesaria 
cohesión social a través da construción de vivenda protexida (un 38% do total) e da 
posibilidade de creación de novos postos de traballo. Dada a situación da zona e o 
volume de poboación esperado, a probabilidade de que se establezan novas actividades 
comerciais de proximidade e de servizos é bastante alta. Polo tanto, aparte dos 
empregos conxunturais que sexan necesarios para a construción e urbanización, se 
pode estimar a creación de emprego permanente.  

No suposto de que se ocupen as plantas baixas da vivenda colectiva libre, e un 10% da 
vivenda unifamiliar illada con actividade comercial, se poderían ter uns 4.500 m²c para 
este uso que, aínda que redundaría nun menor número de vivendas, non suporía unha 
variación significativa no cómputo de ingresos e gastos estimados da Facenda Local e sí 
podería dar cabida á creación duns 180 empregos. 
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Por último, outros elementos a considerar no balance, son os impactos en términos de 
beneficios socioeconómicos que produce a transformación do solo, tais como a creación 
dun novo eixo de desenvolvemento urbano ao longo do Vial dá Universidade, melloras 
da accesibilidade e mobilidade urbanas, o achegamento da residencia ao traballo, unha 
maior eficiencia no uso da enerxía e o reforzamento dos Sistemas Xerais dotacionais e 
de infraestruturas básicas da cidade. Estes beneficios poderían coantificarse a través de 
métodos mais complexos de valoración, incrementando aínda máis o balance positivo da 
sostibilidade da actuación proposta. 
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ANEXO 6: INFORME AUGAS DE GALICIA 












