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I.  MEMORIA XUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

1. Adecuación das determinacións da Ordenación ó Plan Xeral 

O presente Plan Parcial axústase ás determinacións do PXOM que recolle nos seus planos de 
Clasificación e Cualificación a delimitación da zona a ordear e na ficha de planeamento as 
condicións ás que se haberá de axustar o solo que se urbaniza. 

A ficha de planeamento sinala como uso global característico da totalidade do ámbito o 
residencial. 

Como reserva mínima para sistemas locais de espazos libres e zonas verdes fixa a cantidade de 
20.684 m2 de solo. Tamén establece unha reserva mínima de 8.373 m2 de solo para o 
equipamento. Así mesmo fixa a previsión de prazas de aparcadoiro públicas nun número 
mínimo de 407 prazas. 

Sinálanse como obxectivos do planeamento e criterios de ordenación completar a trama urbana 
e obter as dotacións urbanísticas esixidas, condicionadas pola existencia de dúas vías capitais 
do Sistema Xeral de Comunicacións: O vial de Ronda (cuxo solo se obtén do desenvolvemento 
do ámbito), e a Avenida da Universidade (xa existente), cuxa transformación en vía parque 
precisará da situación dunha parte importante da cesión local de espazos libres á beira da 
mesma. 

As Normas Urbanísticas do Plan Xeral, cos títulos V, VI, VII e VIII e as específicas dos 
títulos IX e XI, aplicables respectivamente para o Solo Urbano e o Solo Urbanizable.  

No Título V detállanse as normas xerais dos diferentes usos: residencial, terciario hostaleiro, 
terciario comercio, oficinas, recreativo ou reunión, dotacional, industrial, garaxe-aparcadoiro, 
espazos libres e zonas verdes, infraestruturas básicas, transporte e comunicacións, e 
agropecuarios. 

No Título VI detállanse as normas xerais da edificación, nas súas condicións de parcela, de 
posición da edificación e ocupación da parcela pola edificación, de edificabilidade, de volume 
e forma dos edificios, de calidade e hixiene, de dotacións de servizo dos edificios, de 
seguridade e acceso ós edificios, e de estética. 

No Título VII expóñense os criterios e normas xerais de ordenación e urbanización, 
especialmente no capítulo 7.1 de Rede viaria en solo urbano ou urbanizable, onde se 
establecen os criterios e condicións para a planificación da rede viaria tanto pública como 
privada 

No Título VIII expóñense as normas xerais de protección do medio ambiente, da paisaxe, a 
imaxe e escena urbana, do patrimonio edificado, de xardíns, conxuntos e elementos naturais, 
do patrimonio arqueolóxico, e dos elementos histórico-artísticos. 

No Título IX expóñense as normas particulares do solo urbano e as súas diferentes ordenanzas 
de edificación.  

No Título X establécense as normas particulares do solo urbanizable e as súas diferentes 
categorías. No apartado 11.1.13 fíxanse as condicións particulares que rexen os Sectores con 
Plan Parcial.  
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2. Adecuación á lexislación urbanística (Lei 2/2002 de Ordenación Urbanística e Protección 

do Medio Rural de Galicia, Regulamento de Planeamento, e Lei 8/97 de accesibilidade e 

supresión de barreiras arquitectónicas). 

O presente documento de Plan Parcial axústase as determinacións da lexislación referida tal e 
como se xustifica de continúo e tamén ás prescricións establecidas polo PXOM de Vigo.  

2.1. Á Lei 9/2002, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia  

O presente documento de Plan Parcial axústase as determinacións dos artigos 63, 64 e 65 da 
Lei 9/2002.  

Conforme ó establecido no artigo 64, apartado k, establécense dous polígonos para o 
desenvolvemento do planeamento denominados Polígono Norte e Polígono Sur. Esta división 
de polígonos reflicte a morfoloxía do ámbito que ten un estreitamento en torno ó Vial da 
Universidade que permite subdividir o ámbito en dúas unidade de xestión cunha superficie 
similar. Ó Polígono Norte correspóndelle o 52.81% da superficie (107.997.74 m2) e o  47.19% 
da superficie (96.486.77 m2) corresponde  ó Polígono Sur. 

2.2. Regulamento de Planeamento (Real Decreto 2.159/1978, de 23 de xuño). 

O presente plan parcial axústase as determinacións establecidas nos artigos 136 e seguintes do 
Regulamento de Planeamento. 

Neste documento contéñense as seguintes determinacións: 

- Delimitación da área de planeamento, axustado ó Plan Xeral 

- Asignación de usos pormenorizados e delimitación das zonas nas que se divide o 
territorio ordenado en razón delas. 

- Sinalización das zonas de reservas de terreos para parques e xardíns públicos en 
proporción superior ó 10%, así como os emprazamentos dos equipamentos. Así 
mesmo prevíronse un número de prazas de aparcadoiro públicas en superficie superior 
ó proposto na ficha de planeamento, cunha reserva mínima de 1 por cada 40 ou 
fracción das prazas accesibles. 

- Reflíctese o trazado e características da rede de comunicacións propias do sector e do 
seu enlace co sistema xeral de comunicacións previsto no PXOM co sinalización de 
aliñacións e rasantes da rede viaria e previsión de aparcadoiros, definíndose tamén os 
perfís lonxitudinais de dita rede. 

- Sinálase o sistema de actuación na Memoria de Xestión, os prazos de execución, o 
plan de etapas e a conservación da urbanización.  

Así mesmo, ó presente Plan Parcial, acompañase dos esquemas das redes de servizos 
seguintes: 

Redes de abastecemento de auga, rego e hidrantes contra incendios 

Rede de saneamento 

Rede de distribución de enerxía eléctrica 
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Rede de distribución de gas 

Rede de alumeado público 

Rede de telecomunicacións 

A descrición de ditas redes realizase no apartado correspondente da memoria, e máis 
pormenorizadamente no Proxecto de Urbanización que se redacte con posterioridade.  

2.3. Xustificación do cumprimento da Orde VIV/561/2010 1 de febreiro, por la que se 

desenvolve o documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non 

discriminación para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados. 

A orde VIV/561/2010, da 1 de febreiro, pola que se desenvolve o documento técnico de 
condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización dos 
espazos  públicos urbanizados, desenvolve o mandato contido na disposición final cuarta do 
RD 505/2007, do 20 de Abril, que demanda a elaboración dun documento técnico que 
desenvolva os criterios e condicións básicas de accesibilidade e non discriminación en todo o 
Estado. 
Así, de acordo ó Capítulo I – Disposicións xerais, art.1 pto. 3, nos espazos públicos 
proxectados no presente Plan Parcial, tívose en conta o cumprimento, como mínimo, das 
condicións básicas que se establecen nesta Orde, de forma que facilite a aplicación dos novos 
criterios de espazo público máis aberto á diversidade e cunha maior calidade de uso. 

2.4. Xustificación do cumprimento da Lei 8/97, de accesibilidade e supresión de barreiras 

arquitectónicas e o Regulamento que a desenvolve. 

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 
espazos 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 espazos do ámbito 
en adaptados. 

Igualmente, no que se refire a itinerarios peonís para os que o custo de execución como 
adaptados sexa superior en máis dun 50% ó custo como non adaptados, o 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). 
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2.4.1. Accesibilidade do viario preexistente. 

Tódalas estradas, rúas e camiños existentes no ámbito teñen pendentes inferiores ás máximas 
permitidas para poder ser consideradas como adaptadas e as súas características son: 

 

RÚA DENOMINACIÓN CARÁCTER.  

% 

PENDENTE 
MEDIA 

% 

PENDENTE 
MÁXIMA 

TRAMO DE 
PENDENTE 
MÁXIMA 

ANCHO 
TIPO DE 

PERCORRIDO 

1 
AVD. CLARA 
CAMPOAMOR 

(RONDA-R/ MACAL) 
EXISTENTE  1.33% 1.33% N30-N31 21 m ACCESIBLE 

1 

AVD. CLARA 
CAMPOAMOR 

(RONDA-R/ RAMIRO 
PASCUAL) 

EXISTENTE  0.40% 0.40% N12-N13 24 m ACCESIBLE 

2 
CTRA DE 

VALADARES 
EXISTENTE  0,50% 0,50% S1-S5 16 m ACCESIBLE 

3 RÚA MACAL EXISTENTE  3.06% 4.08% N3-N4 8 m ACCESIBLE 

 

Polo tanto, tódolos viais existentes tanto os modificados como o que non, cumpren a condición 
de itinerarios adaptados, ós efectos da lei de accesibilidade. 

2.4.2. Accesibilidade do viario de nova creación. 

Os novos viais propostos na Ordenación Detallada teñen as seguintes características: 

POLÍGONO NORTE 

RÚA 
DENOMINA-

CIÓN 
CARACTERÍS-

TICA 

% 

PENDENTE 
MEDIA 

% 

PENDENTE 
MÁXIMA 

TRAMO DE 
PENDENTE 
MÁXIMA 

ANCHO 
TIPO DE 

PERCORRIDO 

1 N-A NOVO  3.09% 3.50% N1-N5  8 m ACCESIBLE 

2 N-B NOVO 0.23% 6.00% N3-N6-N7 12 m ACCESIBLE 

3 N-C NOVO 7.20% 7.74% N6-N14 8 m 
NON ACCESIBLE 

Percorrido alternativo 

4 N-D NOVO 5.95% 5.95% N14-N16 8 m ACCESIBLE 

5 N-E NOVO 5.92% 5.92% N26-N7  12 m ACCESIBLE 

6 N-F NOVO 6.00% 6.00% N9-N17 8 m ACCESIBLE 

7 N-G NOVO 1.74% 1.74% N10-N18 8 m ACCESIBLE 
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8 N-H NOVO 1.56% 1.56% N11-N19 8 m ACCESIBLE 

9 N-I NOVO 2.02% 2.05% N21-N22 8 m ACCESIBLE 

10 N-J NOVO 32.65% 32.65% N21-N24 8 m ACCESIBLE 

11 RONDA NOVO 2.76% 2.76% N28-N29 
Variable: 

23-30 m 
ACCESIBLE 

 

POLÍGONO SUR 

RÚA 
DENOMINA-

CIÓN 
CARACTERÍS-

TICA 
PTE. MEDIA 

(%) 
PTE. MÁX. 

(%) 

TRAMO DE 
PTE. MÁX. 

(m) 

ANCHO 
(m) 

TIPO DE 
PERCORRIDO 

1 S - A NOVO 5,48 5.95 S8-S10 28,00 ACCESIBLE 

2 S - B NOVO 0,62 3.17 S13-S34 12,00 ACCESIBLE 

3 S - D NOVO 5.95 5.95 S12-S13 8,00 ACCESIBLE 

4 S - E NOVO 4.56 4.27 S06-S07 8,00 ACCESIBLE 

5 S - F NOVO 4,17 4,17 S9-S10 8,00 ACCESIBLE 

6 S - G NOVO 1.32 3,28 S32-S33 8,00 ACCESIBLE 

7 S - I NOVO 0,20% 3,63% S19-S20 17,50 ACCESIBLE 

8 S - J EXISTENTE 0,00% 0,00% S19-S21 14,00 ACCESIBLE 

9 S - K1 EXISTENTE 16,00% 16,00% S17-S22 10,00 
NON ACCESIBLE 

Percorrido alternativo 

10 S - K2 EXISTENTE 5.00% 14,56% S19-S21 8,00 
NON ACCESIBLE 

Percorrido alternativo 

11 S - L NOVO 0,00% 0,00% S16-S32 8,00 ACCESIBLE 

12 S - M NOVO 2,65% 6.00% S24-S35 8,00 ACCESIBLE 

 

Polo tanto, a excepción dos viais existentes S-K1 e S-K2 e o vial de nova creación N-C, o cal 
ten a accesibilidade garantida por medio de percorrido alternativo exterior ó ámbito, tódolos 
demais viais proxectados de novo trazado cumpren as condicións da normativa de aplicación 
no relativo á accesibilidade. 
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2.4.3. Accesibilidade de parques, xardíns e demais espazos libres de uso público. 

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

2.4.4. Outras condicións de accesibilidade. 

En xeral estarase ó disposto na lei 8/97 e decreto 35/2000 e na Orde VIV/561/2010 para todo o 
relativo a prazas de aparcadoiros, elementos de urbanización, características do mobiliario, 
obras e sinalización, concretándose no Proxecto, ou Proxectos de urbanización que 
desenvolvan este Plan Parcial. 

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

De acordo co disposto no artigo 16º.7 do Regulamento de accesibilidade deberá solicitarse 
informe favorable do Consello Autonómico para a Promoción da Accesibilidade e a Supresión 
de Barreiras Arquitectónicas. 

3. Obxectivos e criterios xerais da Ordenación 

A presente proposta desenvolve os criterios e obxectivos de planeamento reflectidos na ficha 
do PXOM e completados con aqueles que resultan da análise pormenorizada do ámbito de 
actuación, do seu entorno, e dos usos que no mesmo está previsto aloxar. Cabería resumilos 
en: 

1. Localizar e ordenar solo para uso residencial, introducindo tipoloxías e elementos de 
carácter urbano que promovan a relación da comunidade, e que sirvan de referencia na 
ordenación de ditos núcleos poboacionais. 

2. Localizar solo, para as dotacións previstas na ficha do PXOM nas zonas próximas ós 
núcleos de borde, implicándoas na mesma orde de relacións e referencias recollidos no punto 
anterior. 

3. Localizar as zonas destinadas a Espazos Libres Públicos e Zonas Verdes previstas pola Lei 
9/2002. 

4. Resolver o viario previsto polo PXOM, para o ámbito, así como o interior necesario para o 
seu desenvolvemento tratando que o tráfico discorra con fluidez. 

4. Análise  das  diferentes alternativas e xustificación da opción elixida e da súa integración coa 

estrutura urbana. 

Os criterios que rexerán a ordenación para o Plan Parcial susténtanse no cumprimento dos 
obxectivos establecidos para os instrumentos do plan, de conformidade coa normativa 
urbanística e ambiental existente, polo que, a través da ordenación detallada tentarase acadar: 

- Manter as construcións existentes no ámbito sempre que non resulten incompatibles e 
se poidan integrar coa proposta. 

- Optimizar a oferta dos equipamentos tanto no ámbito a desenvolver coma na súa área 
de influenza. 
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- Dinamizar os espazos incluídos no ámbito de actuación a través dunha mellora das 
conexións internas e co seu ámbito. 

- Unha diversificación dos servizos/residencias a ofertar no ámbito da zona urbana de 
Vigo, cuxa capacidade de atracción de poboación é importante. 

- Uso eficiente e sostible dos recursos, completando a estrutura compacta dos 
asentamentos limítrofes existentes. 

- Dotar dunha planificación coherente coa área de influenza de Vigo, por ser un espazo 
que se atopa moi ben comunicado con toda a área metropolitana de Vigo-Pontevedra-
Porriño. 

- Poñer en valor a calidade da paisaxe mediante unha distribución das zonas libres 
públicas. 

- Potenciar as infraestruturas de telecomunicación e servizos. 

- Constituír un ámbito atractivo para a residencia, previndo unhas comunicacións que 
posibiliten a interacción co ámbito, de modo que se consiga atraer poboación. Este 
feito tentará  reducir o impacto ambiental que xera unha proliferación de asentamentos 
difusos, conseguindo que se reduzan os custos de dotación de infraestruturas. 

- Adecuar as infraestruturas previstas ó modelo de eliminación de barreiras 
arquitectónicas. 

- Mellorar as conexións e desconxestionar as vías de acceso, posibilitando un mellor 
funcionamento do transporte urbano. 

- Crear zonas de vivenda protexida ó alcance da poboación traballadora. 

- Poder ofrecer novas vivendas que en virtude da lei da oferta e da demanda contribúa a 
regular o prezo da vivenda libre. 

En aplicación dos criterios considerados para a futura ordenación formúlanse as seguintes 
catro alternativas de ordenación que, aínda dadas as importantes limitacións que supoñen tanto 
a morfoloxía da delimitación como a topografía e o curso do Río Barxa, reflexionan sobre as 
diversas variantes posibles especialmente na disposición das zonas libres, a áreas edificables e 
as reservas de solo, e incluso a opción da preservación do desenvolvemento urbanístico. 

Alternativa 0: Non impulsar o desenvolvemento do ámbito. 

Alternativa 1: Disposición da edificación basicamente na zona máis próxima a 
situación do novo hospital, aproveitando a topografía chaira do terreo, creando unha 
trama urbana nova diferenciada con zonas libres intersticiais entre edificacións e as 
marxes do río Barxa. Disposición dos solos para equipamentos na zona norte próxima 
ó trazado da futura Ronda de Vigo. Creación de zonas verdes lineais colindantes co 
vial da universidade a ambas marxes deste. Mantemento das conexións viarias 
perimetrais existentes como sustento das comunicacións co entorno e resto de viarios 
principais.  

Alternativa 2: Creación dun parque fluvial que protexa o río Barxa e poña en valor os 
elementos patrimoniais vinculados a este. Concentrar os solos destinados a 
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equipamentos xerais próximos ó ámbito do futuro hospital e ó centro de saúde de 
Matamá. Completar a trama urbana existente no perímetro do ámbito dispoñendo a 
edificación basicamente na marxe dereita ascendente do vial da universidade, creando 
espazos públicos urbanos intercalados e de transición entre tipoloxías. Establecemento 
dunha conexión entre a estrada de Vincios e o vial da universidade, que permita un 
acceso directo ó futuro hospital e soporte a crecente densidade de vehículos na zona.  

Alternativa 3: Reparto equilibrado dos solos destinados a equipamento entre a área 
norte e a área sur do ámbito, e así mesmo formular zonas verdes concentradas en lugar 
da proposta como parque lineal. Disposición da edificación nunha nova trama urbana 
lineal a ambas marxes do vial da universidade coa eliminación da meirande parte das 
vivendas existentes, e mestura de tipoloxías edificatorias de vivenda en bloque e 
vivenda unifamiliar.  

Semella obvio prescindir da Alternativa 0 consistente en non impulsar o desenvolvemento por 
contradicir o proposto polo PXOM para o ámbito xa que se a intención fose preservala no seu 
estado actual o planeamento xeral a incluiría noutra clase de solo máis axeitada para a 
consecución de dito obxectivo. 

Sen descartar que algunhas das propostas parciais formuladas nas alternativas 1 e 3 poidan ser 
susceptibles de se incorporar a solución final, optase por elixir a ordenación urbanística 
recollida na Alternativa 2 como a máis axeitada para as características do ámbito e os 
obxectivos procurados dada a súa morfoloxía, a topografía e as preexistencias, así como a súa 
mellor adaptación ás características das áreas colindantes con aquel.  

Como xa se expuxo, se considera que a Alternativa 2 supón unha mellor da estrutura urbana e 
territorial. É polo tanto a máis axeitada para a consecución dos obxectivos formulados e os 
aspectos urbanísticos fundamentais son os seguintes:  

• Mellor e máis completa estrutura viaria interior do ámbito do Plan Parcial tanto 
pola apertura na zona norte dun vial paralelo a Avd. Clara Campoamor que servirá 
ás novas áreas de edificación, como a apertura na zona sur dunha nova conexión 
entre a Avd. Clara Campoamor e a Avd. de Castrelos. Este último dará servizo ó 
novo hospital e canalizará o tráfico que discorre polo primeiro tramo da rúa 
Ramiro Pascual. A proposta dá continuidade ós distintos viarios perimetrais da 
trama urbana colindante, supoñendo polo tanto unha mellor accesibilidade viaria. 

• Distribución equilibrada entre polígonos dos solos de reserva para dotacións e 
equipamentos públicos situando os da zona sur nas proximidades do futuro novo 
hospital e en colindancia co actual Centro de Saúde de Matamá posibilitando a 
ampliación do uso existente se fose necesario ou a implantación de outros usos 
complementarios que fosen requiridos ou que precisasen dun maior espazo. 

• Disposición dos solos destinados a zonas libres e verdes co obxectivo, por unha 
banda, da creación dun parque fluvial lineal segundo o curso do río Barxa que o 
preserve e o poña en valor ámbalas dúas  marxes do Vial de Clara Campoamor 
complementando e fortalecendo dese xeito o seu tratamento como Via-parque.  
Por outra banda, preténdese a recuperación daquelas zonas que pola vexetación, 
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morfoloxía, topografía, colindancias, etc, posúen valores dignos de ser preservados 
e fomentados. 

• Situación das áreas destinadas á edificación residencial segundo os seus 
obxectivos e as tipoloxías edificatorias previstas destinando, por unha banda, as 
zonas de borde, normalmente en contacto con solos urbanos con certa 
consolidación de vivenda unifamiliar e con topografía máis complexa, a completar 
a trama urbana existente dándolle continuidade ós viarios secundarios que teñen 
remate no ámbito do plan parcial; por outra, as zonas máis chas e próximas ós 
viarios principais para a edificación en bloque co obxectivo de creación dunha 
nova centralidade entorno a o novo vial de conexión entre as Avenidas de Clara 
Campoamor e Castrelos e formando un tecido urbano máis extensivo no resto dos 
solos. 

• Posta en valor do Río Barxa e o seu entorno por medio de accións encamiñadas á 
recuperación do curso e as súas beiras, mellorando as partes canalizadas e tratando 
as partes do curso orixinal que se manteñen, ademais da rehabilitación 
arquitectónica e dos usos dos elementos patrimoniais vinculados ó río, como os 
muíños, lavadoiros, pontes, etc, creando paseos e itinerarios peonís e fomentando a 
realización de usos e actividades relacionadas co mesmo. 

• Ter unha mellor percepción visual e paisaxística do territorio, principalmente 
dende a Avd. Clara Campoamor como elemento estrutúrante de toda a actuación, e 
dado o carácter lineal do ámbito, priorizar a visualización das zonas verdes 
mediante a  súa disposición en paralelo coa antedita avenida. 

En base a todo o anteriormente exposto e dándolle cumprimento ó artigo 58.2.d. do RP. 
considérase suficientemente xustificado que a alternativa de ordenación urbanística elixida 
garante a perfecta integración da proposta tanto coas estruturas urbanas existentes nas zonas de 
colindancia como coas áreas clasificadas como solos rústicos e de protección. 

5. Descrición da proposta de ordenación adoptada  

5.1. A ordenación. 

A ordenación  proposta ven evidentemente marcada polo trazado do Vial da Universidade. 
Esta vía que o Plan Xeral propón converter en Vía Parque, discorre na práctica totalidade do 
ámbito de actuación polo antigo curso do Río Barxa. A presenza do leito, na actualidade 
canalizado na súa meirande parte, e, as fortes pendentes que definían o seu percorrido,  
configuran agora o entorno en que se desenvolve a proposta de ordenación. 

A delimitación proposta para o ámbito polo planeamento xeral, configura dúas zonas ben 
diferenciadas, polo que se optou pola división en dous  Polígonos. No entorno do cruce entre o 
Vial da Universidade e a Rúa Ramiro Pascual a configuración do ámbito a urbanizar redúcese 
practicamente ó ancho da vía.  

É xustamente este estreitamento físico o que orixina unha descontinuidade na actuación dando 
lugar a división do ámbito de ordenación en dúas zonas ben diferenciadas de similar superficie  
que se materializarán ós efectos de xestión e desenvolvemento en cadanseu polígono.  
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A ordenación proposta para cada un destes polígonos  adaptase a topografía propia mantendo, 
conforme á proposta do planeamento, a mesma liña de partida de converter a Avda. da 
Universidade nunha vía parque nun entorno residencial urbano.  

Utilízase a división poligonal realizada como base para unha mellor xustificación e 
comprensión da ordenación realizada e unha máis fácil localización dos diferentes elementos 
que a configuran. 

POLÍGONO NORTE 

Abarca a parte do ámbito definida entre a Rúa Macal e o estreitamento definido polo Colexio 
Otero Pedraio e as naves industriais situadas fronte del, ó marxe Este do Vial de Clara 
Campoamor.  

A ordenación xustifícase tomando como puntos de partida o viario existente, a morfoloxía, a 
topografía, o río Barxa, a vexetación, as edificacións incluídas existentes e as condicións 
edificatorias de borde, o asolamento, e todos aqueles aspectos que dunha ou doutro xeito 
poden incidir nela. 

En canto ós viarios, o máis importante é sen dúbida o Vial denominado Clara Campoamor que 
discorre de Norte a Sur exercendo coma eixo do sector. A ordenación tamén está condicionada 
polo tramo da futura Ronda entre o Seminario e Balaídos, así como, polo enlace co Vial da 
Universidade nunha gran rotonda. O resto do viario son viais e rúas de carácter secundario, así 
como camiños dispostos principalmente nas zonas de borde. 

A morfoloxía condiciona sensiblemente as posibles propostas de ordenación dado que se 
configura como un ámbito lineal entorno o Vial de Clara Campoamor. A distancia entre as 
aliñacións de dito viario e o borde do Plan Parcial dan como resultado que na meirande parte 
teña que recorrerse a solucións de ordenación baseadas na linealidade, coincidindo as áreas de 
maior amplitude coas de topografía máis abrupta. 

A topografía tamén condiciona, as posibilidades de encaixe da ordenación. No ámbito deste 
polígono, preséntanse tres zonas claramente diferenciadas no que a topografía se refire: 

Unha zona na parte este entre o Vial de Clara Campoamor e o Camiño das Barallas, de 
fortes pendentes. 

Outra zona sensiblemente cha situada enfrontada coa anterior a beira oeste do Vial. 

Unha terceira situada na parte Norte do ámbito  caracterizada pola variabilidade das  
pendentes suaves e fortes. 

Un dos elementos máis salientábeis do territorio abarcado polo plan parcial e o tramo do río 
Barxa que discorre por el. Na parte Norte o río viu sensiblemente modificado o seu curso por 
mor da construción do Vial Clara Campoamor, sendo canalizado nunha boa parte, e, dando 
lugar a un deterioro das súas condicións.  

A vexetación presenta dúas zonas de maior relevancia situadas nas partes máis abruptas con 
fortes pendentes e que se caracterizan por unha vexetación basicamente boscosa heteroxénea, 
mestura de diversas especies. No resto, os terreos atópanse en estado de baldío e inculto. 
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No relativo ás edificacións incluídas no ámbito a ordenación proposta ten en consideración a 
súa incidencia nelas, evitando no posible as incompatibilidades, resolvendo os accesos e 
suprimindo aquelas que manifestamente suporían unha imposible coherencia cos criterios de 
ordenación. Incompatibles, coa ordenación proposta neste Polígono, son,  unha vivenda situada 
a beira da futura Ronda e dúas infravivendas/chabolas que se atopan en terreos pospostos 
como viario e zonas verdes. 

A características edificatorias de borde baséanse principalmente na tipoloxía de vivenda 
unifamiliar illada en parcelas de tamaño medio inferior ós 1.000 m2, cun carácter extensivo.  

Como edificación exterior, diferenciada das demais, tanto polas súas características como polo 
uso, é a Fábrica da Pedra de Ramilo, que produce unha importante disonancia no entorno e 
causa unha serie de influencias (tránsito de vehículos, ruídos, po, vibracións, etc) que na 
medida do posible teranse en conta na ordenación para tentar palialas, mentres que esta 
instalación industrial siga na súa situación e en funcionamento 

As condicións ambientais e climáticas do ámbito presentan unha serie de pautas recoñecidas. 
A linealidade Norte-Sur e a súa topografía dan como resultado que as orientacións de 
soleamento dominantes sexan a matinal (Leste) e a vespertina (Oeste). En canto ós ventos 
dominantes cabe dicir que, é a propia topografía a que proporciona unha importante protección 
contra os ventos do Sur e Oeste, causantes das maiores inclemencias, así como  tamén dos 
fríos ventos do Norte. Todo elo, unido as condicións das normativas vixentes en materia de 
habitabilidade son ingredientes tidos en conta na ordenación e na disposición dos sólidos 
edificables finais. 

Outros aspectos menos relevantes pero non por iso esquecidos que tamén teñen a súa 
incidencia relativa na ordenación son o os elementos constitutivos do patrimonio cultural, 
social, etnográfico e ambiental, como os muíños, o lavadoiro, as sendas, o arborado, etc, cuxa 
recuperación e posta en valor son obxectivos prioritarios.   

Como resultado de todo o exposto formúlase unha proposta de ordenación cos criterios 
expostos a seguir.  

Como obxectivos básicos a hora de establecer a proposta están: ordenar os usos do solo de 
xeito racional e equilibrado potenciando as existencia de zonas libres e verdes públicas lineais 
paralelas a ambas marxes do Vial Clara Campoamor que exerce de eixo vertebrador, 
intercalando os usos edificatorios intensivos soamente na área ó Oeste do ámbito e dispondo 
unha zona de equipamento comunitario nun punto estratéxico como é a gran rotonda prevista 
na Ronda; evitar a relación directa do edificado co Vial da Universidade, creando un vial 
secundario paralelo a este, e  puntualmente relacionados que recolle todos os accesos e serve 
de conexión coas situacións de borde; creación dun polo comercial e residencial no entorno da 
rotonda de encontro entre o Vial da Universidade e a Ronda dada a súa estratéxica situación 
dentro da coroa sur periférica da cidade e do municipio; integrar o novo edificado co entorno e 
especialmente coas situacións de colindancia dispondo a tipoloxía unifamiliar nos encontros 
cos núcleos de borde onde o terreo ten así mesmo máis complexidade, e a tipoloxía en bloque 
nos ámbitos intermedios con maior facilidade orográfica; recuperación e posta en valor e 
aproveitamento do río Barxa e os seus elementos vinculados formal e funcionalmente así como 
a potenciación das áreas verdes nas que se sitúan de cara ó seu uso lúdico e cultural; 
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enfatización da  protección medioambiental contra todo tipo de contaminación e especialmente 
a acústica derivada tanto das actuacións internas como da preexistencia de actividade industrial 
de borde. 

O actual Vial da Universidade será obxecto de urbanización para darlle a categoría de vial 
parque que propón o PXOM segundo os parámetros indicados nel. A futura Ronda, no treito 
que discorre polo ámbito, suporá unha conexión co resto de parroquias periféricas da cidade. 
Crease un novo viario paralelo a Vía da Universidade dende a Rúa Macal ata o Camiño dos 
Pasais que ademais de servir de canalizador do tráfico interior adopta a función vertebral da 
que dependen os diferentes elementos da maior parte da ordenación. Este viario ten carácter 
local e na súa parte norte permitirá unha conexión rápida e directa do tráfico pesado derivado a 
instalación industrial de Ramilo, descargando a Rúa Macal desa función e minimizando as 
molestias derivadas das actuais rutas. A dito viario tamén aflúen os outros viarios secundarios 
que dan continuidade ós actuais camiños sen saída existentes no borde de colindancia co 
Barrio de Macal. Outros viarios locais na zona este, serven de continuidade e ampliación dos 
camiños existentes mellorando as comunicacións e accesibilidade. 

A delimitación do sector segundo o PXOM, da como resultado que a ordenación 
necesariamente teña unha configuración basicamente lineal.  A proposta, dada a estruturación 
do territorio orixinada por dita delimitación, dispón a maioría do solo previsto para edificación 
na parte Oeste do ámbito entre o vial paralelo ó da universidade e o límite co Barrio de Macal, 
intercalando algúns solos de transición dedicados a zonas libres e verdes. Os terreos ó Leste do 
Vial da Universidade están maioritariamente dedicados a zonas libres e verdes intercalando 
nelas a parcela de equipamento e unha área para edificación de vivenda unifamiliar na parte 
alta, que permite a consolidación do barrio de Barallas. 

Como resultado da distribución topográfica do territorio incluído no ámbito, a ordenación 
adaptase a ela minimizando no posible as incidencias que lle poidan afectar, especialmente no 
tocante a disposición dos novos viarios ós que se lles establecen unhas rasantes que permitan 
cumprir coa normativa de accesibilidade e producir os menores terrapléns e desmontes 
posibles. Atendendo a elo, onde é necesario prodúcese un escalonamento do terreo con 
intercalado de zonas verdes que absorban as diferenzas. A topografía tamén é un dos 
elementos importantes definidores das zonas verdes e libres previstas producindo unha 
cortinaxe paralela ó viario principal deixando en segundo plano as zonas edificadas tanto 
interiores como exteriores ó ámbito. Obviamente, a incidencia da topografía na disposición das 
áreas previstas para a edificación é decisiva, xa que, nas partes de pendentes máis suaves ou 
chas disponse a edificación plurifamiliar en bloque illado, deixando, para as zonas de 
pendentes máis fortes, a tipoloxía de vivenda unifamiliar, pois polo seu menor volume e maior 
permeabilidade permite unha mellor adaptación a ese tipo de terreo. 

Como premisa fundamental para determinar os criterios de ordenación do terreo edificado está 
o evitar a existencia de apantallamentos excesivos paralelos ó Vial de Clara Campoamor 
limitando a lonxitude das edificacións e establecendo as súas áreas máximas de movemento, 
recorrendo basicamente a formas en L ou en U para os sólidos edificados de vivenda en 
bloque, o que, xunto coa permeabilidade creada e a súa situación tras o vial paralelo de nova 
creación, minimiza a súa percepción dende a vía parque. 
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Na medida do posible integrase a maior parte das construcións existentes no interior do ámbito 
dentro do tecido residencial previsto, basicamente de vivenda unifamiliar, suprimindo aquelas 
edificacións absolutamente incompatibles coa ordenación. Disponse a edificación unifamiliar 
nas áreas de borde e colindancia con áreas de similar tipoloxía consolidando e completando os 
núcleos existentes.  

As restantes edificacións previstas son de tipoloxía en bloque illado dispoñéndoa segundo dous 
criterios diferenciados: unha área de uso propiamente residencial, con zonas libres privadas na 
parte de topografía máis cha, a beira Oeste do Vial da Universidade e outra cun carácter mixto 
residencial e comercial en plantas baixas no ámbito da rotonda de conexión entre a Ronda e o 
Vial da Universidade onde a expectativa comercial considerase que pode ser compatible e ter 
relevancia dada a súa estratéxica posición. 

Como parte fundamental estruturante  e elemento  enlazador do territorio, o río Barxa ocupa  
un importante lugar na ordenación. A súa recuperación e posta en valor, tanto do seu propio 
leito como dos elementos vinculados (muíños, lavadoiro, canles, etc) constitúen unha das 
premisas da ordenación. Deste xeito a parte do leito canalizado recuperarase mediante un 
tratamento menos agresivo dos marxes, dispondo unha banda de zona verde colindante na 
maior parte do seu percorrido. Rectifícase unha pequena parte do seu trazado continuando a 
súa canalización ata o punto no que actualmente discorre baixo o vial da universidade para 
trasladar o seu leito a outra beira do Vial. Así mesmo porase en actividade os elementos 
vinculados ó río como son os muíños, lavadoiros e canles mediante unha derivación previa a 
actual que leve auga a ditos elementos e permita a súa funcionalidade previa, aspecto que 
quedou completamente en desuso coas obras de execución do Viario da Universidade. 

Da ordenación resultante derivase a obtención dunha cantidade importante de solo dedicado a 
zonas verdes e libres, algunhas das cales se corresponden con entornos que actualmente contan 
cun carácter eminentemente ambiental e outras con áreas de nova creación. De conformidade 
co indicado no Estudio Ambiental do Presente Plan Parcial Nas existentes deberase proceder á 
eliminación daquelas especies vexetais impropias do ámbito e a recuperación das especies 
autóctonas con novas replantacións. Nas de nova creación se formulará unha vexetación 
equilibrada en resposta as diferentes situacións posibles, dependendo do destino final de cada 
zona (xardín, parque lineal, parque infantil, bosque, etc.)   

Dadas as condicións climatolóxicas e de orientación do ámbito, a ordenación proposta 
formúlase atendendo a que tanto as edificacións resultantes como as zonas libres e verdes 
dispoñan das mellores condicións de soleamento e de protección contra os ventos dominantes, 
así como a atención ós criterios da arquitectura bioclimática e a sustentabilidade.  

 

POLÍGONO SUR  

Logo do estreitamento que define o límite entre os dous polígonos, a topografía cambia 
considerablemente reducindo as  pendentes e permitindo a configuración de espazos máis 
axeitados para a situación do espazo de centralidade e referencia para todo o entorno, máis alá 
dos límites do ámbito estrito de ordenación.  
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O uso residencial é e foi o tradicional do solo no entorno, anteriormente vinculado ó cultivo da 
terra e actualmente ó uso residencial urbano, dependente funcionalmente do que o PXOM 
denomina núcleo central.  

A ordenación proposta deriva da importante presenza lineal do vial da Universidade ou 
Avenida Clara Campoamor e a súa conversión en Vía Parque, do leito do río Barxa e por 
suposto do resto do viario local de borde que conexiona o ámbito e a citada avenida cos barrios 
colindantes e coas zonas periurbanas desta parte do concello. Tamén teñen unha especial 
relevancia as características do entorno próximo e o desenvolvemento, xa iniciado, do novo 
hospital da cidade no ámbito colindante cara o Sur con este Plan Parcial. 

Entre outras preexistencias que marcan as liñas de traballo, atópase o Colexio Público Otero 
Pedrayo, unha estación de servizo e varias naves industriais dedicadas a pequenos talleres ou 
almacéns que ata agora son compatibles co uso residencial. Todos estes elementos están 
situados fóra do ámbito de actuación do Plan Parcial no entorno do cruce entre a Rúa Ramiro 
Pascual e o Vial da Universidade 

Dentro do ámbito do Plan Parcial soamente existe un equipamento dotacional. Trátase da zona 
de aparcadoiro de centro de Saúde de Mátama é está situado neste polígono (Parcela 58), 
Trátase dunha edificación illada situada entre vivendas unifamiliares, cuxo aparcadoiro e 
acceso ó mesmo é certamente inadecuado. 

Outro factor importante na definición da ordenación é o feito de que o perímetro delimitado 
polo PXOM, achégase ata a estrada de Vincios, na parroquia de Valadares. Nesta zona o terreo 
descende con pendente tendida dende a estrada de Vincios ata o Vial da Universidade e libre 
de edificacións, o que, favorece claramente a conexión directa de ámbalas dúas vías. 

Esta nova rúa terá un carácter marcadamente urbano e vocación comercial, a banda edificada 
na beira sur levará soportais nas plantas baixas e na beira norte será a fronte das parcelas de 
equipamento dotacional. O seu cruce co Vial da Universidade require segundo o Plan Xeral a 
configuración dunha ampla rotonda que ven a ser o centro que articula toda a ordenación.  

Coa intención de reforzar este carácter de centralidade, logo de atravesar a vía da universidade 
establécese unha nova conexión coa Rúa Ramiro Pascual no seu percorrido cara  Beade. Este 
novo trazado acada dous obxectivos, o primeiro é conectar directamente a parroquia de Beade 
con este novo entorno urbano e o segundo converterse en alternativa ó primeiro tramo da Rúa 
Ramiro Pascual. Este tramo de Rúa, situado fóra do ámbito de actuación, ten unha sección 
inadecuada que resulta claramente insuficiente para o tráfico que ten que soportar, pois, supón 
a conexión directa entre a estrada de Vincios e a parroquia de Beade, atravesando o núcleo de 
Macal dende o cruce das Carneiras e pasando por diante do Colexio Público Otero Pedrayo.  

Esta reordenación do sistema viario, mellora considerablemente a conexión do novo hospital 
coas parroquias de Beade, Matamá e zona máis baixa da parroquia de Valadares. 

Como xa dixemos a nova rotonda convértese no punto central da ordenación do Polígono Sur.  
Nela conflúen as catro mazás que definen a nova urbanización. Dende o Sur cara o Leste 
atopamos un primeiro cuadrante  correspondente  á  zona de contacto co Plan Parcial que 
desenvolve o novo hospital;  Nesta zona  sitúase o espazo libre público correspondente ó  
tramo sen canalizar do Río Barxa e a conexión co solo rústico de protección forestal. Neste 
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tramo do Río existen tres muíños tradicionais, que forman parte do parque proposto. 
Seguidamente está o cuadrante Nor-Leste que corresponde á zona máis cha ocupada por 
edificación illada de vivenda colectiva, mantendo sempre a distancia dende o Vial da 
Universidade que permite o desenvolvemento do parque lineal  o seu carón. Do outro lado do 
Vial da Universidade no cuadrante Nor-Oeste, sitúanse os equipamentos permitindo deste 
xeito a ampliación e mellora dos accesos ó Centro de Saúde existente. Por último, no cuadrante 
Sur-Oeste, a edificabilidade colectiva residencial, sempre en edificación aberta, configura ó 
ámbito comercial e de centralidade coa Rúa con soportais e a previsión de dúas prazas urbanas 
interconectadas coa vocación de converterse en espazos de relación cidadá. 

Estes cuadrantes entorno á rotonda central configuran uns espazos perimetrais de vivenda 
unifamiliar que recollen  e compatibilizan as vivendas existentes, e, o tecido de viais que 
define no perímetro da ordenación o Planeamento Xeral. 

A ordenación correspóndese en xeral cun deseño que pretende optimizar a relación da área 
residencial co entorno natural, o río, os elementos preexistentes e os núcleos tradicionais do 
entorno. 

A parcelación exposta nos planos de imaxe final no Plan Parcial considerase realizada a titulo 
ORIENTATIVO. 

As tipoloxías elixidas con carácter xeral para o uso residencial en vivendas unifamiliares son a 
illada, pareada ou exenta, aínda que, excepcionalmente, tamén se  permite a agrupación en 
fileira.  

A tipoloxía elixida para a xeneralidade da edificación destinada a uso residencial colectivo é a 
de bloque lineal cunha altura máxima de 4 andares e baixo cuberta sobre rasante. 

5.2. O río Barxa. 

Polo ámbito discorre de sur a norte o río Barxa. Trátase dun afluente do río Lagares pola súa 
marxe esquerda que recolle augas do Rego de Quintan, o rego Lavadoiros e o regueiro de 
Senra. 

Cando se acometeu a construción do vial Clara Campoamor, parte do río foi canalizado e no 
seu estado actual a vexetación das ribeiras está consolidada de xeito irregular nos distintos 
tramos e nas zonas donde se procedeu a súa canalización, a vexetación constituíu un falso 
bosquete de galería, adaptándose ós muros que conforman a canle. 

A principal cuestión ambiental condicionante do ámbito é a presenza do río Barxa, como se 
detalla na proposta de ordenación, o río utilizouse como vertebrador das zonas verdes do 
ámbito e da integración e posta en valor dos elementos etnográficos existentes. 

Todos os bens etnográficos existentes no ámbito do plan parcial están vinculados ó Barxa e o 
aproveitamento da corrente para os muíños e lavadoiros. 

O val, o río e o vial da universidade son os eixos que marcan a linealidade da actuación 
proposta. 

A presenza do río Barxa, canalizado como se comentou na maior parte do seu percorrido, 
determina que a vexetación asociada a este tramo do río nos e pode considerar como propia 
dun ámbito ripario, tratase de comunidades que se adaptaron as características do trazado da 
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canalización. Hai zonas do río nas que se manteñen as propiedade do bosque galería adaptadas 
o canle do Barxa (ameneiro e acacia negra) 

A posta en valor do río Barxa e o desenvolvemento urbanístico requiren algunhas actuacións 
que non supoñan unha modificación do réxime de correntes xa que as actuacións sobre o río 
limitaranse a creación dun espazo de protección coa incorporación de novas zonas verdes que 
consoliden as marxes do río. A integración do río co parque lineal polo que discorre deberá 
eliminar as posibles afeccións a terceiros pola alteración do réxime de correntes ó delimitar o 
longo do percorrido diferentes niveis de inundación. 

No estudio de Sostibilidade Ambiental do PXOM faise especial mención ó sector S-66-D 
Cuarto hospital, localizado ó sur do S-80-R Macal, en canto as actuacións sobre a ribeira do río 
Barxa. Establécese a necesidade de proceder a afección de ribeira por motivos de índole 
espacial, estrutural e volumétrica. Realizarase unha rectificación e canalización do río 
condonándoo a un tratamento das marxes que permita a recuperación funcional e estética das 
ribeiras do Barxa. Explicítase a necesidade de estender o esforzo de integración e mellora dos 
tramos augas abaixo e augas arriba deste sector. Tamén se recoñece, neste punto, a existencia 
dunha canalización do río debido á estrada de acceso a universidade, o segundo cinto e o 
parque tecnolóxico. A proposta de ordenación no sector que nos ocupa recolle e enfatiza todos 
estes condicionantes. 

A ordenación do sector ten moi presente a existencia do curso do río polo que se establece a 
necesidade de crear un parque fluvial que o protexa. Deste xeito póñense en valor os elementos 
patrimoniais vinculados a este (muíños de Barallas e lavadoiro) 

Este corredor de protección das marxes do río supón un elementos vertebrador do 
desenvolvemento do sector e constituirase nun referente para o deseño de novas actuacións 
urbanísticas. 

Tentarase recuperar, restaurar e rehabilitar espazos e factores ambientais degradados. 

Con motivo da execución da Avd. Clara Campoamor o río Barxa foi rectificado e canalizado 
nunca parte importante do seu percorrido, augas arriba de onde aproximadamente se sitúan os 
muíños das Barallas e o lavadoiro existente, a excepción dun pequeno tramo de meandro 
previo á embocadura do canle baixo dito vial. Dada as características e a situación actual da 
canalización existente, é obxectivo deste plan parcial a recuperación do río en toda a súa 
extensión e, en particular, nos tramos canalizados, mediante actuacións encamiñadas á mellora 
das beiras encauzadas introducindo materiais e vexetacións máis axeitados e pondo en valor a 
súas posibilidades lúdicas, piscícolas, ambientais, etc.  

Neste afán de mellora e posta en valor, e considerando a especial configuración morfolóxica 
delimitada para o ámbito do plan parcial, que reduce a unhas áreas moi concretas a 
posibilidade de consolidación do aproveitamento urbanístico permitido, considerase necesario 
rectificar o pequeno meandro existente no lugar de Barallas e acometer a súa canalización nas 
mesmas condicións formais e de calidade que pretende teñan os tramos canalizados augas 
arriba dese punto.Da análise e reflexión sosegadas en canto a nova canalización dese pequeno 
tramo de río extráense vantaxes fundamentais que avalan a decisión adoptada. Así, continúase 
coa linealidade do río integrando nun parque lonxitudinal segundo o modelo proposto de Via-
parque en paralelo á Avd. Clara Campoamor, dáselle un tratamento unitario a esa parte do 
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leito, mellóranse as súas capacidades de caudal e de control do mesmo, posibilitase a creación 
dunha derivación de auga orientada á recuperación dos muíños actualmente en estado de 
abandono e a súa posta en funcionamento e valor 

Tamén será necesario desprazar cara o sur o tramo actualmente canalizado que atravesa o vial 
Clara Campoamor na zona norte do ámbito para mellor axustalo á situación da nova rotonda 
proposta. 

Obxectivos ambientais 

Este grupo de obxectivos pretende minimizar a incidencia ambiental negativa das actividades 
reguladas polo planeamento sobre os valores ecolóxicos, paisaxísticos, científicos, culturais, 
produtivos e funcionais do territorio. 

• Potenciar a vexetación de galería asociada ó curso de auga do ámbito e facilitar a súa 
ampliación ós tramos de canle que non dispoñan deles 

• Garantir a funcionalidade dos sistemas fluviais mantendo libres e expeditos as canles. 
• Manter a calidade das augas 
• Recuperación dos elementos patrimoniais vinculados ó río 

Propostas de actuación. 

• Rehabilitación do entorno inmediato ó río Barxa 
• Creación de zona verde asociada o río, rehabilitación dos elementos etnográficos 

existentes. 
• Acondicionamento da canle existente do río 
• Creación de novo tramo canalizado (100 ml ) 
• Creación dun parque fluvial 
• Creación dunha gran zona verde vinculada o río  
• Posta en valor do patrimonio etnográfico  
• Rexeneración ambiental do sistema fluvial con efectos colaterais na flora, fauna e 

paisaxe. 

As seccións dos canles, o dimensionado das zonas inundables, a cuantificación de caudais ou 
avenidas extraordinarias e a posible incorporación de tanques de tormenta para a regulación do 
caudal serán obxecto de estudo pormenorizado e definición precisa no proxecto de 
urbanización que se redacte para o desenvolvemento do planeamento parcial, tomando como 
base o estudio hidrolóxico que forma parte deste Plan Parcial. 

O plan parcial S-80-R respectará nas marxes lindantes a canle do río Barxa, as servidumes de 
5m. de anchura, segundo se establece no artigo 6 da lei de augas e no artigo 7 do regulamento 
do Dominio publico hidráulico de 1986. 

Proposta de modificación e recuperación das marxes  

Co deseño das ribeiras e marxes do río Barxa, o seu paso polo sector S-80-R Macal, preténdese 
conseguir unha uniformidade no tratamento natural, integrando as partes canalizadas coas 
ribeiras naturais e permitindo co deseño das seccións do río un control de niveis e o máximo 
aproveitamento posible como parque lineal vertebrador do novo sector da cidade. 

O tratamento por tanto será homoxéneo en todo o contexto do parque partindo como non pode 
ser doutro xeito do máximo respecto os valores ambientais das ribeiras e os leitos que xa existe 
e mantense na ordenación. 
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Con respecto a dinámica fluvial, deberanse manter ou mellorar as condicións naturais do fluxo.  

O novo tramo canalizado verase compensado no ámbito con novas zonas inundables que 
absorban sen dificultade as posibles avenidas ordinarias e excepcionais. 

Tratamento da ribeira 

Os posibles tratamentos da ribeira nas zonas de contacto cos niveis mínimos de avenida 
ordinaria, serán definidos con precisión no proxecto de urbanización e basicamente consistirán 
en: 

-  Consolidación e complemento da vexetación existente. 

• Capacidade de estabilización actual da ribeira 
• Control da velocidade do fluxo en avenidas e potencial erosivo. 

- Recuperación da funcionalidade do espazo de ribeira. 

• Naqueles tramos nos que sexa posible, non facer nada salvo a limpeza e conservación.  
• Estaquillados vexetais, en protección puntual dos noiros. 
• Paseos de madeira sobre elementos incados sen alterar a inundabilidade que produzan 

as avenidas 
• Escollera de pedra natural naqueles puntos que haxa que limitar a erosión natural, con 

aspecto a medio prazo naturalizado. 

5.3. As edificacións existentes incompatibles. 

A Ordenación proposta polo Plan Parcial, de conformidade cos obxectivos sinalados na 
memoria informativa, tentou recoller e integrar o maior numero de vivendas existentes dentro 
do ámbito delimitado no afán de evitar problemáticas persoais ós residentes, traslados e 
realoxos, e maiores custos de urbanización. aínda así algunhas das construcións existentes, as 
cales se recollen no plano de proposta P.8.1, resultan incompatibles coa solución final 
formulada para o Plan Parcial, pola imposibilidade de integralas ben por atoparse en solos que 
inevitablemente teñen que ser dedicados a viario e zonas libres e verdes, ben por atoparse en 
situacións de incompatibilidade tipolóxica. As motivacións individualizadas que determinan a 
incompatibilidade de cada unha das vivendas sinaladas son os seguintes: 

- Vivenda da parcela 95: é incompatible coa ordenación proposta xa que o plan cualifica o 
solo que ocupa a construción coa Ordenanza de Viario. 

- Edificacións (en ruínas e chabola) da parcela 97: son incompatibles coa ordenación 
proposta xa que o plan cualifica o solo que ocupan as construcións coa Ordenanza 
Equipamento dotacional de carácter asistencial. 

- Vivenda da parcela 138: é incompatible coa ordenación proposta xa que o plan cualifica a 
meirande parte do solo que ocupa a construción coa Ordenanza de edificación para 
residencial colectivo e baixos comerciais, e unha pequena parte cualifícao coa Ordenanza  
de Zonas Libres. 

- Vivenda da parcela 159: é incompatible coa ordenación proposta xa que o plan cualifica o 
solo que ocupa a construción como zona verde, no entorno non urbanizado do río Barxa. 
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- Vivenda da parcela 188: é incompatible coa ordenación proposta xa que o plan cualifica o 
solo que ocupa a construción coa Ordenanza de Viario. (Rotonda de intersección da vía 
parque da universidade cos viais de novo trazado. 

- Vivenda da parcela 215: é incompatible coa ordenación proposta xa que o plan cualifica o 
solo que ocupa a construción coa Ordenanza de edificación para edificación en altura de 
residencial colectivo. 

6. Reserva de equipamentos e xustificación do cumprimento das reservas mínimas legais 

As reservas de equipamentos, como xa se sinalou, realízanse de acordo coas determinacións da 
ficha do PXOM correspondente ó ámbito do Plan Parcial, así como tamén de acordo ó art. 47 
da Lei 9/2002 e o art. 11 do anexo do Regulamento de Planeamento (A.R.P.) que establecen as 
seguintes: 

- Sistema de espazos libres de dominio e uso público. 

- Sistema de equipamentos e dotacións públicas. 

- Prazas de aparcadoiro de vehículos. 

6.1. Sistema de espazos libres de dominio e uso público 

A proposta de equipamentos refírese sempre para o ámbito de todo o Sector S-80-R Macal, 
garantíndose sempre o equilibrio de viabilidade económica entre émbolos dous Polígonos de 
Xestión. 

As reservas de espazos libres de uso e dominio público  están dedicadas a parques, xardíns, 
áreas de ocio, expansión e lecer da poboación. 

A súa disposición responde ó criterio de que contribúan tanto a mellorar as posibilidades de 
uso e calidade ambiental da zona residencial, como a establecer as áreas de protección e 
encaixe entre os distintos usos e zonas, ademais débese cumprir coa reserva de espazo libre 
esixida no PXOM. 

Os efecto de cumprimento da LOUGA e Regulamento de Planeamento. 

De acordo co art. 47.2.a) da LOUGA en ámbitos de uso residencial ou hoteleiro destinaranse 
18 m2 de solo por cada 100 m2 edificables e como mínimo un 10% da superficie total do 
ámbito, o que supón unha superficie maior de 20.684 m2 de solo, o cal coincide co sinalado na 
ficha urbanística do ámbito de ordenación.  

Distínguense dous tipos: 

a) Espazos libres e verdes. (conforme ó art. 4a) do A.R.P. 

Estruturáronse en zonas diferenciadas, co carácter de zonas libres e verdes e coas seguintes 
superficies en m2: 
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POLÍGONO NORTE 

ZONAS LIBRES         
art. 4a) do A.R.P.   ZL-N1 3.221,19   
   ZL-N2 2.563,06   
   ZL-N3 960,59   
   ZL-N4 496,11   
   ZL-N6 2.105,68   
   ZL-N7 7.052,99   
    ZL-N8 1.643,85   
  TOTAL   18.043,47 

POLÍGONO SUR 

ZONAS LIBRES PRAZA ZL-S3 5.169,13   

art. 4a) do A.R.P.   ZL-S5 1.720,24   

    ZL-S6 9.723,49   

  TOTAL   16.612,86 

TOTAL PLAN PARCIAL 

ZONA LIBRE NORTE    18.043,47   
art. 4a) do A.R.P.  SUR   16.612,86   
  TOTAL   34.656,33 

 

Estes espazos libres, configuran a reserva prevista no art. 47.2 da LOUGA, cumprindo 
sobradamente as condicións sinaladas no art. 4a) do A.R.P. para ser computable como 
elemento pertencente ó sistema de espazos libres  (ver CADRO RESUMO). 

b) Outros Espazos Libres e verdes. 

Estrutúranse nunhas zonas co carácter de zonas libres e verdes coas seguintes superficies: 

POLÍGONO NORTE 

Outras ZONAS LIBRES ZL-N5 769,17   
  TOTAL   769,17 

POLÍGONO SUR 

Outras ZONAS LIBRES ZL-S1 645,87   
   ZL-S2 581,16   
    ZL-S4 77,92   
  TOTAL   1.304,95 

 

TOTAL PLAN PARCIAL 

Outras ZONAS NORTE    769,17   
LIBRES SUR   1.304,95   
  TOTAL   2.074,12 

 

Non computan para a reserva prevista no art. 47.2 da LOUGA, ó non cumprir as condicións 
sinaladas no art. 4a do A.R.P para pertencer ó sistema de espazos libres 
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As zonas verdes considéranse como espazo público, de cesión obrigatoria e gratuíta. De acordo 
co art. 4 do Anexo do Regulamento de Planeamento as zonas libres e verdes terán o carácter de 
Xardíns (art.3b). 

Polas características xeométricas, de superficie e do terreo, non hai ningún impedimento para a 
plantación de especies vexetais. Dadas as características da ordenación e topografía do ámbito, 
a posición das zonas verdes e a súa relación coas edificacións circundantes e o viario, queda 
garantido plenamente o seu adecuado soleamento. 

Por outra banda, non existe nas Ordenanzas do PXOM, correspondentes as Zonas Verdes e 
Libres, ningún factor que limite ós Espazos Libres de Uso Público que se prevén neste Plan 
Parcial, a excepción do previsto nas NNUU do PXOM respecto da conservación polo Concello 
das Zonas verdes superiores a 5.000 m2 xa dende o momento de recepción das obras de 
urbanización. 

6.2. Sistema de espazos libres de dominio e uso público conforme ó Plan Xeral de Ordenación 

Municipal. 

Conforme o art. 5.8 da normativa do Plan Xeral, os espazos libres propostos no planeamento 
quedan distribuídas nas seguintes categorías. 

 

 S/PXOM S/PP  

Categoría 1ª 

    Praza non axardinada 

Posición de centralidade ZL-S3 5.169,13 M2 

Categoría 2ª 

   Xardíns públicos 

Sup>2000 m2 

Diam>30 m 

Dist<500 m a viv. 

Porcen. Min Z.Libres > 50% 

ZL-N1 

ZL-S6 

total 

3.221.19 M2 

9.723.49 M2 

12.944.68 M2 

62% 

Categoría 3ª 

   Xogos infantís 

   e mantemento de maiores 

Sup>200 m2 

Diam>12 m 

Dist<200 m a viv. 

Sup>3 m2 / 100 m2 edif 

81.490.82/100X3=2.444.72 m2 

ZL-N2 

ZL-N3 

ZL-N4 

ZL-N6 

ZL-N7 

ZL-N8 

ZL-S1 

ZL-S2 

total 

2.563.06 M2 

960.59 M2 

496.11 M2 

2.105.68 M2 

7.052.99 M2 

1.643.85 M2 

645.87 M2 

581.16 M2 

16.049.31 m2 

 

Os espazos libres deseñados cumpren coas condicións de localización e deseño previstas no 
apartado 7.3.3 do PXOM  

Existen outras parcelas dedicadas no plan parcial a zonas libres que polas súas características 
ou situación quedan fóra desta clasificación do planeamento. 
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6.3. Sistema de equipamentos e dotacións públicas. Proposta de usos pormenorizados 

O desenvolvemento do novo sector da cidade, supón a creación dun número aproximado de 
910 novas vivendas. Supoñendo a ocupación media estándar de 2,5 persoas por vivenda, 
estamos a falar dunha nova poboación entorno as 2275 persoas. 

O equipamento público existente no entorno próximo ó ámbito do plan parcial correspóndese 
coa estrutura do esquema parroquial da coroa exterior da cidade coa concentración habitual 
dos equipamentos socioculturais no entorno dos centos históricos parroquiais. 

Neste entorno, en xeral, os equipamentos educativos están resoltos e moi próximos e ben 
comunicados coa zona que se desenvolve atópanse o CEIP Otero Pedrayo e o IES Beade.  

O equipamento de saúde en atención primaria queda cuberto co cento de Saúde de Mátama, 
cuxo aparcadoiro en parte está integrado no ámbito de desenvolvemento. A proposta de 
ordenación prevé a súa posible ampliación e mellora substancialmente os acesos ó mesmo.  

A carencia principal de equipamentos que se observa no entorno están relacionadas coa 
distancia existente cos centros históricos das parroquias nas que está integrado o plan parcial, 
Castrelos, Beade, Matamá e Valadares, nos que, como xa dixemos, se concentran os 
equipamentos socioculturais e deportivos.  

A estas carencias socioculturais incorpórase a necesidade crecente de centros de atención os 
maiores. As persoas maiores de 65 anos representan como media na provincia de Pontevedra 
en torno o 18% da poboación. As necesidades socias de atención os maiores  son cada día máis 
relevantes . 

Centraríamos por tanto as necesidades de equipamento en tres liñas por orden de relevancia: 

Centros de Día: ofrecen un servizo asistencial de apoio familiar, dirixido ás persoas maiores 
de 65 anos afectadas por diferentes graos de dependencia, que intenta facilitar a continuidade 
no seu entorno habitual e lograr así un maior nivel de autonomía. A importancia deste 
equipamento excede por suposto o ámbito estrito do sector que se desenvolve e supón una 
necesidade para todo o entorno inmediato. 

Centros Sociais: pódense definir como institucións de información social, formación, 
entretemento e dinamización sociocultural e comunitaria, cun ámbito territorial determinado, 
cuxas actividades van dirixidas, de modo xeralista, ao conxunto da poboación. 

Son servizos habituais que inclúen estes centros o de bar, biblioteca, salón de actos e sala de 
exposicións. 

Estes centros coa incorporación o esquema urbano do pequeno comercio deben contribuír a 
creación de nodos de centralidade no novo sector da cidade.  

Equipamento deportivo cuberto: O equipamento deportivo cuberto, representa unha 
necesidade constante os  grupos máis novos de poboación e permiten polo seu carácter de 
multiusos a realización de todo tipo de actividades socio-cultarais con gran asistencia de 
público. 

Nesta proposta, tendo en conta as numerosas variables de ocasión, necesidade e oportunidade 
que se manexan no momento de construción de calquera tipo de equipamento socio cultural ou 
deportivo, se considera que os equipamentos asistenciais e socioculturais poderían situarse no 
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polígono sur no entorno inmediato do centro de saúde existente,  e na parcela destinada a tal 
fin na zona central do polígono norte mentres que o equipamento deportivo cuberto podería 
situarse na parcela destinada a tal efecto no polígono norte, vinculado a nova Ronda e 
directamente conectado por medio dela con outros ámbitos da cidade. . 

As áreas nas que se sitúan as dotacións teñen o carácter de público e a cesión dos terreos será 
obrigatoria, gratuíta e farase efectiva coa aprobación do correspondente Proxecto de 
Equidistribución. 

A superficie reservada para este fin é: 

POLÍGONO NORTE 

EQUIPAMENTOS Deportivo EQ-N1 3.107,85   
   Asistencial EQ-N2 2.038,00   
  TOTAL   5.145,85 

POLÍGONO SUR 

EQUIPAMENTO  Asistencial EQ-S1 4.425,13   
   Socio-cultural EQ-S2 1.759,40   

  TOTAL   6.184,53 

 

PLAN PARCIAL 

EQUIPAMENTO NORTE    5.145,85   
  SUR   6.184,53   

  TOTAL   11.330,38 

6.4. Prazas de aparcadoiro para vehículos 

De acordo co art. 47.2.c) da LOUGA en ámbitos de uso residencial, hoteleiro ou terciario 
destinaranse 2 prazas de aparcadoiro por cada 100 m2 edificables das que, como mínimo, unha 
cuarta parte deben ser de dominio público, é dicir, 407  prazas o cal coincide coa previsión da  
ficha urbanística do PXOM para o ámbito. 

Prevense prazas de aparcadoiro de dominio público anexas ó viario, co  que se cumpre coas 
previsións tanto da LOUGA como da ficha urbanística do PXOM. 

 Aparecen reflectidas no plano 3.1.1 de Viario e Aliñacións. A reserva para este fin é: 

Polígono Norte 196   
Polígono Sur 225   

TOTAL   421 

 

As prazas de aparcadoiro deséñanse tanto en liña como en batería. As súas dimensións son de 
2,25 x 5.00 ou maiores, co que se cumpren os requisitos do Anexo ó Regulamento de 
Planeamento. 

Prazas adaptadas 

De acordo co art. 7 c) do A.R.P. resérvanse o 2% das prazas totais de prazas adaptadas 
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Nº. mínimo de prazas = 2% x 421 prazas = 8.42 prazas  

Segundo a Orde VIV/561/2010 (art. 35) que resulta máis restritiva que o regulamento de 
accesibilidade :  

para 421 prazas de aparcadoiro, reservaranse 1 por cada 40 ou fracción, polo que 
corresponderían: 

Nº mínimo de prazas = 421 / 40 = 10.52 prazas. 

Dispóñense en todo caso un total de 25 prazas.  

Nos planos sinálanse con claridade a súa posición, as súas dimensións mínimas e a súa 
situación son as establecidas pola normativa citada. 

7. Criterios de deseño do viario 

7.1. Rede viaria rodada 

Ós efectos da xerarquización do viario considerase como sistema xeral o viario vinculante 
previsto no planeamento vixente e o restante terá a consideración de vías de distribución local. 

a) Sección tipo: 

Co fin de simplificar a execución da rede viaria procedeuse a unha sistematización das 
seccións tipo transversais das Rúas cos seguintes criterios: 

Os aparcadoiros son en xeral de 5,00 x 2,25 m.  

As seccións de calzada adecúanse no seu deseño ás características dos diferentes tipos 
de vías propostas. 

As seccións tipo e as súas situacións aparecen reflectidas no plano de Viario, no que 
quedan definidas en planta as súas características. 

b) Rasantes 

Tentouse unha adaptación, ata onde foi posible, á topografía real do terreo, co fin de evitar a 
realización de excesivos e custosos movementos de terras. Por outra parte, existe o 
condicionante do viario xa existente. 

7.2. Vía Parque Avd. Clara Campoamor. 

O deseño da Avd. Clara Campoamor axústase ó proposto no Art. 7.1.15 Normas Especificas 
para as vías do Sistema Xeral Viario da Ronda de Vigo, Plan Xeral. 

Dentro do ámbito do Planeamento parcial: 

- Os accesos ó Sistema Viario Especial (SVE en adiante) formalízanse como interseccións  

 - Considérase intersección aquel acceso que se realiza a nivel sobre o sistema SVE, podendo 
ser á súa vez: parciais: con xiros a dereita permitidos e a esquerda restrinxidos ou prohibidos, 
ou completas, permitindo as saídas e incorporacións a «esquerda». 

O sistema viario que se desenvolva en torno ó SVE, como resultado do planeamento de 
desenvolvemento, respectará as seguintes condicións para a formalización dos seus accesos: 
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• Condicións para interseccións parciais, con xiros a esquerda restrinxidos. 

- A mínima separación entre cada dúas interseccións parciais co SVE será de oitenta (80) 
metros. En caso de que fose necesario establecer unha equidistancia inferior, habilitarase unha 
vía de servizo que funcionalmente sirva de vía colectora para os accesos ó SVE. 

- Nas interseccións en «T», a aliñación do bordo de delimitación da calzada, entre o bordo que 
delimita a calzada do SVE e o viario específico da intersección, terá un radio mínimo de oito 
(8) metros para os xiros que resulten permitidos. En todo caso habilitaranse cuñas de transición 
formalizando carrís de aceleración e desaceleración sobre o SVE, co obxecto de mellora a 
accesibilidade e manobra na intersección, e regular as velocidades de entrada e saída ó viario 
secundario. 

• Condicións para interseccións completas, con regulación do xiro a esquerda: 

- As interseccións con xiro a esquerda sobre o SVE resólvense mediante rotonda cun diámetro 
mínimo exterior de sesenta (60) metros, e sección para tres carrís de catro (4) metros, e 
beirarrúas de catro (4) metros. 

- Non se proxectan enlaces a distinto nivel entre o viario que veña regulado polo planeamento 
de desenvolvemento dos distintos solos e o SVE 

- Proponse en todo caso a uniformidade de rasante entre o SVE e as plataformas resultantes do 
desenvolvemento urbanístico, así como a conectividade entre as distintas redes viarias, de 
forma que o SVE quede integrado dentro do conxunto urbano. 

• Sobre o deseño de vías de servizo colectoras. 

- Os criterios de trazado das vías de servizo permiten o tránsito dos autobuses tipo de 12 
metros de lonxitude. As vías de servizo deseñaranse para velocidades de proxecto de trinta 
(30) km/h, e máximas de cincuenta (50) km/h. 

- A banda de aparcadoiro prevista para o SVE sitúase na vía de servizo; a banda libre prevista 
na aliñación do SVE como aparcadoiro utilizarase como ampliación da zona verde que para tal 
efecto se determine, sen computala como zona verde obrigatoria no ámbito. 

- As vías de servizo colectoras separaranse fisicamente da calzada do SVE mediante un terrado 
delimitado de anchura nunca inferior ós dous (2) metros. 

- Na zona na que se deseñen vías colectoras paralelas ó SVE de dobre sentido de circulación, 
consérvase unha equidistancia ó SVE adecuada, que teña en conta criterios paisaxísticos e de 
seguridade viaria. Os accesos e conexións entre esta vía de servizo de dobre sentido, e o SVE, 
deséñase tendo en conta os problemas de retencións, e de trenzados entre os distintos 
movementos permitidos, e sen que as interseccións do viario secundario se establezan a menos 
de 30 metros do sistema de accesos ó SVE. 

• Sobre carrís bici en accesos. 

- Os accesos ó SVE terán en conta a seguridade viaria especialmente no que concirne á 
beirarrúa - bici ou carril bici, e a súa integración co resto do viario. Os accesos a estes 
elementos da sección transversal serán deseñados tendo en conta criterios de seguridade viaria, 
seguindo as recomendacións ó respecto, e en concreto afastando os puntos de conflito que se 
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xeren entre tráficos de distinta natureza daqueles puntos onde non poida garantirse a 
visibilidade de parada. 

- O carril bici descorre na contorna da vía de servizo. 

- Habilitaranse as conexións viarias necesarias, canto menos para contemplar un acceso peonil 
ou de bici cada 100 metros lineais de SVE, e enlazado en todo caso cos viarios específicos do 
ámbito que conteñan na súa sección transversal o tratamento diferenciado dos tránsitos peonís 
e especialmente de bicicletas. 

-  Condicións de edificación sobre marxes. 

a) Recuado da edificación: 

•A edificación recúase polo menos a cinco (5) metros da aliñación do viario marcado 
sobre os planos, ou sobre os proxectos construtivos que ordenen e desenvolvan o SVE. 

• Contabilizaranse nesa anchura os terreos da banda transversal que non superen o 20% 
de pendente, desde o límite do viario, ata o borde edificado. 

b) Condicións de composición da edificación 

• As fachadas que dean fronte ó SVE consideraranse como principais a efecto da 
composición e calidade de fachadas, polo que os seus remates manterán en todo caso a 
calidade compositiva e de materiais doutras fachadas principais do edificio. 

• Con independencia do área de movemento da edificación que determina o 
planeamento de desenvolvemento, non se permitirán liñas de edificación para uso 
residencial corridas de máis de 50 metros de desenvolvemento paralelo ó SVE se están 
situadas a menos de vinte (20) metros do borde exterior do SVE. 

• Non se admiten accesos directos para o tráfico rodado desde as fachadas ó SVE, agás 
a través dunha vía de servizo que será de ancho igual ou superior a nove (9) metros, 
sen contabiliza-los cinco (5) metros de separación respecto ó SVE. 

Condicións para os planeamentos de desenvolvemento. 

A banda de espazo libre entre a aliñación do SVE e a actuación de urbanización (dun ancho 
mínimo de cinco (5) metros agás no Solo Urbano Consolidado) ten por obxecto conseguir 
desde o punto de vista paisaxístico a condición de Vía Parque. Dita condición, sen embargo, 
enténdese como necesaria pero non suficiente, polo que os planeamentos que conteña a 
ordenación detallada de ditos ámbitos deberán garantir outros parámetros complementarios. 

- Estudo funcional e paisaxístico conforme o PXOM 

• O desenvolvemento do planeamento parcial non presenta novas dificultades en referencia a 
drenaxe da vía parque Clara Campoamor ó tratarse dunha vía xa existente en perfecto 
funcionamento neste aspecto. A modificación das escorrentías por mor da nova urbanización 
deberá quedar prevista e resolta no proxecto de urbanización.  

• As visuais compositivas previstas desde a vía-parque correspóndense coa idea inicial sobre a 
que se desenvolve a nova ordenación. A Avenida convértese nun parque lineal que vertebra e 
articula os novos espazos de cidade. A vexetación do parque vai acompañando o percorrido e 
os novos edificios que dan fronte a esta vía non constitúen en ningún caso pantallas continuas, 
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pola contra, a disposición en bloque aberto da edificación de vivenda colectiva, permite a 
permeabilidade lateral e a percepción da paisaxe do val do río barxa polo que descorre.  

• O planeamento parcial incorpora como anexo un Estudo da afección sonora da vía parque 
sobre a edificación prevista. 

• O conxunto das zonas verdes e libres, polas súas características, quedan incorporadas ó 
parque lineal propoñendo, como esixe o planeamento xeral, un percorrido paisaxístico tratando 
a zona arborada e axardinada con predominio do paseo e a estancia. Este percorrido polo 
parque enlaza os equipamentos e as dotación co espazo libre, axardinado na meirande parte e 
máis urbano nas proximidades do novo hospital no límite sur do planeamento. O parque lineal 
establecese como filtro entre o tráfico de vehículos da vía parque e as novas edificación 
integrando ambos elementos que se constitúen en conxunto como novo sector de cidade.   

• A ordenación de circulación, tanto do tráfico rodado como de bicis e peóns dentro do sector, 
queda reflectida nos planos de proposta, as modificacións sobre a realidade existente son 
considerables en dous sentidos principais. No referente ó trafico rodado, no polígono norte a 
Avd. Clara Campoamor conectase coa Ronda de Vigo. Esta nova conexión determina unha 
nova distribución, e de seguro un aumento, do trafico de vehículos en todo o entorno do 
ámbito que se ordena. Neste sentido proponse a creación dunha vía de servizo para as novas 
edificación reforzando a diferenza entre o trafico local dos veciños e o de carácter máis xeral 
da vía parque. Na zona sur, cun carácter máis urbano na ordenación, a apertura dunha nova 
conexión entre a PO-330 e a Avd. Clara Campoamor, permite redirixir o tráfico local, 
reducindo o impacto do mesmo nos viais existentes na contorna. Estes viais secundarios, teñen 
moi pouca capacidade e largo insuficiente para teren beirarrúas adecuadas para o transito dos 
peóns.  

Os percorridos peonís polas beirarrúas ou os soportais e os percorrido de paseo a pe ou en 
bicicleta polo parque lineal, aparecen como unha nova opción con especial atención e 
relevancia pois son ata agora inexistente no contorno periurbano no que se implanta a nova 
urbanización.  

- Os proxectos que desenvolvan as obras de urbanización deberán conter unha memoria de 
calidade da pavimentación, así como un anexo de criterios paisaxísticos incluíndo o proxecto 
de axardinamento.  

Por indicación dos servizos municipais, estableceranse os sistemas automatizados de rego. 

No mobiliario urbano atenderase ó disposto polas Ordenanzas municipais ou polos servizos 
técnicos municipais, en especial no referente a criterios de normalización. 

7.3. Rede Peonil e Carril Bici 

O Plan Parcial que se desenvolve, non pode soamente centrar as súas propostas de mobilidade  
no tráfico de automóbiles. A rede peonil, polo tanto, deseñase expresamente como un 
percorrido lineal, configurado polo conxunto das beirarrúas en relación coas zonas verdes 
previstas e complementado cunha serie de sendas que percorren as zonas libres deseñadas. 
Este percorrido peonil vai acompañado en paralelo cun itinerario ciclo-peonil, que favoreza a 
implementación deste modo de transporte alternativo o automóbil. 
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Este percorrido, o largo de todo o ámbito, se traza coas características adecuadas para seren 
accesible cos criterios previstos a tal efecto na Orde VIV/561/2010 e na Lei 8/97, de 
accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas e o Regulamento que a desenvolve. 

Para elo ambos recorridos, peonil e ciclo-peonil, terán o seu propio trazado debidamente 
sinalizado e diferenciado.  As pendentes non superarán o 6% e o pavimento, os encontros cos 
viais de tráfico rodado e o mobiliario urbano, cumprirán as condicións axeitadas de 
accesibilidade universal. 

Mailo dito anteriormente dentro do ámbito delimitado existen camiños ou estradas xa 
existentes, que son incorporados á ordenación pois así o prevé o planeamento xeral. Estas vías  
atendendo a orografía existente teñen, de seu, pendentes que non reúnen condicións adecuadas 
de accesibilidade.  

Dende a ordenación proposta non se lles pode dar solución axeitada no ámbito estrito da 
ordenación polo que os percorridos alternativos son nalgúns caso externos ó plan parcial e 
superan a capacidade desta ordenación de mellorar a súa accesibilidade pola imposibilidade 
física dadas as condicións topográficas do terreo. 

7.4. Cumprimento de Accesibilidade 

De acordo coas seccións transversais e lonxitudinais do viario, reflectidas nos planos 3.1.1 e 
3.1.2 da Estrutura Viaria e Aliñacións, dáse cumprimento á Orde VIV/561/2010, á Lei 8/1997 
de Accesibilidade  e de supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia e o 
Decreto 35/2000 que aproba o Regulamento de desenvolvemento  e execución da Lei de 
accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas na Comunidade Autónoma de Galicia. 

7.5. Ronda de Vigo 

O deseño da Ronda de Vigo, no tramo que discorre pola parte norte do ámbito do Plan Parcial, 
respecta fielmente o proxecto construtivo aprobado para a execución de dito viario, parte do 
cal foi facilitado polos servizos técnicos do Concello de Vigo. 

Nos planos de proposta insértase a documentación gráfica aportada, composta por perfil e 
planta do trazado da Ronda e da rotonda de enlace coa Avd. Clara Campoamor. 

8. Criterios de deseño dos espazos libres 

Como xa se sinalou, os criterios de deseño dos espazos libres, virán condicionados polas  súas 
características, e, a concretar no futuro polo Proxecto de Urbanización que se redacte ó efecto. 

Considerando no seu deseño o cumprimento a Orde VIV/561/2010 que desenvolve o 
documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso 
e utilización dos espazos públicos urbanizados.  

O conxunto das zonas verdes e libres, polas súas características, deberán aproveitarse para 
realizar un parque lineal e paisaxístico procedendo ó tratamento de zona arborada e 
axardinada, establecendo un claro predominio das zonas de paseo e estancia, debendo 
contribuír á articulación dos itinerarios peonís e a súa relación cos equipamentos xa existentes 
e os propostos nesta ordenación, tamén será obxectivo fundamental a potenciación da 
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continuidade do viario-parque estruturante no que o PXOM prevé que se converta a actual 
Avd. Clara Campoamor. 

9.  Servizos Urbanos 

Considerase como tal a reserva de solo para estes usos, que basicamente serán os relacionados 
coa distribución de enerxía eléctrica e cumprimento da Normativa de Telecomunicacións. A 
superficie reservada para este fin é: 

POLÍGONO NORTE 

SERVIZOS URBANOS SU-N1 348,81   

     348,81 

POLÍGONO SUR  

SERVIZOS URBANOS  SU-S1 86,71   

   SU-S2 70,02   

   SU-S3 246,43   

   SU-S4 38,45   

    SU-S5 206,45   

  TOTAL   648,06 

PLAN PARCIAL 

SERVIZOS URB. NORTE    348,81   

  SUR   648,06   

  TOTAL   996,87 

10. Bens Catalogados 

Os Bens Catalogados existentes serán obxecto de recuperación e conservación sendo 
integrados nas mesmas zonas libres e verdes nas que se sitúan como parte dos itinerarios 
peonís.  

O Tomo VI do PXOM de Vigo correspondese co CATÁLOGO DE ELEMENTOS 
PROTEXIDOS DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO, redactado 
ao abeiro do artigo 53.1.f da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio 
Rural de Galicia, coas modificacións derivadas da Lei 15/2004. O Catálogo PXOM ten 
carácter complementario respecto do documento urbanístico segundo dispón o artigo 75 da Lei 
9/2002. 

No que respecta ao conxunto de bens etnográficos, cada un deles aparece identificado nos 
planos unicamente cunha clave numérica de dous (2) díxitos que referirá a tipoloxía do 
elemento catalogado, sucedida e separada por un guión alto dun número identificativo do 
número do elemento de que se trate, identificación que non superará os catro (4) díxitos. Estas 
claves son as que seguen: 

01 HÓRREO  18 PALLEIRO 
02 MUÍÑO HIDRÁULICO  19 ESCOLA 
03 FONTE 20 CRUCEIRO 
04 LAVADOIRO 21 CEMITERIO 
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05 LAGAR 22 PAZO 
06 ALBOIO 23MUÍÑO DE VENTO 
07 CASA TRADICIONAL 24 CAPELA 
08 FORNO 25 ESCUDO-BRASÓN 
09 PETO DE ÁNIMAS 26 CASA REITORAL 
10 IGREXA 27 POZO 
11 CRUZ 28 INMOBLE SAÍÑAS 
12 CONXUNTO DE INTERESE 29 CONSERVEIRA 
13 POMBAL 30 CORREDOIRA 
14 ERMIDA 31 SILO 
15 ADEGA 32 EIRA 
16 PONTE 33 AS  33 SERRADOIRO 
17 ENTRADA MONUMENTAL  

 
 
Elementos incluídos no ámbito do Plan Parcial S-80-R Macal (segundo Planos do Catalogo do 
PXOM de Vigo): 
 

PARCELA 
PLAN 

PARCIAL  
PROPIETARIO SUPERFICIE 

PARCELA 

ELEMENTO 
EXISTENTE               

Ref Catálogo PXOM 
Vigo 

USO SUPERFICIE 
CONSTRUÍDA 

165 MUIÑOS 403,16 
MUIÑO (02-0204) Fóra de uso 29,00 

MUIÑO (02-0203) Fóra de uso 13,60 

170 
HEMERENCIA 
CARIDE 
RODRÍGUEZ 

1065,57 
HÓRREO (01-0998) con 
máis de 100 anos 

Almacén 7,00 

187 MUIÑOS 175,72 MUIÑO (02-0202) Fóra de uso 33,30 

284 
CONCELLO DE 
VIGO 

236,46 
MUIÑO (02-0200) Fóra de uso 26,50 

MUIÑO (02-0199) Fóra de uso 27,50 

287 MONTE MACAL 167,66 MUIÑO (02-0198) Fóra de uso 31,00 

 
Nos planos do catalogo do PXOM o muíño identificado coa clave 02-0201 non existe, e polo tanto 
existe un erro en canto á consideración deste elemento. A efectos de corroborar tal afirmación 
xuntase  nos anexos ( Plano I .9.2 da memoria informativa relativo ós elementos catalogados)  
reportaxe fotográfico da zona, na que no Catálogo do PXOM  considera que existe tal muíño y se 
constata que non hai tal elemento. 
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Identificación e fotografía das parcelas do Plan Parcial onde se atopan os elementos catalogados: 
 
Parcela 165: Muíños ref. 02-0204 e 02-0203 

  

 
 

 

 
Grado de Catalogación: 
Grao 1º. PROTECCIÓN INTEGRAL  no catálogo do PXOM. 
Só se permitirán as actuacións encamiñadas á conservación e posta en valor do elemento 
catalogado, dotándoo excepcionalmente do uso ou usos que, sendo compatibles coas súas 
características e condicións orixinais, garantan mellor a súa permanencia. 
Obras recomendadas: 
Posta en valor do elemento catalogado. 
Restauración da edificación eliminando os elementos engadidos e os materiais non axeitados. 
Recuperación dos canles de pedra e da contorna do muíño se fora posible 
Recuperación da circulación da auga cando sexa posible. 
 
Parcela 187: Muíño ref. 02-0202 
 

 
  

 

 
  

 

 
Grado de Catalogación: 
Grao 1º. PROTECCIÓN INTEGRAL  no catálogo do PXOM. 
Só se permitirán as actuacións encamiñadas á conservación e posta en valor do elemento 
catalogado, dotándoo excepcionalmente do uso ou usos que, sendo compatibles coas súas 
características e condicións orixinais, garantan mellor a súa permanencia. 
Obras recomendadas: 
Posta en valor do elemento catalogado. 
Restauración da edificación eliminando os elementos engadidos e os materiais non axeitados. 
Recuperación dos canles de pedra e da contorna do muíño se fora posible 
Recuperación da circulación da auga cando sexa posible. 
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Parcela 284: Muíños ref. 02-0200 e 02-0199 
 
 

 
  

 

 
  

 

 
Grado de Catalogación: 
Grao 1º. PROTECCIÓN INTEGRAL  no catálogo do PXOM. 
Só se permitirán as actuacións encamiñadas á conservación e posta en valor do elemento 
catalogado, dotándoo excepcionalmente do uso ou usos que, sendo compatibles coas súas 
características e condicións orixinais, garantan mellor a súa permanencia. 
Obras recomendadas: 
Posta en valor do elemento catalogado. 
Restauración da edificación eliminando os elementos engadidos e os materiais non axeitados. 
Recuperación dos canles de pedra e da contorna do muíño se fora posible 
Recuperación da circulación da auga cando sexa posible 
 
Parcela 287: Muíño ref. 02-0198 
 

  

 

 
  

 

 
Grado de Catalogación: 
Grao 1º. PROTECCIÓN INTEGRAL  no catálogo do PXOM. 
Só se permitirán as actuacións encamiñadas á conservación e posta en valor do elemento 
catalogado, dotándoo excepcionalmente do uso ou usos que, sendo compatibles coas súas 
características e condicións orixinais, garantan mellor a súa permanencia. 
Obras recomendadas: 
Posta en valor do elemento catalogado. 
Restauración da edificación eliminando os elementos engadidos e os materiais non axeitados. 
Recuperación dos canles de pedra e da contorna do muíño se fora posible 
Recuperación da circulación da auga cando sexa posible 
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Parcela 170: Hórreo ref. 01-0998 
 
 

          

 

 
Grado de Catalogación: 
Grao 1º. PROTECCIÓN INTEGRAL  no catálogo do PXOM. 
Só se permitirán as actuacións encamiñadas á conservación e posta en valor do elemento 
catalogado, dotándoo excepcionalmente do uso ou usos que, sendo compatibles coas súas 
características e condicións orixinais, garantan mellor a súa permanencia. 
Obras recomendadas: 
Posta en valor do elemento catalogado. 
Restauración da edificación eliminando os elementos engadidos e os materiais non axeitados. 
 
 
 
 
Nos planos do Catálogo do PXOM de Vigo non se indica a existencia dun lavadoiro existente na 
parcela 285 do Plan Parcial, e que non obstante cabe referir como elemento existente no ámbito: 
 

PARCELA 
PLAN 

PARCIAL  
PROPIETARIO 

SUPERFICIE 
PARCELA 

ELEMENTO 
EXISTENTE               
Ref Catálogo 
PXOM Vigo 

USO 
SUPERFICIE 

CONSTRUÍDA 

285 MONTE MACAL 106,2 LAVADOIRO Fóra de uso 38,00 
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Parcela 285:  Lavadoiro 
  

 

 
  

 

 
 
 
 
 
Grado de Catalogación: 
Grao 1º. PROTECCIÓN AMBIENTAL  no catálogo do PXOM. 
Só se permitirán as actuacións que teñan  por obxecto adecuar os elementos catalogados ós usos e 
costumes actuais sen perda dos valores ambientais e tipolóxicos que posúen. 
 
Obras recomendadas: 
Posta en valor do elemento catalogado. 
Rehabilitación da construcción eliminando os elementos engadidos e os materiais non axeitados. 
Recuperación da contorna do lavadoiro resolvendo a evacuación da auga acumulada no ámbito e 
recuperando no posible a súa funcionalidade 
 
 
GRAOS DE PROTECCIÓN RECOLLIDOS NO CATÁLOGO DO PXOM DE VIGO: 
 
Grao 1º. PROTECCIÓN INTEGRAL. 
 

Aplícase a edificios, construcións e elementos de similar natureza de excepcional valor 
arquitectónico e significación cultural ou cidadá, e os equiparables polos seus valores ós 
monumentos declarados o incoados ó abeiro da lexislación sobre Patrimonio Cultural (Ley 
16/85 del Histórico Español e Lei 8/95 do Patrimonio Cultural de Galicia). 

Alén da protección que fixa a Normativa do PXOM para os bens que se relacionan a 
continuación, para autorizar o traslado de calquera destes elementos será necesaria a 
autorización da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia. 

Correspondería, por analoxía e salvando as distancias, á consideración dos Monumentos da Lei 
16/1985. Comprende elementos agrupables nos seguintes apartados: 

- Conxuntos parroquiais (Igrexas, ermidas e, se é o caso casas reitorais, cemiterios, adros, 

 palcos da música, cruceiros asociados...). 

- Casas e Edificios singulares de relevancia patrimonial. 

- Os Pazos coas súas fincas singulares e arquitecturas adxectivas. 

- Enxeñaría e etnografía singulares: muíños (calquera que sexa a súa idade), así como 
hórreos, escudos e cruceiros de máis de 100 anos de antigüidade, etc... 
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Gozarán de PROTECCIÓN INTEGRAL, unicamente, os Hórreos ou Canastros de máis de cen 
(100) anos de antigüidade (Decreto 449/1973 do 22 de febreiro), incluídos no Catálogo de 
Patrimonio Etnográfico Inmoble do Concello de Vigo. Os demais exemplares gozarán de 
Protección Ambiental 5. Permítese o traslado de uns e outros previa autorización da Dirección 
Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia. 

Os MUÍÑOS HIDRÁULICOS  que se inclúen no Catálogo de Patrimonio Etnográfico Inmoble 
do Concello de Vigo contan con PROTECCIÓN INTEGRAL. Dentro desta protección 
xenérica quedan incluídos, con idéntico grao de protección, todos os muíños recollidos no 
Catálogo dos Muíños de Vigo elaborado por Xulio Fernández Pintos. Todos estes muíños son 
trasladables previa autorización expresa da Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de 
Galicia. 

Grao 2º. PROTECCIÓN ESTRUTURAL 
 

Que se aplica a edificios, elementos ou conxuntos que polo seu valor histórico ou artístico, ou 
pola súa calidade arquitectónica, construtiva ou tipolóxica, se singularizan dentro do ámbito do 
municipio. 

Grao 3º. PROTECCIÓN AMBIENTAL. 
 

Que se aplica a edificios que, ben illados ou ben en conxuntos, conforman tramos ou áreas 
urbanas de calidade, en bo ou regular estado de conservación, aínda cando individualmente 
non presenten notables valores arquitectónicos, pero que representan os restos dunha 
arquitectura rural ou urbana propia do lugar. 

A protección ambiental regúlase en dous grandes apartados, un o de elementos catalogados de 
maneira expresa, con ficha e número de catálogo, e outro o dos edificios, parcelas ou espazos 
interiores de couzada que se protexen para garantir o seu mantemento. Dentro desta categoría 
inclúense os edificios e construcións que se integran dentro dos contornos de protección 
definidos para igrexas e pazos do termo municipal de Vigo. 

Alén da protección que fixa a Normativa do PXOM para os bens que se relacionan no catalogo 
do PXOM de Vigo, para autorizar o traslado de calquera destes elementos será necesaria a 
autorización do organismo competente da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia. 

Así mesmo quedan protexidas por este Catálogo nesta categoría (AMBIENTAL 1) -de maneira 
xenérica- os elementos de interese da arquitectura tradicional adxectiva que se relacionan no 
catalogo do PXOM de Vigo. Todos eles son trasladables previa autorización expresa da 
Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia. 

 
FICHAS DOS ELEMENTOS CATALOGADOS 
 

No Catalogo do PXOM de Vigo, refírese a realización por parte do equipo redactor de fichas 
de elementos do catálogo onde se identifica o elementos, a súa situación e se establece cal é o 
grao de protección. As fichas redactadas agrúpanse polos elementos que se identificaron da 
seguinte forma: 

- Outros (onde se refiren  esculturas  e placas conmemorativas) 
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- Elementos de Arquitectura (onde se referencian edificios, cemiterios, igrexas, colexios, 
casas…) 

- Achados arqueolóxicos  

- Elementos etnográficos (onde unicamente se refire o Acueduto da Avenida Ricardo 
Mella) 

-  Espazos (referindo unicamente o Camiño de Santiago) 

- Elementos Urbanísticos (referindo unicamente o conxunto de Chalets de Canido en Oia e 
a Mámoa 7 do círculo Mercantil) 

- Xacementos arqueolóxicos (onde se refiren elementos como mámoas, petróglifos, 
castros…) 

 

Nas fichas do catalogo do PXOM non constan incluídas as fichas dos elementos existentes no 
ámbito S-80 –R Macal (Muíños e Hórreos) e que si se identifican nos planos. 

 
 
Normativa Catálogo PXOM de Vigo aplicable ós elementos existentes no ámbito do Plan Parcial 
S-80 R Macal: 
 

As obras  permitidas serán as definidas no artigo 6 da normativa do Catalogo do PXOM de 
Vigo,determinándose as posibilidades segundo o tipo de protección o que estea sometido o ben 
catalogado: 

En función das definicións dos graos de protección  establecidas no catálogo do PXOM de 
Vigo, os muíños existentes no ámbito teñen unha protección de Grao 1º (Protección integral) 
así coma tamén o hórreo por ten unha antigüidade superior ós 100 anos. 

En canto ó lavadoiro existente, en consideración de que os lavadoiros que se relacionan no 
Catálogo do PXOM de Vigo, se relacionan como bens de arquitectura tradicional adxectiva e 
os mesmos gozan da protección ambiental, considerase que esa será a protección aplicable ó 
lavadoiro  existente.  

Art. 6.- Obras permitidas segundo o grao de protección individualizada. 

Dependendo do grao de protección no que se atope a edificación ou elementos catalogados, as 
intervencións posibles neles son as que seguen: 

Art. 6.1 - Grao 1º. PROTECCIÓN INTEGRAL. 

Só se permitirán as actuacións encamiñadas á conservación e posta en valor da edificación, 

elemento ou agrupación catalogado, dotándoa excepcionalmente do uso ou usos que, sendo 
compatibles coas súas características e condicións orixinais, garantan mellor a súa 

permanencia. 

En consecuencia permítense con carácter xeral sobre os bens así catalogados as obras cuxo 
fin sexa a restauración que poden ser de entre as descritas no epígrafe anterior as de 

mantemento, de consolidación e de recuperación, con prohibición expresa de todas as demais. 
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Prohíbense tamén as actuacións relativas á incorporación ou fixación de elementos estraños á 

natureza do propio elemento catalogado, tais como tendidos aéreos de redes de enerxía, 
alumeado ou comunicacións, sinalización de tráfico, báculos de alumeado, rótulos 

publicitarios, toldos, etc..., agás que previamente se redacte un Plan Especial de Protección 
(PEP) que regule polo miúdo a instalación deste tipo de elementos.  

Permitiranse excepcionalmente pequenas actuacións de acondicionamento se a permanencia 
do elemento implicara necesariamente un cambio de uso e o novo a implantar así o esixise. 

Art. 6.3.- Grao 3º. PROTECCIÓN AMBIENTAL ESPECÍFICA. 

As obras que se efectúen nos edificios, elementos ou conxuntos afectados por este grao de 

protección, terán por obxecto adecualos aos usos e costumes actuais sen perda dos valores 
ambientais e tipolóxicos que posúen. 

As condicións de intervención neste grao de protección variarán en función do subgrao que lle 
foran de aplicación segundo a clasificación que este respecto se fixara na correspondente Ficha 
Individual, que non existe neste caso. 
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11. Cadro xeral de Superficies 

O cadro xeral de superficies corresponde o  CADRO 1 que ven a seguir.  

 

CADRO 1 NORTE 
        

     sup. en m2 

SUPERFICIE POLÍGONO   52,81% 107.997,74 
SUPERFICIE A EFECTOS Aprov. TIPO     82.955,08 
     
VIARIO     46.569,32 46.569,32 
     

SERVIZOS URBANOS SU-N1 348,81   
  TOTAL   348,81 
     
ZONAS LIBRES         
art. 4a) do A.R.P.   ZL-N1 3.221,19   
   ZL-N2 2.563,06   
   ZL-N3 960,59   
   ZL-N4 496,11   
   ZL-N6 2.105,68   
   ZL-N7 7.052,99   
    ZL-N8 1.643,85   
  TOTAL   18.043,47 

         
Outras ZONAS LIBRES   ZL-N5 769,17   

  TOTAL   769,17 
          
LEITO DO RÍO  ZR-N1 135,41   
   ZR-N2 1.678,18   
   ZR-N3 2.721,52   
    ZR-N4 194,34   

  TOTAL   4.729,45 

     
EQUIPAMENTOS   EQ-N1 3.107,85   
   EQ-N2 2.038,00   

  TOTAL   5.145,85 

     

EDIFICACIÓN solo edificable   32.391,67   

  TOTAL SOLO EDIFICABLE 32.391,67 

     
APARCADOIROS número prazas   196,00   
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CADRO 1 SUR 
        

     sup. en m2 
SUPERFICIE POLÍGONO   47,19% 96.486,77 
SUPERFICIE A EFECTOS Aprov. TIPO     75.176,03 
     
VIARIO     35.670,03 35.670,03 
     
SERVIZOS URBANOS SU-S1 86,71   
   SU-S2 70,02   
   SU-S3 246,43   
   SU-S4 38,45   
    SU-S5 206,45   

  TOTAL   648,06 
     

ZONAS LIBRES PRAZA ZL-S3 5.169,13   
art. 4a) do A.R.P.   ZL-S5 1.720,24   
    ZL-S6 9.723,49   
  TOTAL   16.612,86 
     
Outras ZONAS LIBRES ZL-S1 645,87   
   ZL-S2 581,16   
    ZL-S4 77,92   
  TOTAL   1.304,95 
          
LEITO DO RÍO  ZR-S1 81,78   
   ZR-S2 811,98   
   ZR-S3 388,46   
   ZR-S4 260,22   
   ZR-S5 1.073,25   
    ZR-S6 689,11   

  TOTAL   3.304,80 
     

EQUIPAMENTO   EQ-S1 4.425,13   
    EQ-S2 1.759,40   

  TOTAL   6.184,53 

     
EDIFICACIÓN         
  solo edificable   32.761,54   

  TOTAL SOLO EDIFICABLE 32.761,54 

     
APARCADOIRO número prazas   225,00   
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CADRO SR-80 MACAL 
      

     sup. en m2 
SUPERFICIE SUPERFICIE     204.484,51 

  SUP. A EFECTOS  AT     158.131,11 
     
VIARIO NORTE    46.569,32   
  SUR   35.670,03   
  TOTAL   82.239,35 
     

SERVIZOS URB. NORTE    348,81   
  SUR   648,06   
  TOTAL   996,87 
     
ZONA LIBRE NORTE    18.043,47   
art. 4a) do A.R.P.  SUR   16.612,86   

  TOTAL   34.656,33 
     
Outras ZONAS NORTE    769,17   
LIBRES SUR   1.304,95   
  TOTAL   2.074,12 
     
LEITO DO RÍO NORTE    4.729,45   
  SUR   3.304,80   

  TOTAL   8.034,25 
     

EQUIPAMENTO NORTE    5.145,85   
  SUR   6.184,53   

  TOTAL   11.330,38 

     
EDIFICACIÓN NORTE    32.391,67   

  SUR   32.761,54   

  TOTAL SOLO EDIFICABLE 65.153,21 

     
APARCADOIRO TOTAL PRAZAS   421,00   
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12. Cumprimento das especificacións da Ficha de determinacións do PXOM. 

Segundo dispón o artigo 62,1.b. da lei 9/2002 considéranse como determinacións estruturantes, 

aquelas ás que se fai referencia, para o solo urbanizable delimitado, no artigo 57, a saber: 

- Ámbito 

- Usos globais e tipoloxía edificatoria 

- Altura máxima 

- Superficie total edificable 

- Reservas de solo para dotacións urbanísticas 

- Previsión de sistemas xerais necesarios para o desenvolvemento do S-80-R 

Estas determinacións estruturantes no que respecta ó presente Plan Parcial do Sector S-80-R 

MACAL, son as seguintes: 

 

Determinacións 
Estruturantes 

Da Ficha de 
Características Da Plan Parcial 

Superficie do ámbito (m²) 203.737,00 204.484,51 

Superficie a efectos do AT 156,800,00 158.131,11 

Usos globais e tipoloxía 
edificatoria:  81.490,82 

a) Residencial (Máx. 100%) 100% 

Altura máxima (nº andares) 4,00 4,00 

Superf. máx. edificab (m²) 81.495,00 81.490,82 

Reserva dotacións:  

a)Espazos libres (m²) 
 art. 4a) do A.R.P. 20.684,00 34.656,33 

b)Equipamentos (m²) 8.373,00 11.330,38 

c)Aparca. públicos(nº) 407 421 [1] 

e) Servizos Urbanos (m²) - 996.87 

f) Outros Espazos libres - 2.074.12 

Previsión de Sist. Xerais  

-          ZV - - 

-          VIARIO (m²) 57.429,00 82.239.35 

 

[1] Cúmprense coa  reserva de prazas de aparcadoiro accesibles 
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O uso global característico establecido na ficha do plan parcial e o uso residencial.  

A proposta de ordenación, conforme ós usos establecidos nas ordenanzas de aplicación, 

garante o uso exclusivo residencial nas parcelas de uso vivenda protexida e vivenda 

unifamiliar adosada ou pareada, o que supón o 50,43% da edificabilidade máxima. 

 

POLÍGONO NORTE               

MAZÁ PARCELA SUPERFICIE  
m2 

ALTURA Nº 
de plantas 

EDIFICAB. 
máxima 
m2.const 

    Ordenanza Grao 

N9 P24 2.406,37 B+3 5.416,14   Prot. RC 2º 
  P25 3.216,55 B+3 4.833,06  Prot. RC 2º 
  P26 2.438,43 B+3 5.317,59  Prot. RC 2º 
  P27 1.866,73 B+3 3.806,49   Prot. RC 2º 

N12 P31 2.361,73 B+2 1.368,00   Libre RU 2º 

N13 P32 2.103,74 B+2 1.140,00   Libre RU 2º 

TOTAL NORTE       21.881,29     

         

POLÍGONO SUR               

MAZÁ PARCELA SUPERFICIE  
m2 

ALTURA Nº 
de plantas 

EDIFICAB. 
máxima 
m2.const 

    Ordenanza Grao 

S3 P3 488,82 B+2 371,53   Libre RU 2º 

S4 P4 3.145,53 B+3 5.115,97 Pl. Tipo Prot. RU 2º 

S8 P12 3.401,16 B+2 1.533,42   Libre RU 2º 

S9 P16 1.933,02 B+3 3.531,71   Prot. RC 2º 
  P17 1.288,75 B+3 2.475,60   Prot. RC 2º 

S10 P18 1.283,99 B+3 2.493,78   Prot. RC 2º 
  P19 2.452,07 B+3 3.691,68   Prot. RC 2º 

TOTAL SUR       19.213,69     

         
         

TOTAL NORTE       21.881,29     

TOTAL SUR       19.213,69     

TOTAL EDIFICABILIDADE PLAN PARCIAL   81.495,00     
TOTAL USO ESCLUSIVO RESIDENCIAL    41.094,98 50,43%    

 

13. Ordenanzas propias da Plan Parcial. 

As Ordenanzas de aplicación no ámbito de MACAL(S-80-R) son as que figuran con este título 

dentro da Documentación do presente Plan Parcial, conformando o Capítulo II da mesma.  

Como se pode comprobar pola súa lectura distínguese entre as Ordenanzas de carácter xeral e 

as Ordenanzas Particulares da Ordenación do presente ámbito. Estas Ordenanzas responden á 

correcta e cumprida harmonización entre as Normas dimanantes da Normativa xeral do PXOM 

e as condicións concretas de ordenación do Sector S-80-R Macal.  

14. Coordinación coa Normativa de Habitabilidade. Decreto 29/2010 

O Artigo 4º da normativa relativo á coordinación co planeamento establece que: 
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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, os instrumentos de ordenación urbanística 

conterán unha memoria xustificativa da súa adecuación a estas normas. 

A ordenación proposta no planeamento que se desenvolve cumpre con todas as determinacións 

establecidas en dito artigo.  

Seguindo o esquema do apartado 2 de dito artigo 4 se comprobase que: 

A aplicación das ordenanzas de planeamento sobre a parcelación proposta e as áreas de 

movemento delimitadas, garanten que as edificación propostas para uso residencial cumpran 

en cada vivenda as condicións de vivenda exterior e a disposición das parcelas en mazá aberta 

permite o axeitado asoleamento das vivendas que se proxecten. 

A ordenación proposta coa asignación das ordenanzas e o grafiado das áreas de movemento 

das edificación define as características e dimensións dos espazos exteriores garantindo como 

mínimo: 

a) Que a configuración e dimensións do espazo garda 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 existe continuidade do deseños dos espazos exteriores aínda que o seu 

desenvolvemento sexa realizado por propietarios diferentes. 

d) Que as dimensións destes espazos cumpren coas esixibles segundo o punto I.A.1.1 do anexo 

I do decreto para os solos sen planeamento. Polo menos a estancia maior e outra estancia, 

cando a vivenda conte con máis de unha, terán iluminación e ventilación directa a través dos 

citados espazos exteriores de calidade.  

O planeamento poderá establecer a posibilidade de que o resto das estancias das vivendas, ou 

algunha delas, poida ter iluminación e ventilación a través de patios de parcela cuxas 

características e dimensións virán reguladas no planeamento e que, como mínimo, deberán 

respectar as determinacións establecidas no anexo I deste decreto para os patios de parcela.  

As condicións de vivenda exterior para este planeamento serán as determinadas no articulado 
do PXOM vixente, especialmente as definidas no Art. 5.2.3 (Condicións particulares de 
accesibilidade, habitabilidade e hixiene), coas limitacións establecidas na normativa de 
habitabilidade vixente no momento de redacción dos proxectos de edificación.  

15. Polígonos. 

En función das circunstancias do ámbito S-80-R, considerase necesario definir dous polígonos 
de xestión coa delimitación que se indica  nos planos. 

16. Viabilidade económica da transformación do solo.  

Os datos sobre custos de indemnizacións así como dos de transformación (urbanización) 
figuran no cadro que se adxunta ó epígrafe do estudo económico-financeiro deste documento. 
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A compoñente indemnizatoria corresponde as construcións no interior do ámbito que é 
necesario demoler por seren incompatibles coa proposta de ordenación, así como os gastos 
derivados dos realoxos que sexa preciso efectuar durante a urbanización do ámbito. 

Do estudo económico e financeiro que se incorpora a esta memoria, onde se inclúen e detallan  
as variables principais neste tipo de desenvolvementos como o custo indeminizatorio, a 
compoñente urbanizadora e os custos administrativos, determinan a viabilidade económica da 
operación, posto que os valores iniciais de solo se sitúan dentro dos valores medios da zona 
segundo o correspondente cadro do PXOM. 

       
POLÍGONO NORTE +POLÍGONO SUR 
         
PRODUTO INMOBILIARIO   44.432.745,99     
CUSTES DE TRANSFORMACIÓN   10.721.860,49     

REPERCUSIÓN CUSTES   67,80 €/m2 sup.efectos AT 
    52,43 €/m2 Total ámbito 
DIFERENZA   33.710.885,49     
SUPERFICIE TOTAL DO ÁMBITO   204.484,51     
SUP DE  SOLO A CONSIDERAR   158.131,11     
VALOR INICIAL DO  SOLO   213,18 €/m2    
         
NOTA 1        
O valor inicial do solo obtido axústase os valores propostos no cadro 26 da Mem. Xustific.do PXOM (entre 163€ e 
271€) e o Estudo de introdución do 40 % de vivenda protexida do PXOM. (191€)  
              
NOTA 2        
Custes de urbanización entre 52 e 68 segundo el cadro 23 del PXOM         

 

 

17. Cadro Resumo da ordenación proposta. 

No cadro a seguir na páxina seguinte (Cadro Resumo) recóllense a modo de resumo os 
aspectos e datos máis relevantes da ordenación proposta 

 
 
 



CADRO RESUMO S-80-R MACAL

S-80-R MACAL POLÍGONO NORTE ORDENANZAS POLÍGONO NORTE
SUPERFICIE POLÍGONO 52,81% 107.997,74

POLÍGONOS POLIGONO NORTE 107.997,74
POLIGONO SUR 96.486,77 VIARIO 46.569,32  N2 2.200,00 Pl.Baixa Libre

SUPERFICIE 204.484,51 2.919,84 Pl. Tipo Libre

SERVIZOS URBANOS 348,81 N3 1.320,00 Pl.Baixa Libre
VIARIO NORTE 46.569,32 2.079,00 Pl. Tipo Libre

SUR 35.670,03 ZONAS LIBRES N5 P12 304,63 B+2 228,00 Libre RU 1º
TOTAL 82.239,35 art. 4a) do A.R.P. 18.043,47 P13(*) 399,83 B+2 305,00 Libre RU 1º

P14 2101,81 B+2 1.140,00 Libre RU 1º

SERVIZOS URB. NORTE 348,81 Outras ZONAS LIBRES 769,17 N6 P15 1546,92 B+2 1.140,00 Libre RU 1º
SUR 648,06 P16(*) 436,48 B+2 145,00 Libre RU 1º

TOTAL 996,87 LEITO DO RIO 4.729,45 P17 848,75 B+2 456,00 Libre RU 1º
P18(*) 886,24 B+2 333,00 Libre RU 1º

ZONA LIBRE NORTE 18.043,47 EQUIPAMENTO 5.145,85 P19(*) 541,39 B+2 290,00 Libre RU 1º
art. 4a) do A.R.P. SUR 16.612,86 P20 1309,42 B+2 741,00 Libre RU 1º

TOTAL 34.656,33 SOLO EDIFICABLE 32.391,67 N8 P23 1500,31 B+2 684,00 Libre RU 1º

N9 P24 2406,37 B+3 5.416,14 Prot. RC 2º
Outras ZONAS NORTE 769,17 VIV.UNIF. LIBRE 18,52% 7.970,00 P25 3216,55 B+3 4.833,06 Prot. RC 2º
LIBRES SUR 1.304,95 VIV.COLECT. LIBRE 36,47% 15.694,36 P26 2438,43 B+3 5.317,59 Prot. RC 2º

TOTAL 2.074,12 VIVENDA PROTEXIDA 45,01% 19.373,29 >45% P27 1866,73 B+3 3.806,49 Prot. RC 2º
TOTAL SUPERFICIE a edificar 43.037,65 N10 P28 2822,75 B+3 4.918,32 Libre RC 2º

LEITO DO RÍO NORTE 4.729,45 AT= 0,524 N11 P29 1264,24 B+3 2.257,20 Libre RC 2º
SUR 3.304,80 N12 P31 2361,73 B+2 1.368,00 Libre RU 2º

TOTAL 8.034,25 APARCADOIRO número prazas 196,00 N13 P32 2103,74 B+2 1.140,00 Libre RU 2º

TOTAL 32.391,67 43.037,65
EQUIPAMENTO NORTE 5.145,85 TOTAL RU 14.341,25 7.970,00

SUR 6.184,53 POLÍGONO SUR TOTAL RC 18.050,42 35.067,65
TOTAL 11.330,38 SUPERFICIE POLÍGONO 47,19% 96.486,77 (*) Edificación existente

SOLO NORTE 32.391,67 VIARIO 35.670,03 ORDENANZAS POLÍGONO SUR
EDIFICABLE SUR 32.761,54

TOTAL SOLO EDIFICABLE 65.153,21 SERVIZOS URBANOS 648,06
S3 P3 488,82 B+2 371,53 Libre RU 2º

SUPERFICIE A ZONAS LIBRES S4 P4 3.145,53 B+3 1.605,64 Pl.Baixa Libre RC 1º
EDIFICAR art. 4a) do A.R.P. 16.612,86 5.115,97 Pl. Tipo Prot.

VIV.UNIF. LIBRE 20,37% 16.599,64 S5 P6 2.964,89 B+3 2.165,08 Pl.Baixa Libre RC 1º
VIV.COLECT. LIBRE 34,62% 28.209,15 Outras ZONAS LIBRES 1.304,95 5.598,21 Pl. Tipo Libre

VIVENDA PROTEXIDA 45,01% 36.682,03 >45% S6 P7 1.248,00 B+3 944,65 Pl.Baixa Libre RC 1º
TOTAL SUPERFICIE a edificar 81.490,82 LEITO DO RIO 3.304,80 2.201,21 Pl. Tipo Libre

AT= 0,515 S7 P8(*) 361,10 B+2 339,00 Libre RU 1º
EQUIPAMENTO 6.184,53 P9(*) 497,11 B+2 176,00 Libre RU 1º

APARCADOIRO TOTAL PLAZAS 421,00 P10 630,29 B+2 372,12 Libre RU 1º

SOLO EDIFICABLE 32.761,54 S8 P12 3.401,16 B+2 1.533,42 Libre RU 2º

P13(*) 780,55 B+2 190,00 Libre RU 1º

VIV.UNIF. LIBRE 22,44% 8.629,64 P14 302,25 B+2 180,90 Libre RU 1º

VIV.COLECT. LIBRE 32,55% 12.514,79 S9 P16 1.933,02 B+3 3.531,71 Prot. RC 2º

Superficie do ámbito (m²) 203.737,00 204.484,51 VIVENDA PROTEXIDA 45,01% 17.308,74 >45% P17 1.288,75 B+3 2.475,60 Prot. RC 2º

Superficie a efectos do AT 156,800,00 158.131,11 TOTAL SUPERFICIE a edificar 38.453,17 S10 P18 1.283,99 B+3 2.493,78 Prot. RC 2º
Usos globais e tipoloxía 
edificatoria:

AT= 0,506 P19 2.452,07 B+3 3.691,68 Prot. RC 2º

a) Residencial (Max. 100%) 81.490,82 S11 P20 2.329,64 B+2 1.265,34 Libre RU 1º

100,00% APARCADOIRO número prazas 225,00 P21(*) 509,88 B+2 260,10 Libre RU 1º

Altura máxima (nº andares) 4 4 S12 P23 2.561,66 B+2 1.444,48 Libre RU 1º

Superf. máx. edificab (m²) 81.495,00 81.490,82 S13 P24 1.235,98 B+2 402,44 Libre RU 1º

Reserva dotacións: USO EXCLUSIVO RESIDENCIAL S14 P26 577,69 B+2 200,64 Libre RU 1º
a)Espazos libres (m²)
 art. 4a) do A.R.P. 

20.684,00 34.656,33 TOTAL NORTE 21.881,29 P27(*) 486,53 B+2 315,90 Libre RU 1º
b)Equipamentos (m²) 8.373,00 11.330,38 TOTAL SUR 19.213,69 P28 1.030,75 B+2 403,47 Libre RU 1º

c)Aparcam. públicos(nº) 407 421[1] TOTAL EDIFICABILIDADE PLAN PARCIAL 81.495,00 P29(*) 770,23 B+2 214,00 Libre RU 1º
TOTAL USO ESCLUSIVO RESIDENCIAL 41.094,98 50,43% P30 530,02 B+2 201,49 Libre RU 1º

e)Servicios Urbanos (m²) - 996,87 S15 P31 416,90 B+2 201,82 Libre RU 1º

f)Outros Espacios libres - 2.074,12 P32(*) 505,24 B+2 186,00 Libre RU 1º

Previsión de Sist. Xerais S16 P33(*) 386,22 B+2 160,00 Libre RU 1º

-          ZV - - P34(*) 643,27 B+2 211,00 Libre RU 1º

-          VIARIO (m²) 57.429,00 82.239,35 TOTAL 32.761,54 38.453,17
TOTAL RU 18.445,29 8.629,64

TOTAL RC 14.316,25 29.823,53
(*) Edificación existente[1] Cúmprense coa reserva de prazas de aparcadoiro accesibles

P07 2.528,76 B+3

SUPERFICIE  m2

Desterminacións Estruturantes 
Da Ficha de 

Características
De Plan Parcial

0

P08 1º

MAZÁ PARCELA Grao

1.506,59 B+3 RC

ALTURA Nº 
de plantas

EDIFICAB. 
máxima 

m2.const

Ordenanza

VIVIENDA LIBRE

VIVIENDA LIBRE

VIVIENDA LIBRE

EDIFICAB. 
máxima 

m2.const

MAZÁ Ordenanza Grao

1º

PARCELA SUPERFICIE  m2 ALTURA Nº 
de plantas
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ANEXO. Ficha de Planeamento  
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II.  ORDENANZAS PROPIAS DA ORDENACIÓN 

1. ORDENANZAS DE CARÁCTER XERAL. 

O presente Plan Parcial desenvolve a Ficha do Plan Xeral do ámbito de Solo Urbanizable, con Clave 
S-80-R, no cal se establecen de acordo co Artigo 6.6.17 da Normativa Urbanística, como Tipoloxías 
Edificatorias as seguintes: 

A:  Edificación illada ou en bloques abertos 
B:  Edificación en couzada pechada ou entre medianeiras 
C:  Edificación adosada ou agrupada en fileira 
D:  Edificación pareada 
G: Xenérica tipoloxía mixta prevista para a súa determinación polo planeamento de 

desenvolvemento.  
Establécese como Tipoloxía Edificatoria Característica a tipoloxía A 
As condicións de Aproveitamento, Usos, Obxectivos e Recomendacións, están determinadas na Ficha 
correspondente que se acompaña como parte da Memoria deste Plan Parcial. 
O Plan Parcial, e o seu posterior desenvolvemento, están suxeitos as Normas Urbanísticas do Plan 
Xeral de Ordenación Municipal: Normas Xerais de Usos, Título V; Xerais de Edificación, Título VI; e 
Xerais de Ordenación e Urbanización, Título VII, e Xerais de Protección, Título VIII. 

1.1. Desenvolvemento das determinacións do Plan. 

A PARCELACIÓN, proposta nos documentos de imaxe final que se inclúen no documento do Plan 
Parcial é meramente ORIENTATIVA polo tanto non ten carácter vinculante. 
O cómputo das edificabilidades axustarase en todo caso ó establecido nas normas urbanísticas do Plan 
Xeral e na LOUGA. A superficie total edificable do ámbito non poderá superar en ningún caso as 
cantidades establecidas na ficha urbanística do polígono.  
A parcelación que figura nos planos ten carácter indicativo. 
A agregación de parcelas para formar unha máis grande sobre a base da parcelación tipo, non 
necesitará tramitación especial, facéndose unicamente constar o feito na correspondente Memoria do 
Proxecto de Edificación. 

1.2. Xestión 

O sistema de xestión será o de compensación, sendo o Concello de Vigo, a través da súa Xerencia ou 
órgano que tutele a actuación, e os particulares, a través de Entidade Urbanística constituída ó efecto, 
os que deben levar a iniciativa de Compensación, do Proxecto de Urbanización e da execución das 
obras de infraestruturas e viario,  repercutindo sobre os propietarios as cargas correspondentes ós 
custos de urbanización e as aportacións económicas establecidas como cargas urbanísticas especificas 
para o ámbito establecidas na ficha urbanística do PXOM. 
Non obstante, o sistema de actuación poderá modificarse, se así o estimase o Concello, de oficio ou 
por instancia dos particulares interesados, segundo os criterios e procedemento establecido nos art. 127 
e 160 da LOUGA. 
En cumprimento da LOUGA e dos Regulamentos aplicables, serán de cesión gratuíta e libre de cargas 
ó Concello de Vigo os viais, espazos libres públicos, área de servizos urbano e equipamentos públicos, 
tal e como se delimitan no plano 3.2 de Ordenación e Normativa e 3.3 Ordenación e Usos 
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Pormenorizados, e na contía que se recolle na Memoria.  
Así mesmo será de cesión obrigatoria e gratuíta ó Concello o 10%  do Aproveitamento lucrativo do 
Sector, de acordo coa lexislación vixente que lle é de aplicación, determinándose a súa localización no 
Proxecto ou Proxectos  de Equidistribución que se tramitará. 
Para facilitar o desenvolvemento do planeamento divídese o ámbito en dous polígonos. Segundo a súa 
situación, Polígono Norte e Polígono Sur 

1.3. Parcelacións e segregacións 

Realizaranse seguindo as determinacións incluídas no apartado 1.1. deste capítulo "Desenvolvemento 
das Determinacións do Plan", para os supostos previstos e posibles, da lexislación vixente. En ningún 
caso se admitirán segregacións que produzan parcelas por debaixo das mínimas marcadas nas 
correspondentes ordenanzas particulares. 

1.4. Reparcelacións 

As novas parcelacións axustaranse á ordenanza de aplicación. 

1.5. Condicións de edificación 

Salvo para o xa regulado nas diferentes ordenanzas particulares das distintas zonas nas que se divide o 
ámbito desta Ordenación Detallada, e en todo o que non se opoña a estas, remítese ás Normas do 
documento do PXOM de Vigo do cal forma parte integrante o presente documento. 

1.6. Condicións de tramitación de licencias 

As que figuran no Planeamento Xeral vixente. 
 

2. ORDENANZAS PARTICULARES DO ÁMBITO S-80-R, MACAL  

2.1.  Condiciós Xerais 

2.1.1.  Ámbito de aplicación.  

Pertencen ó ámbito definido no Plan Xeral como S-80-R MACAL, a desenvolver a través de  Plan 
Parcial coas condicións e determinacións literarias e gráficas incluídas no presente Documento. 

2.1.2. Ordenanzas e tipoloxías edificatorias. 

1. As Ordenanzas particulares contidas no presente documento son as seguintes: 

a) Ordenanza RU : Residencial Unifamiliar (Clase Vivenda, Categoría 1ª) 

b) Ordenanza RC : Residencial Colectivo (Clase Vivenda, Categoría 2ª) 

c) Ordenanza ZV  : Zonas Verdes e Espazos Libres Públicos  
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d) Ordenanza SU : Servizos Urbanos  

e) Ordenanza EQ : Equipamento 

2. O Plan Parcial define, nos termos establecidos nas presentes ordenanzas, as seguintes Tipoloxías 
Edificatorias : 

a) Tipoloxía A : Edificación illada ou en bloques abertos 

b) Tipoloxía B: Edificación en couzada pechada ou entre medianeiras 

c) Tipoloxía C: Edificación adosada ou agrupada  

d) Tipoloxía D: Edificación pareada  

2.1.3.  Aliñacións e Rasantes.  

1. O Plan Parcial define as aliñacións e rasantes de todos os viarios nela incluídos, resolvendo os 
enlaces cos viarios existentes do entorno acorde coa ordenación.  

2. As prazas de aparcadoiro definidas cumpren cos mínimos esixidos para prazas de uso público 
correspondentes á cuarta parte das esixidas para todo o ámbito segundo regula o Artigo 47. 2 c) da Lei 
9/2002.  

3. O Proxecto de Urbanización que desenvolva este ámbito deberá establecer os alcorques necesarios 
para a plantación de árbores seguindo a definición dos viarios recollidos na presente Ordenación. 

2.1.4.  Desenvolvemento do Plan Parcial.  

Segundo a Ficha do S-80-R, o Sistema de Actuación previsto para o seu desenvolvemento é o de 
Compensación. 

2.2.  Edificación Lucrativa. Condicións de Parcelación e Edificación. 

2.2.1. Ordenanza RU : Residencial Unifamiliar (Vivenda Categoría 1ª) 

1. Ámbito e características 

É de aplicación ás áreas residenciais definidas como RU nos planos de Ordenación e Normativa onde 
se define así mesmo o Grao asignado. 

Será de aplicación subsidiaria a Ordenanza 9 do PXOM en todos aqueles aspectos e determinacións 
non contemplados nesta ordenanza. 

2. División en graos. 

Para os efectos de aplicación das condicións de edificación distínguense dous (2) Graos que 
comprenden cada un deles os terreos sinalados nos planos de Ordenación e Normativa cos códigos 1º e 
2º. 
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3. Condicións de parcelación e tipoloxías. 

Para os efectos de novas parcelacións, reparcelacións e segregacións, as condicións de forma da 
parcela deberan respectar as condicións requiridas nesta ordenanza segundo o Grao e características 
seguintes: 

 

 

Grao Parcela mínima Fronte e Tipoloxía Diámetro mínimo de 
Círculo inscritible 

1º 300 m2  9 m. illada ou pareada 9 m 

2º 220 m2 6,5 m adosada ou pareada 6,5 m 

 

 

 

Dentro da presente ordenanza recoñécense as condicións de condominios definidas no artigo 5.2.1 do 
PXOM. Considéranse como parcelas mínimas as que cumpran cos requisitos de condominios 
regulados no planeamento xeral  

4. Condicións de aproveitamento edificable e ocupación. 

En función dos parcela previstas se lle asignan a cada área regulada por esta ordenanza os 
aproveitamentos edificables máximos para uso Residencial Unifamiliar (Vivenda Categoría 1ª) 
segundo o seguinte cadro: 

 

Condicións de ocupación segundo os distintos graos da ordenanza 

 

 

Grao aproveitamentos 
edificables máximos 

Ocupación 
Máxima 

1º O asignado para cada 
parcela no cadro 
correspondente 

50% 

2º 55% 
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Condicións de aproveitamento edificable. 

POLÍGONO NORTE             

MAZÁ PARCELA SUPERFICIE  
m2 

ALTURA 
Nº de 
plantas 

EDIFICAB. 
máxima 
m2.const 

  

O
rd

en
an

za
 

G
ra

o
 

N5 P12 304,63 B+2 228,00 Libre RU 1º 

  P13(*) 399,83 B+2 305,00 Libre RU 1º 

  P14 2101,81 B+2 1.140,00 Libre RU 1º 

N6  P15 1546,92 B+2 1.140,00 Libre RU 1º 

  P16(*) 436,48 B+2 145,00 Libre RU 1º 

  P17 848,75 B+2 456,00 Libre RU 1º 

  P18(*) 886,24 B+2 333,00 Libre RU 1º 

  P19(*) 541,39 B+2 290,00 Libre RU 1º 

  P20 1309,42 B+2 741,00 Libre RU 1º 

N8 P23 1500,31 B+2 684,00 Libre RU 1º 

N12 P31 2361,73 B+2 1.368,00 Libre RU 2º 

N13 P32 2103,74 B+2 1.140,00 Libre RU 2º 

TOTAL RU   14.341,25   7.970,00    
(*) Edificación existente          

 
POLÍGONO SUR             

MAZÁ PARCELA SUPERFICIE  
m2 

ALTURA 
Nº de 
plantas 

EDIFICAB. 
máxima 
m2.const 

  

O
rd

en
an

za
 

G
ra

o
 

S3 P3 488,82 B+2 371,53 Libre RU 2º 

S7 P8(*) 361,10 B+2 339,00 Libre RU 1º 

  P9(*) 497,11 B+2 176,00 Libre RU 1º 

  P10 630,29 B+2 372,12 Libre RU 1º 

S8 P12 3.401,16 B+2 1.533,42 Libre RU 2º 

  P13(*) 780,55 B+2 190,00 Libre RU 1º 

  P14 302,25 B+2 180,90 Libre RU 1º 

S11 P20 2.329,64 B+2 1.265,34 Libre RU 1º 

  P21(*) 509,88 B+2 260,10 Libre RU 1º 

S12 P23 2.561,66 B+2 1.444,48 Libre RU 1º 

S13 P24 1.235,98 B+2 402,44 Libre RU 1º 

S14 P26 577,69 B+2 200,64 Libre RU 1º 

  P27(*) 486,53 B+2 315,90 Libre RU 1º 

  P28 1.030,75 B+2 403,47 Libre RU 1º 

  P29(*) 770,23 B+2 214,00 Libre RU 1º 

  P30 530,02 B+2 201,49 Libre RU 1º 

S15 P31 416,90 B+2 201,82 Libre RU 1º 

  P32(*) 505,24 B+2 186,00 Libre RU 1º 

S16 P33(*) 386,22 B+2 160,00 Libre RU 1º 

  P34(*) 643,27 B+2 211,00 Libre RU 1º 

TOTAL RU   18.445,29   8.629,64    
(*) Edificación existente          
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Os Usos Pormenorizados aplicables a cada parcela, aparecen grafiados nos planos de  “Ordenación e 
Usos Pormenorizados”. Salvo indicación en contrario, o Uso Pormenorizado Característico será o 
Residencial, Clase Vivenda, Categoría 1ª. 

5. Recuados:  

Os recuados mínimos para todos os distintos Graos son : 

- A lindeiros laterais e fondo:  

Grao 1: 4 metros a todos os lindeiros ou adosado en tipoloxía pareada 

Grao 2: 3 metros a todos os lindeiros ou adosado en tipoloxía adosada ou pareada 

A tipoloxía adosada ou pareada requirirá proxecto conxunto ou acordo expreso entre lindantes. 
En ningún caso se autorizará a edificación de medianeiras que non vaian a ser cubertas pola 
edificación contigua. 

- A fachada : 4 metros  

- Para a edificación baixo rasante aplicaranse os mesmos recuados á fachada, ós laterais e o 
fondo.  

Como excepción naquelas parcelas que pola súa configuración física teñan unha diferenza de 
cota maior de douscentos cincuenta centímetros entre a  rasante da parcela e a rasante da rúa, 
permitirase o acceso baixo rasante ás plantas soterradas dende a vía pública cun largo máximo 
de 5,00 ml sen que este compute ós efectos de ocupación de parcela. 

6. Altura máxima:  

- Tres (3) plantas sobre rasante incluída a planta baixocuberta.  

- 900 cms  á cota de coroación do derradeiro forxado horizontal. A cota de orixe e referencia 
para a medición da altura será a de contacto da edificación co terreo no punto medio de todas 
as fachadas.  

7. Reservas de aparcadoiro: 

Executarase unha (1) praza de garaxe privado por cada 100 m2 ou fracción de superficie 
construída de vivenda.  Os garaxes baixo rasante poderán ser independentes ou estar agrupados 
(a modo de condominio). 

8. Condicións de edificacións preexistentes 

Aquelas edificacións ou parte delas que existan á aprobación definitiva do planeamento xeral e  
que se atopen en situación de fóra de ordenanza pero non en fóra de aliñación, poderán seguir 
mantendo as súas condicións e superficie edificable en tanto non se produza unha sustitución 
total da mesma. Ademais poderán ser obxecto de ampliación cumprindo as condicións da 
ordenanza na parte ampliada. 
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9.  Réxime do Uso.  

a. Uso Característico: Residencial, Clase Vivenda, Categoría 1ª e 3ª 
b. Usos Compatibles no mesmo edificio só aplicables en edificación illada: 

- Terciario Xeral, Clase Comercio: Categoría 1ª. 
- Terciario Xeral, Clase Oficinas: Categoría 6ª. 
- Terciario Xeral, Clase Recreativo e Reunión: Categorías 10ª, en edificación illada, en tódolos 

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

- Dotacional, Clase Educación: Categorías 1ª e 6ª. 
- Dotacional, Clase Sociocultural: Categoría 9ª. 
- Dotacional, Clase Asistencial: Categoría 10ª. 
- Dotacional, Clase Sanitario: Categorías 12ª e 14ª, esta só en planta Baixa. 
- Dotacional, Clase Servizos públicos, Categoría 15ª Oficinas de servizo público. 
- Dotacional, Clase Administración Pública, Categoría 16ª. 
- Dotacional, Clase Relixioso: Categoría 17ª, planta Baixa. 
- Dotacional, Clase Deportivo; Categoría 19ª, planta Baixa. 
- Industrial, Clase Industria Ordinaria: Categoría 1ª, Clase Almacén Categoría 6ª en plantas 

baixa e inferiores. 
- Garaxe-Aparcadoiro: Categoría 1ª en plantas Baixa ou inferiores ou nas condicións de 

edificio complementario do Artigo 9.9.13. 
 
c. Usos Tolerados: 

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

d. Usos Permitidos en edificio independente en tipoloxía illada 
- Residencial, Clase Residencia Categoría 3ª. 
- Terciario Hostaleiro: Categorías 1ª, 2ª e 3ª.  
- Terciario Xeral, Clase Comercio: Categorías 1ª, 2ª e 3ª. 
- Terciario Xeral, Clase Recreativo e Reunión: Categoría 10ª en tódolos graos e Categoría 11ª 

Tipos I a II. 
- Terciario Xeral, Clase Oficinas: Tódalas súas Categorías. 
- Dotacional en tódalas súas Clases e Categorías. 
- Industrial, Clase Industria Ordinaria: Categorías 1ª e 2ª. 
- Industrial, Clase Almacéns: Categoría 6ª. 
- Garaxe-Aparcadoiro: Categoría 1ª e 2ª en plantas Baixa ou inferiores 

 
Os usos tolerados en edificio independente en tipoloxía illada, son compatibles entre si coas seguintes 
limitacións: 

1. Usos terciarios todos compatibles entre si e cos residenciais. 
2. Usos dotacionais, todos compatibles entre si e cos terciarios compatibles no mesmo 

edificio de uso Residencial. 
3. Usos industriais, todos compatibles entre si e cos residenciais. 

e. Usos Prohibidos: 
- Os restantes. 
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2.2.2.  Ordenanza RC : Residencial Colectivo (Vivenda Categoría 2ª). 

1. Ámbito e características 

É de aplicación ás áreas residenciais definidas como RC nos planos de Ordenación e Normativa onde 
se definen así mesmo os Graos asignados. 

Será de aplicación subsidiaria a Ordenanza 7 do PXOM en todos aqueles aspectos e determinacións 
non contemplados nesta ordenanza. 

2. División en graos. 

Para os efectos de aplicación das condicións de edificación distínguense dous (2) Graos que 
comprenden cada un deles os terreos sinalados nos planos de Ordenación e Normativa cos códigos 1º e 
2º. 

3. Condicións de parcelación e tipoloxías..  

Para os efectos de novas parcelacións, reparcelacións e segregacións, as condicións de forma da 
parcela deberan respectar as condicións requiridas nesta ordenanza segundo o Grao e características 
seguintes:  

Grao Parcela mínima Fronte mínimo 

1º e 2º 400 m2  12 m. 

4. Condicións de edificabilidade e ocupación  

En función dos sólidos edificatorios previstos nos planos de ordenación, se lle asignan a cada área 
regulada por esta ordenanza os aproveitamentos edificables máximos para uso Residencial Colectivo 
(Vivenda, Categ. 2ª) segundo o seguinte cadro: 

 

POLÍGONO NORTE               

MAZÁ PARCELA SUPERFICIE  
m2 

ALTURA 
Nº de 

plantas 

EDIFICAB. 
máxima 

m2.const 
  

O
rd

en
an

za
 

G
ra

o 

 N2  
P07 2.528,76 B+3 

2.200,00 Pl. Baixa Libre 
RC 1º 

  2.919,84 Pl. Tipo Libre 

N3 
P08 1.506,59 B+3 

1.320,00 Pl. Baixa Libre 
RC 1º 

  2.079,00 Pl. Tipo Libre 

N9 P24 2406,37 B+3 5.416,14   Prot. RC 2º 

  P25 3216,55 B+3 4.833,06   Prot. RC 2º 

  P26 2438,43 B+3 5.317,59   Prot. RC 2º 

  P27 1866,73 B+3 3.806,49   Prot. RC 2º 

N10 P28 2822,75 B+3 4.918,32   Libre RC 2º 

N11 P29 1264,24 B+3 2.257,20   Libre RC 2º 

TOTAL RC   18.050,42   35.067,65     
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POLÍGONO SUR               

MAZÁ PARCELA SUPERFICIE  
m2 

ALTURA 
Nº de 

plantas 

EDIFICAB. 
máxima 

m2.const 

    

O
rd

en
an

za
 

G
ra

o
 

S4 
P4 3.145,53 B+3 

1.605,64 Pl.Baixa Libre  
RC 1º 

  5.115,97 Pl. Tipo Prot. 

S5 
P6 2.964,89 B+3 

2.165,08 Pl.Baixa Libre 
RC 1º 

  5.598,21 Pl. Tipo Libre 

S6 
P7 1.248,00 B+3 

944,65 Pl.Baixa Libre 
RC 1º 

  2.201,21 Pl. Tipo Libre 

S9 P16 1.933.02 B+3 3.531,71   Prot. RC 2º 

  P17 1.288.75 B+3 2.475,60   Prot. RC 2º 

S10 P18 1.283.99 B+3 2.493,78   Prot. RC 2º 

  P19 2.452.07 B+3 3.691,68   Prot. RC 2º 

TOTAL RC   14.316,25   29.823,53     

 

As edificabilidades así definidas corresponden ó conxunto das distintas plantas (baixa, altas e baixo 
cuberta) sobre rasante. 

A superficie máxima que a edificación sobre rasante poderá ocupar da parcela coincide, en aplicación 
do artigo 6.4.3. apartado 2 das Normas urbanísticas do PXOM, coa área de movemento sinalada nos 
planos de Ordenación e Normativa.  

A superficie máxima que a edificación baixo rasante poderá ocupar da parcela coincide coa área 
indicada nos planos de Ordenación e Normativa como “Límite de ocupación baixo rasante” 

A profundidade máxima dos edificios será a definida pola Área de Movemento nos planos de 
Ordenación e Normativa así como pola aplicación das demais condicións da edificación (ocupación, 
recuados, etc). 

Sólidos con fronte a vía-parque, Avd. Clara Campoamor. 

Con independencia dá área de movemento grafiada nos planos de ordenación as edificación con fronte 
a Avd. Clara Campoamor, cumprirán coas limitación establecidas ó respecto no artigo 7.1.15 Apdo 3. 
Condición de edificación, da normativa do PXOM. Isto é: 

- Condicións de edificación sobre marxes. 

a) Recuado da edificación: 

•A edificación recúase polo menos a cinco (5) metros da aliñación do viario marcado 
sobre os planos, ou sobre os proxectos construtivos que ordenen e desenvolvan a vía 
parque. 

• Contabilizaranse nesa anchura os terreos da banda transversal que non superen o 20% 
de pendente, desde o límite do viario, ata o borde edificado. 

b) Condicións de composición da edificación 

• As fachadas que dean fronte ó SVE consideraranse como principais a efecto da 
composición e calidade de fachadas, polo que os seus remates manterán en todo caso a 
calidade compositiva e de materiais doutras fachadas principais do edificio. 
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• Con independencia do área de movemento da edificación que determina o 
planeamento de desenvolvemento, non se permitirán liñas de edificación para uso 
residencial corridas de máis de 50 metros de desenvolvemento paralelo ó SVE se están 
situadas a menos de vinte (20) metros do borde exterior do SVE. 

• Non se admiten accesos directos para o tráfico rodado desde as fachadas ó SVE, agás 
a través dunha vía de servizo que será de ancho igual ou superior a nove (9) metros, 
sen contabiliza-los cinco (5) metros de separación respecto ó SVE. 

5. Recuados:  

Nos Graos 1º e 2º, a edificación estará sempre situada dentro da área de movemento definida nos 
planos de ordenación e normativa coa única excepción no Grao 1º dos voos autorizados sobre a vía ou 
espazo público.  

Os recuados mínimos segundo o Grao son:  

- A lindeiros laterais:  

Graos 1º e 2º: 4 m ou adosado con acordo expreso entre lindantes ou proxecto 
conxunto. En ningún caso se autorizará a edificación de medianeiras que non vaian a 
ser cubertas pola edificación contigua. 

- A lindeiro de fondo: 

 Graos 1º e 2º :A edificación estará situada dentro da área de movemento definida nos 
planos de ordenación e normativa  

- A fachada:  

Grao 1º: A planta baixa da edificación estará situada na aliñación de vía pública ou 
espazo libre de uso público. As plantas por riba da planta baixa estarán situadas dentro 
da área de movemento grafiada nos planos de ordenación e normativa, coa excepción 
dos voos sobre ó espazo público conforme ó establecido no apartado correspondente. 
A planta baixa con fronte á vía ou espazo público levará soportal de uso público en 
superficie cando así o indiquen os planos de ordenación. O largo dos mesmos queda 
tamén fixados neste planos. 

Grao 2º: A edificación estará situada dentro da área de movemento definida nos planos 
de ordenación e normativa. 

6. Altura máxima:  

- Catro (4) plantas sobre rasante incluída a planta baixo cuberta. Autorizase o aproveitamento 
en planta ático ou en planta baixocuberta. 

- 14 m  á liña de coroación do derradeiro forxado horizontal. 

A efectos da medición da altura en metros, 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 baixocuberta, que computa desde eses centímetros, poida ser mellor. En 
ningún caso se autoriza a prolongación das frontes de salientes de corpos voados ou 
miradoiros, e o voo do aleiro tamén se mide sobre o plano de fachada, sen que sexa posible 
establecer crecidos sobre dito voo. 
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O aproveitamento baixo cuberta non computa ós efectos do número de plantas 

7. Reservas de aparcadoiro: 

Deberase reservar 1,75 prazas de garaxe privado por cada 100 m2 construídos de vivenda. Os 
garaxes baixo rasante poderán ser independentes ou estar agrupados (a modo de condominio). 

8. Réxime do Uso Xeral 

a. Uso Característico: Residencial, Clase Vivenda, Categorías 1ª e 2ª. 
b. Usos Compatibles no mesmo edificio:  

- Residencial, Clase Residencia Categoría 3ª. 
- Terciario, Clase Hostaleiro: Categoría 1ª, plantas Baixa e primeira. 
- Terciario Xeral, Clase Comercio: Categorías 1ª e 2º, calquera en plantas Baixas e primeiras 
ou inferiores, se están asociados á Baixa ou con acceso desde patio inglés. 

- Terciario Xeral, Clase Oficinas: Categorías: 6ª en calquera planta asociada a vivenda. 
Categorías 7ª, 8ª e 9ª, calquera en planta Baixa, ou con acceso desde patio inglés, en 
tódolos Graos, e en planta primeira en Grao 1º. 

- Terciario Xeral, Clase Recreativo e Reunión: 
Categoría 10ª, en planta Baixa e primeira en tódolos graos. 
Categoría 11ª en Grao 1º. Tipos I e II. 

-Dotacional, Clase Educación: Categorías 1ª, 6ª e 7ª, en plantas Baixa e primeiras ou 
inferiores, se están asociados á Baixa ou con acceso desde patio inglés. 

- Dotacional, Clase Sociocultural: Categorías 8ª e 9ª. 
- Dotacional, Clase Asistencial: Categoría 10ª. 
- Dotacional, Clase Sanitario: Categorías 12ª e 14ª, esta só en planta Baixa. 
- Dotacional, Clase Servizos Públicos, Categoría 15ª, Subcategorías 1, 2 e 5. 
- Dotacional, Clase Administración Pública, Categoría 16ª. 
 
As anteriores condicións de localización de usos Dotacionais son de aplicación para as de uso 
privado, podendo superar ditas limitacións se son públicas. 

 
- Dotacional, Clase Servizos públicos, Categoría 15ª en oficinas de servizo público. 
- Dotacional, Clase Relixioso: Categoría 17ª, plantas Baixa e primeira. 
- Dotacional, Clase Deportivo; Categoría 19ª, plantas Baixa e primeira. 
- Industrial, Clase Industria Ordinaria: Categoría 1ª, plantas Baixa e primeira. Clase Almacén 

Categoría 6ª en plantas baixa e inferiores. 
- Garaxe-Aparcadoiro: Categoría 1ª e 2ª en plantas Baixa e inferiores; e Categoría 2ª baixo 
espazos públicos nos termos do Artigo 5.7.18. 

c. Usos Tolerados: 
- Os existentes ata que se leven a cabo obras de mantemento ou reforma que obriguen á 
adaptación do uso. 

 
d. Usos Permitidos en novos edificios independentes:  

- Residencial, Clase Residencia Categoría 3ª. 
- Terciario Hostaleiro: En Categorías 1ª, 2ª e 3ª. 
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- Terciario Xeral, Clase Comercio: Categorías 1ª, 2ª, 3ª e 4ª. 
- Terciario Xeral, Clase Oficinas: Tódalas súas Categorías. 
- Terciario Xeral, Clase Recreativo e Reunión: Categorías 10ª e 11ª. 
- Dotacional en tódalas súas Clases e Categorías. 
- Industrial, Clase Industria Ordinaria: Categoría 1ª e 2ª. 
- Industrial, Clase Almacéns: Categoría 6ª. 
- Garaxe-Aparcadoiro: Categoría 1ª e 2ª en plantas inferiores á Baixa; e Categoría 2ª baixo 
espazos públicos nos termos do Artigo 5.7.18. 

 

Os usos permitidos en edificio independente son compatibles entre si coas seguintes limitacións: 

1. Usos terciarios todos compatibles entre si e cos residenciais. 
2. Usos dotacionais, todos compatibles entre si e cos terciarios compatibles no mesmo edificio    
de uso Residencial. 

3. Usos industriais, todos compatibles entre si e cos residenciais. 
 

e. Usos Prohibidos:  
- Os restantes. 

9. Réxime do Uso Pormenorizado Vivenda Acollida.  

a. Uso Característico: Residencial, Clase Vivenda, Categoría 2ª Acollida a algún réxime de protección 
pública. 

b. Usos Compatibles no mesmo edificio: 

- Garaxe-aparcadoiro: Categoría 1ª en plantas inferiores á Baixa.  

c. Usos Prohibidos: Os restantes. 

NOTA: A planta baixa da parcela P04 da mazá M-S4 non está sometida a ningún réxime de acollida 
polo que lle será de aplicación o establecido para as plantas baixas no réxime de usos xeral. 

2.2.3.  Condicións xerais de parcelación e edificación.  

1.- A Ordenación, ós efectos da regulación de aproveitamentos, parcelacións e condicións da 
edificación, establece unha organización e estrutura determinada polo Viario xeral que, xunto co límite 
do ámbito, define diversas Mazás que, a súa vez, se subdividen en Parcelas que constitúen a base da 
regulación. Algunhas Parcelas ou Mazás teñen Uso de Zonas Verdes ou Dotacións, con carácter de 
Sistema Local.  

2.- As parcelas definidas pola Ordenación son só ós efectos de atribuír as intensidades de usos e os 
espazos libres, públicos ou privados, ou dotacionais. 

3.- A parcelación proposta e o número de vivendas ten carácter indicativo.  

4.- As condicións específicas de cada Mazá e Parcela de uso lucrativo que se recollen no seguinte 
cadro teñen o carácter de Ordenanza Específica para cada Parcela:   
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POLÍGONO NORTE 
              

MAZÁ PARCELA  SUPERFICIE  
m2 

ALTURA 
Nº de 

plantas 

EDIFICAB. 
máxima 

m2.const 

    

O
rd

en
an

za
 

G
ra

o 

 N2  
P07 2.528,76 B+3 

2.200,00 Pl.Baixa Libre 
RC 2º 

  2.919,84 Pl. Tipo Libre 

N3 
P08 1.506,59 B+3 

1.320,00 Pl.Baixa Libre 
RC 2º 

  2.079,00 Pl. Tipo Libre 

N5 P12 304,63 B+2 228,00   Libre RU 1º 

  P13(*) 399,83 B+2 305,00   Libre RU 1º 

  P14 2101,81 B+2 1.140,00   Libre RU 1º 

N6  P15 1546,92 B+2 1.140,00   Libre RU 1º 

  P16(*) 436,48 B+2 145,00   Libre RU 1º 

  P17 848,75 B+2 456,00   Libre RU 1º 

  P18(*) 886,24 B+2 333,00   Libre RU 1º 

  P19(*) 541,39 B+2 290,00   Libre RU 1º 

  P20 1309,42 B+2 741,00   Libre RU 1º 

N8 P23 1500,31 B+2 684,00   Libre RU 1º 

N9 P24 2406,37 B+3 5.416,14   Prot. RC 2º 

  P25 3216,55 B+3 4.833,06   Prot. RC 2º 

  P26 2438,43 B+3 5.317,59   Prot. RC 2º 

  P27 1866,73 B+3 3.806,49   Prot. RC 2º 

N10 P28 2822,75 B+3 4.918,32   Libre RC 2º 

N11 P29 1264,24 B+3 2.257,20   Libre RC 2º 

N12 P31 2361,73 B+2 1.368,00   Libre RU 2º 

N13 P32 2103,74 B+2 1.140,00   Libre RU 2º 

TOTAL    32.391,67   43.037,65     

TOTAL RU   14.341,25   7.970,00     

TOTAL RC   18.050,42   35.067,65     
(*) Edificación existente           
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POLÍGONO SUR               

MAZÁ PARCELA SUPERFICIE  
m2 

ALTURA 
Nº de 
plantas 

EDIFICAB. 
máxima 
m2.const 

    

O
rd

en
an

za
 

G
ra

o 

S3 P3 488,82 B+2 371,53   Libre RU 2º 

S4 
P4 3.145,53 B+3 

1.605,64 Pl.Baixa Libre  
RC 1º 

  5.115,97 Pl. Tipo Prot. 

S5 
P6 2.964,89 B+3 

2.165,08 Pl.Baixa Libre 
RC 1º 

  5.598,21 Pl. Tipo Libre 

S6 
P7 1.248,00 B+3 

944,65 Pl.Baixa Libre 
RC 1º 

  2.201,21 Pl. Tipo Libre 

S7 P8(*) 361,10 B+2 339,00   Libre RU 1º 

  P9(*) 497,11 B+2 176,00   Libre RU 1º 

  P10 630,29 B+2 372,12   Libre RU 1º 

S8 P12 3.401,16 B+2 1.533,42   Libre RU 2º 

  P13(*) 780,55 B+2 190,00   Libre RU 1º 

  P14 302,25 B+2 180,90   Libre RU 1º 

S9 P16 1.933.02 B+3 3.531,71   Prot. RC 2º 

  P17 1.288.75 B+3 2.475,60   Prot. RC 2º 

S10 P18 1.283.99 B+3 2.493,78   Prot. RC 2º 

  P19 2.452.07 B+3 3.691,68   Prot. RC 2º 

S11 P20 2.329,64 B+2 1.265,34   Libre RU 1º 

  P21(*) 509,88 B+2 260,10   Libre RU 1º 

S12 P23 2.561,66 B+2 1.444,48   Libre RU 1º 

S13 P24 1.235,98 B+2 402,44   Libre RU 1º 

S14 P26 577,69 B+2 200,64   Libre RU 1º 

  P27(*) 486,53 B+2 315,90   Libre RU 1º 

  P28 1.030,75 B+2 403,47   Libre RU 1º 

  P29(*) 770,23 B+2 214,00   Libre RU 1º 

  P30 530,02 B+2 201,49   Libre RU 1º 

S15 P31 416,90 B+2 201,82   Libre RU 1º 

  P32(*) 505,24 B+2 186,00   Libre RU 1º 

S16 P33(*) 386,22 B+2 160,00   Libre RU 1º 

  P34(*) 643,27 B+2 211,00   Libre RU 1º 

TOTAL   32.761,54   38.453,17     

TOTAL RU   18.445,29   8.629,64     

TOTAL RC   14.316,25   29.823,53     
(*) Edificación existente           
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5. Os Usos Pormenorizados aplicables a cada parcela, aparecen grafiados no/s plano/s de Ordenación e 
Usos Pormenorizados. Salvo indicación en contrario, o Uso Pormenorizado Característico será o 
Residencial, Clase Vivenda, Categorías 1ª e 2ª, e a súa intensidade é a que figura no cadro anterior. 

 

Cadro de uso pormenorizado: Vivenda Acollida V.P.A.  

POLÍGONO NORTE 
              

MAZÁ PARCELA  SUPERFICIE  
m2 

ALTURA 
Nº de 

plantas 

EDIFICAB. 
máxima 

m2.const 

    

O
rd

en
an

za
 

G
ra

o 

N9 P24 2406,37 B+3 5.416,14   Prot. RC 2º 

  P25 3216,55 B+3 4.833,06   Prot. RC 2º 

  P26 2438,43 B+3 5.317,59   Prot. RC 2º 

  P27 1866,73 B+3 3.806,49   Prot. RC 2º 

 

         

POLÍGONO SUR               

MAZÁ PARCELA SUPERFICIE  
m2 

ALTURA 
Nº de 
plantas 

EDIFICAB. 
máxima 
m2.const 

    

O
rd

en
an

za
 

G
ra

o 

S4 
P4 3.145,53 B+3 

-- --  
RC 1º 

  5.115,97 Pl. Tipo Prot. 

S9 P16 1.933.02 B+3 3.531,71   Prot. RC 2º 

  P17 1.288.75 B+3 2.475,60   Prot. RC 2º 

S10 P18 1.283.99 B+3 2.493,78   Prot. RC 2º 

  P19 2.452.07 B+3 3.691,68   Prot. RC 2º 
 
NOTA : A planta baixa da parcela P04 da mazá M-S4 non está sometida a ningún réxime de acollida 
polo que lle será de aplicación o establecido para as plantas baixas no réxime de usos xeral. 

2.2.4 Condición de Solar. 

1.- Todas as parcelas edificables delimitadas polo proxecto de equidistribución que desenvolva este 
Plan Parcial cumpriran, unha vez rematadas as obras de urbanización, a condición de Solar regulada 
polo Artigo 6.2.13 das Normas Urbanísticas, e a súa edificación considerase que pode dar resposta a 
promocións unitarias que resolven as condicións de aparcadoiro nas Plantas Baixo rasante reguladas 
segundo a ocupación establecida para cada unha. 
 
2.- As edificacións poderán establecerse en réxime de condominio, segundo se recolle no Artigo 5.2.1 
da Normativa Urbanística. 
 
3.- Naquelas parcelas que, por ter edificación existente ou por outras razóns derivadas das condicións 
da Compensación ou Reparcelación, poderanse establecer parcelas de menor dimensión respectando os 
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mínimos fixados nesta Ordenanza, sempre en condicións de asegurar que en cada unha delas se 
cumpren as condicións de aparcadoiro.  

2.2.5. Aliñacións e Posición da Edificación.  

1. As edificacións disporanse coa edificabilidade lucrativa asignada a cada parcela.  

2. As áreas de movemento da edificación definidas deberán ser respectadas, e a ocupación total baixo 
rasante ou sobre rasante non poderán superar as correspondentes áreas atribuídas nos planos de 
Ordenación e Normativa. 

3.- Naquelas Parcelas nas que o Plano de Ordenación Xeral establece a edificación e as súas áreas de 
movemento na aliñación da rúa, considerarase a aliñación vinculante e o resto da edificación poderá 
establecerse ou definirse no Proxecto de Edificación sen outras limitacións que as que se deriven das 
condicións das Áreas de Movemento e da porcentaxe de Ocupación establecidas nesta Ordenación.   

Para as edificacións de Vivenda Colectiva as aliñacións formuladas nos planos servirán como 
referencia para o establecemento dos voos sobre a vía pública onde o autorice expresamente a 
ordenanza. 

2.2.6. Ocupación e tratamento dos espazos non edificados.  

1.- Os espazos dedicados a soportais non ocupados pola edificación respecto dos que se determine que 
o seu uso debe de ser público, en réxime de Cesión de Uso de Superficie, deberán ser urbanizados e 
tratados como espazos libres e non poderán pecharse ou valarse. 

2.- Os espazos non ocupados en cada parcela pola edificación son considerados pola Plan Parcial como 
espazos libres privados, este espazos deberán manterse limpos e urbanizados ou axardinados segundo 
as condicións de dimensión e características dos mesmos.  

En aqueles casos nos que a súa dimensión o permita poderán instalarse en réxime de copropiedade ou 
condominio xardíns de uso colectivo da mazá ou parcela coa posibilidade de utilizar espazos para uso 
deportivo sempre sen sobresaír da rasante. 

Os vasos de piscinas soterrados e descubertos para uso privado, no colectivo, non deberán gardar 
separación dos lindes laterais ou de fondo, manténdose o recuado definido para a edificación no fronte 
a vía pública. 

Dentro dos parámetros de ocupación e edificabilidade admitirase a construción de edificacións 
auxiliares adosadas ós lindes laterais e de fondo con autorización expresa entre lindantes. A superficie 
máxima será de 25 m2 e a altura máxima de 3 ml. 

2.2.7.  Profundidade dos edificios. 

1. A edificación poderá situarse dentro do Área de Movemento da Edificación especificada en planos 
para cada unha das parcelas ou mazás, polo que non será de aplicación a condición contida no apdo. 3 
do artigo 9.7.10 das Normas. 

2. Todas as edificacións previstas no presente Plan Parcial cumpren coas dimensións do artigo citado. 
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2.2.8. Altura das Edificacións.   

1. A edificación non rebasará o número de Plantas, nin a altura de coroación, conforme os valores 
definidos nas ordenanzas e os criterios de medición de altura na normativa xeral de aplicación. 
 
2. Sobre a derradeira planta permitida, en cada unha das anteriores situacións caberá a construción 
dunha planta de ático, incluído no cómputo da edificabilidade, con recuados de corenta e cinco (45) 
graos sexaxesimais a todas as fachadas.  
 
3. Ós efectos da medición da altura en metros, autorízase a prolongación do plano de fachada ata cento 
vinte (120) centímetros sobre o forxado da derradeira planta permitida, co fin de que o espazo baixo 
cuberta, que será computable dende a altura reseñada, poida ser de mellor aproveitamento. En ningún 
caso se autoriza a prolongación dos frontes de saíntes de corpos voados ou miradoiros, e o voo do 
beiril tamén se mide a partir do plano de fachada, sen que sexa posible establecer recrecidos sobre dito 
voo. 

2.2.9. Construcións permitidas por enriba da altura. 

 
1. Ademais da posible construción de áticos retranqueados, recollida no punto 2 do artigo anterior, 
poderase construír cuberta inclinada con pendente máxima de trinta (30) graos sesaxesimais, con panos 
non quebrados, e remates de estilo e deseño do edificio, ou letreiros ou emblemas que, en todo caso 
estarán por baixo 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. 
 
2. Sobre o plano de cuberta só poderán sobresaír os elementos de ventilación, chemineas, as antenas de 
calquera tipo de televisión ou radio que deberán ser colectivas, ó menos para cada fase das expostas 
nos artigos 5 e 6 destas Ordenanzas, así como tamén calquera elemento de aproveitamento da enerxía 
solar. 

2.2.10. Cota de orixe e referencia.  

1. A cota de orixe e referencia coincide coa de nivelación da planta baixa e situarase de acordo coas 
determinacións establecidas nas ordenanzas particulares e no seu defecto coas do artigo 6.3.5. das 
Normas Urbanísticas.   

2. En situacións de parcelas nos que, por ter pendentes que non permita cumprir a condición extrema 
do apartado anterior, a edificación deberá proxectarse escalonada.   

2.2.11.  Altura de pisos.  

A altura mínima libre de pisos será de:  

a) Planta baixa en Ordenanza RU (Vivenda Categ. 1ª): Douscentos sesenta (260) centímetros 

b) Planta baixa en Ordenanza RC (Vivenda Categ 2ª):  
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Grao 1º Trescentos cincuenta (350) centímetros 

Grao 2º Trescentos (300) centímetros 

c) Plantas altas en Ordenanza RU (Vivenda Categ 1ª): Douscentos sesenta (260) centímetros 

d) Plantas altas en Ordenanza RC (Vivenda Categ 2ª): Douscentos sesenta (260) centímetros 

2.2.12. Condicións hixiénicas. 

Todas as pezas habitables 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 artigo 9.6.15. 
das Normas Urbanísticas.  

2.2.13. Seguridade fronte a incendios. 

Con independencia do cumprimento da Normativa de Protección Contra Incendios, vixente en cada 
momento, a edificación dispoñerase de forma que permita a aproximación a todas as fachadas 
exteriores, sobre as que recaia unha vivenda, dun vehículo de bombeiros, a través dun espazo de 
manobra que conectará coa vía pública. Si o acceso dispón de porta ou cancela, a solución construtiva 
da mesma permitirá o seu fácil e rápido franqueo. O ancho do espazo de manobra será superior a tres 
(3) metros e, no caso de ter edificación baixo rasante, o forxado deberá estar calculado cunha 
sobrecarga de uso non inferior a dous mil (2.000) kilogramos por metro cadrado. 

2.2.14. Saíntes e voos.  

1. Nas edificacións cuxa fachada non coincida cunha aliñación da rúa, permitírase sobresaír das 
fachadas exteriores cos saíntes contemplados no Art. 6.6.19. das Normas Urbanísticas, podendo os 
corpos voados pechados alcanzar o setenta e cinco (75) por cento da fachada. 
 
2. Na fachadas que coincidan coa aliñación oficial admítense balcóns, balconadas e miradoiros 
realizados de acordo co artigo 6.6.19 das Normas Xerais de Edificación, limitados os seus saíntes en 
función do ancho da rúa, e respectando as medidas do cadro seguinte. 
 

Ancho de rúa (metros)        Saínte (metros)  
 
Maior de 6 a igual ou menor de 10       0,45 m.  
Maior de 10 a igual ou menor de 15       0,75 m.  
Maior de  15      1,00 m. 

  
3. Nas rúas de ancho igual ou superior a vinte (20) metros, poderán admitirse corpos voados pechados, 
cun saínte máximo de cento vinte (120) centímetros. A súa lonxitude, en cada unha das plantas non 
superará o vinte e cinco por cento (25%) da lonxitude da aliñación oficial, e dita lonxitude deberá terse 
en conta no cómputo xeral dos saíntes e voos, así como no vinte e cinco por cento (25%) que como 
límite se sinala para miradoiros/galerías.  
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O arranque dos corpos voados non poderá estar a unha distancia do lindeiro lateral, inferior ó seu 
saínte, medido este na súa totalidade, sen poder saír de xeito oblicuo dende o lindeiro de comezo da 
fachada.  
 
4. A altura libre mínima entre a cara inferior do forzado do corpo saínte e a rasante da beirarrúa será de 
trescentos cincuenta (350) centímetros nas fachadas situadas na aliñación oficial de rúa ou espazo libre 
público. 
  
Nas fachadas interiores os voos poderanse realizar a partires da cara inferior do forxado de teito da 
planta baixa.  
 
5. Nos chafráns só se poderán dispor corpos voados en prolongación dos panos de fachada, sen 
prolongación dos corpos voados das mesmas, dende a cara inferior do forxado do solo da planta 
segunda 
  
6. Cornisas e beirís: O saínte máximo de cornisas e beirís, medido dende o plano de fachada que 
coincida coa aliñación da rúa ou espazo libre público, non rebasará:  
 

Ancho de rúa (metros) saínte (metros) 
 
Maior de 9 a igual ou menor de 15   0,75  
Maior de 15  0,80 

  

2.2.15 Outras Condicións Particulares.  

 
Ademais das Normas Xerais de Edificación do Plan Xeral, as construcións deberán axustarse ás 
condicións establecidas pola Lei 8/1997, de 20 de agosto sobre Accesibilidade e Supresión de 
Barreiras, e o Regulamento que a desenvolve, e, ás reguladas nesta Ordenanza. Prevalecerán as 
condicións que sexan máis restritivas e que, por tanto, contribúan ás mellores condicións de 
habitabilidade, hixiene, e medio ambiente.  
 

2.3.  Edificación Lucrativa. Condicións de Usos. 

2.3.1. Usos Pormenorizados. 

 
1. O Plan Xeral determina como Uso Global Característico o Residencial, que o Plan Parcial desagrega 
nos Usos Pormenorizados de: Residencial Clase Vivenda, Categoría 1ª e 2ª de Vivenda Libre, e 
Categoría 2ª de Vivenda Acollida a algún Réxime de Protección nos termos, condicións e coeficientes 
de ponderación establecidos na presente Memoria.. 

 
2.- Así mesmo o Plan Parcial define as zonas correspondentes ós Sistemas Locais e Xerais, segundo as 
condicións da Ficha do S-80-R, para os usos de Espazos Libres, Equipamentos e Dotacións Públicas. 
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2.3.2. Localización dos Usos Pormenorizados. 

1. O Plan Parcial asigna os Usos Pormenorizado de Vivenda, Categoría 2ª, Acollida a algún réxime de 
protección nas Mazás e parcelas expresadas no apartado 2.2.3 
2. O resto das parcelas das diferentes Mazás teñen atribuído o Uso Pormenorizado de Vivenda Libre, 
Categorías 1ª e 2ª, que é o Uso Característico. 

2.3.3. Réxime do Uso Característico.  

1. O réxime de uso característico ven definido en cada unha das ordenanzas de aplicación 

2.4. Dotacións Urbanísticas. Sistemas Locais e Xerais. 

2.4.1. Ordenanza ZV: Espazos Libres Públicos. 

1.- O Plan Parcial establece como Sistema Local de Espazos Libres Públicos as parcelas grafiadas 
como ordenanza ZV nos planos de ordenación e normativa.. 

2.- As condicións de aproveitamento e de edificación serán as da Ordenanza 14 do PXOM 

3.- A urbanización e tratamento das parcelas anteriores pertencentes ó Sistema Local de Espazos 
Libres, deberá axustarse ás determinacións dos artigos do Capítulo 7.3 das Normas Urbanísticas, 
especialmente os comprendidos entre o 7.3.4 e o 7.3.9.   

2.4.2. Ordenanza SU : Servizos Urbanos. 

1.- O Plan Parcial inclúe como Sistema Local de Servizos Urbanos as parcelas grafiadas como 
ordenanza SU nos planos de ordenación e normativa. 

2.- Para o suposto da previsión de solo para este uso esta ordenanza será de aplicación para a 
regulación dos edificios e instalacións propias das parcelas de servizos urbanos e infraestruturas, sendo 
un desenvolvemento das Normas Urbanísticas do PXOM.  

3.- As condicións de aproveitamento e edificación serán as da Ordenanza 15 do PXOM  

4.- A urbanización e tratamento dos espazos libres da/s parcela/s anterior/es pertencente/s ó Sistema 
Local de Equipamentos, deberán 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. 

2.4.3. Ordenanza EQ : Equipamentos Públicos. 

1.- O Plan Parcial establece como Sistema Local de Equipamentos Públicos as parcelas grafiadas como 
ordenanza EQ nos planos de ordenación e normativa.. 

2.- As condicións de aproveitamento e edificación serán as da Ordenanza 13 do PXOM, coas 
características da Clase de uso asinada. Dito uso poderá ser cambiado por calquera outro uso 
Dotacional Público que o Concello lles atribúa en razón das necesidades. 
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POLÍGONO NORTE 

EQUIPAMENTOS Deportivo EQ-N1 3.107,85   
  Asistencial EQ-N2 2.038,00   
  TOTAL   5.145,85 

POLÍGONO SUR 

EQUIPAMENTO  Asistencial EQ-S1 4.425,13   
   Socio-cultural EQ-S2 1.759,40   

  TOTAL   6.184,53 

 

3.- A urbanización e tratamento dos espazos libres da/s parcela/s anterior/es pertencente/s ó Sistema 
Local de Equipamentos e Dotacións, deberá axustarse á determinacións dos artigos do Capítulo 7.4 das 
Normas Urbanísticas, especialmente os comprendidos entre o 7.4.2 e o 7.4.5. 

2.4.5. Ordenanza ZR: Leito do Río. 

1.- O Plan Parcial recolle nos planos de ordenación e normativa as parcelas grafiadas coa ordenanza 
ZR que se corresponden co leito do río Barxa.. 

2.- As parcelas así definidas serán de titularidade pública. 

3.- Estarase nesta ordenanza ó disposto para o Dominio Publico Hidráulico 
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III.  PONDERACIÓN ENTRE USOS PORMENORIZADOS. 

De acordo cos criterios establecidos na Memoria do presente Plan Parcial, así como o disposto 
nas Ordenanzas Específicas da mesma, os Usos Pormenorizados contemplados son os 
seguintes: 

• Residencial, Clase Vivenda, Categoría 1ª  

• Residencial, Clase Vivenda, Categoría 2ª (Vivenda Libre, 55%; Vivenda de 
Protección, 45%) 

De cordo co disposto na Memoria Xustificativa do PXOM, a Ficha de Características establece 
que os ámbitos que prevén a existencia de uso residencial como uso global, teñen que ter, o 
coeficiente 1,00. Pero tendo en conta a esixencia da ficha de planeamento da previsión dun 
mínimo do 45% do uso residencial para vivenda de acollida a calquera tipo de protección 
pública, o coeficiente 1,00 refírese e remítese o valor ponderado de repercusión de solo no m2 
construído. Este valor calcúlase en función das porcentaxes concretos de cada réxime no 
respectivo ámbito e polos valores e factores de corrección por zonas e situación dos ámbitos 
xustificados na propia memoria do PXOM. 

Neste caso o PXOM propón para este Plan Parcial  os seguintes valores de repercusión do 
solo: 

- Para Vivenda de Protección: 387 €/m2 
- Para Vivenda libre:  895 €/m2. 

O valor ponderado variará exclusivamente en función das porcentaxes de cada un dos réximes 
previstos neste ámbito. Ó valor ponderado do uso residencial asínaselle o valor na ficha de 
1,00.  

Dentro do uso de vivenda libre, na proposta de ordenación tamén aparece o uso de vivenda 
unifamiliar e o uso comercial, para a  vivenda unifamiliar o plan prevé este uso e asígnalle un 
valor de repercusión de 598 €/m2.  

Tendo en conta estes valores de repercusión e as porcentaxes de cada un destes usos, a 
edificabilidade total polo seu  coeficiente de ponderación (1,00) será igual a edificabilidade de 
cada un dos tipos considerados polo seu coeficiente de subponderación. Os valores resultantes 
achéganse no cadro a seguir. 

 

 

Valor de 
repercusión 

segundo 
PXOM superficie 

Coeficiente uso 
residencial 

VIVENDA LIBRE COLECTIVA 895,00 28.209,15 1,477 
RLunif/Rlcolec 0,668   

VIVENDA LIBRE UNIFAMILIAR 598,00 16.599,64 0,987 
RProt/Rcolec 0,432   

VIVENDA PROTEXIDA 387,00 36.682,03 0,639 
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Os subcoeficientes calculados se consideran indicativos e están referidos ós valores recollidos 
no PXOM, no Anexo da memoria xustificativa no  Estudo que se realiza para a posibilidade de 
introdución da reserva de 40% de vivenda protexida. Estes subcoeficientes poderán ser 
revisados no momento da equidistribución. Dita revisión ou actualización se fora o caso, será 
realizada polos servizos municipais. 

IV.  DETERMINACIÓNS DOS POLÍGONOS 

De acordo con todo o exposto, o ámbito S-80-R MACAL, divídese en dous polígonos para a 
execución das determinacións do planeamento. As determinacións de cada un deles reflíctanse 
nos planos da presente Plan Parcial. 

O Aproveitamento tipo fixado no PXOM para a Área de Reparto S-80-R, é de 0.520 m²/m², do 
uso global Residencial e tipoloxía de edificación illada en Bloque aberto, edificación adosada e 
edificación pareada. No cadro a seguir na páxina seguinte (cadro 2) figura a distribución en 
couzadas e parcelas dos distintos usos en cada un dos polígonos. 

En aplicación da ordenación proposta polo presente Plan Parcial o Aproveitamento Tipo 
resultante no total da Área de Reparto de 0,515 m²/m². Consecuentemente o AT  resultante da 
ordenación no presente Plan Parcial cumpre co Aproveitamento Tipo fixado no PXOM para 
este ámbito de planeamento. 

O aproveitamento tipo resultante para o polígono norte é de 0,524. O aproveitamento tipo 
resultante para o polígono sur é de 0,506. Cúmprese polo tanto a esixencia do art. 123.3 da 
LOUGA sobre a delimitación de polígonos de xestión. 

A variación resultante polo axuste de perímetro do ámbito e a medición real da superficie 
computable a efectos do aproveitamento tipo resulta inferior ó 3 % previsto no planeamento, 
polo tanto dentro dos límites establecidos polo PXOM, tal como se expuxo na memoria 
informativa.. 

1. Cadro xeral de usos ós efectos de cumprimento do Aproveitamento tipo.  

No cadro a seguir na páxina seguinte (cadro 2) figura a distribución en couzadas e parcelas dos 
distintos usos en cada un dos polígonos. 
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V. CRITERIOS PARA A IMPLANTACIÓN DOS SERVIZOS 

1. Introdución 

No presente Plan Parcial defínense e valóranse as infraestruturas correspondentes ás diferentes 
redes de servizos urbanos que serán de implantación no ámbito de solo urbanizable S-80-R 
MACAL 

Se ben na definición de redes consideráronse só as establecidas como servizos básicos no 
PXOM, a valoración das infraestruturas realizouse de acordo ós capítulos habituais nos 
proxectos de obras de urbanización, é dicir,  incluíndo os seguintes capítulos: 

- Movemento de Terras. Demolición. 

- Pavimentación e sinalización. 

- Abastecemento de Auga Potable. 

- Saneamento. Pluviais e Residuais. 

- Alumeado Público. 

- Enerxía Eléctrica. 

- Canalización de Telecomunicacións. 

- Distribución de Gas. 

- Xardinería, Rego e Mobiliario Urbano. 

 

2. Obxecto 

O presente capítulo de Infraestruturas do Plan Parcial de MACAL ten como obxecto describir 
as redes de servizos urbanos existentes no entorno, estimar as demandas que xerará a 
urbanización do ámbito e propor solucións infraestruturais que atendan ditas demandas. 

Tratase de, a partires das redes existentes ou programadas, e, da estimación das novas  
demandas que xerará a urbanización do ámbito, resolver a adecuada conexión, ampliación ou 
reforzo de todas e cada unha das redes básicas de servizos urbanos. 

O proxecto de urbanización definirá mediante proxectos específicos de obras estas conexións. 

O proxecto de urbanización terá en conta o conxunto das determinacións gráficas e escritas 
contidas no presente documento adaptando as solucións ó orden cronolóxico de execución das 
obras de desenvolvemento de cada área. O proxecto de urbanización será unitario podéndose 
definir fases para a súa execución e desenvolvemento. 

O proxecto de urbanización poderá proceder ó reaxuste e definición de aqueles parámetros de 
servizos e infraestruturas que non afecten a determinacións de ordenación, réxime do solo ou a 
edificación. 

As cotas de rasante previstas para a rede viaria poderán modificarse se as características do 
saneamento así o requirisen.  
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3. Delimitación do ámbito. Caracterización 

O Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo delimita os Plans Parciais co obxecto de 
asegurar a adecuada inserción de novos sectores urbanizables na estrutura da ordenación 
urbanística municipal.  

O ámbito no que se desenvolven as infraestruturas deste epígrafe refírese ó Plan Parcial S-80-
R MACAL.  

O ámbito de actuación ten unha superficie total de 20.44 Has, e está detalladamente delimitado 
nos planos de ordenación adxuntos.  

4. Infraestruturas existentes 

Inclúense neste apartado a descrición e situación das redes de infraestruturas existentes no 
ámbito de ordenación e o seu entorno. 

Para a redacción do presente estudio solicitouse información ós Servizos Técnicos do Concello 
de Vigo e realizáronse consultas ás diferentes compañías de servizos con redes de 
infraestrutura no entorno da actuación. 

4.1. Abastecemento de auga potable 

A rede existente na zona é abastecida dende o encoro de Zamáns. 

A maia de canalizacións de primeira orde que abastece a zona coincide co viario principal que 
descorre polo ámbito basicamente seguindo o trazado da Vial da Universidade. Na zona 
atópanse conducións con diámetro igual ou superior a 150 mm. 

O resto de conducións existentes no ámbito pertencen ás redes secundaria e terciaria de 
distribución.  

A rede de abastecemento de auga potable existente recóllese no Plano: Rede de Abastecemento 
de Auga.  

4.2. Saneamento e depuración 

A rede de saneamento existente no ámbito e o seu entorno é unitaria.  

A rede de colectores existentes ten o seu punto de evacuación e tratamento na Estación 
Depuradora de Augas Residuais do Lagares. 

A infraestrutura de saneamento con maior capacidade e máis próxima á área de actuación está 
constituída por un conxunto de colectores, aliviadoiros e demais elementos de rede cuxo 
trazado acompañan o vial da Universidade.  

A rede de saneamento existente recóllese no Plano: Rede de Saneamento  

4.3. Enerxía eléctrica 

A compañía eléctrica con infraestrutura na zona é Unión Eléctrica Fenosa.  

A rede principal de media tensión apoia o seu trazado no viario principal da zona, basicamente 
no Vial da Universidade. 
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O ámbito é alimentado dende a S.T. de Balaídos. 

Os trazados das liñas eléctricas que discorren no entorno do ámbito de actuación e localización 
das demais infraestruturas eléctricas están recollidos no Plano: Rede de Enerxía Eléctrica. 

4.4. Canalización de Telecomunicacións 

A compañía que presta servizo de telecomunicacións no ámbito é Telefónica SA, sendo 
previsible que no futuro tamén R Cable poida ofrecer este servizo. 

Dende as citadas infraestruturas, unha vez se dote ó ámbito das infraestruturas de canalización 
de telecomunicacións necesarias, poderanse atender as demandas da actuación ampliando a 
capacidade de transmisión do cableado portador. 

4.5. Gas natural 

Na zona non existe rede de gas canalizado. Os gasodutos atópanse no núcleo urbano de Vigo a 
bastante distancia do ámbito. A rede pertence á compañía Gas Galicia SDG.  

A rede de gasodutos existentes recóllese no Plano: Rede de Gas Natural  

5. Accións infraestruturais. Conexións exteriores do ámbito 

Defínese como Acción infraestrutural ó conxunto de obras que se estiman necesarias para 
lograr a correcta conexión das infraestruturas do ámbito coas redes de servizos existentes no 
exterior da área, e que son actuacións cuxo dimensionamento debería atender a demanda 
xerada por máis dun Plan Parcial. Estas accións suministran servizo ó ámbito de actuación e ós 
previsibles desenvolvementos urbanísticos colindantes, e, polo tanto, o custo da súa execución 
debería repartirse entre varias Áreas de ordenación, se ben, no caso presente establécense de 
forma individualizada para o ámbito de actuación.  

5.1. Accións infraestruturais propostas 

Para a definición das accións infraestruturais que resolven as conexións exteriores do 
desenvolvemento previsto consideráronse as demandas xeradas pola S-80-R MACAL e, en 
función das mesmas, dimensionado das infraestruturas de primeira orde necesarias para o 
correcto abastecemento de cada un dos servizos. Así, de acordo cos cálculos que reflicten os 
epígrafes seguintes, defínense para cada unha das redes de servizos básicos as seguintes 
accións: 

5.1.1.Abastecemento de Auga 

5.1.1.1. Demanda global 

Obtense como demanda global de auga potable a seguinte: 
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AUGA POTABLE
                USO Superficie Edificabilidade Dotacion Caudal medio sen rego

m2 m2 ed l/m2/dia m3/dia l/s
Residencial           34.754,92 81.490,82 9,00 733,42 8,49
Terciario Comercial 0,00 0,00 8,64 0,00 0,00
Dotacional              11.330,38 0,00 8,64 97,89 1,13
Espacios libres e verdes 44.764,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Libre privado   30.398,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Viario                      82.239,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicios urbanos 996,87 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SEN REGO 204.484,51 81.490,82 831,31 9,62  

DEMANDA GLOBAL DE AUGA POTABLE 

Considerando un coeficiente punta de conexión á rede de 2,4 o caudal punta demandado é de 
23.11 l/s. 

5.1.1.2. Accións infraestruturais propostas 

Proponse mellorar a rede existente nas inmediacións do ámbito a través da nova rede 
proxectada no interior do ámbito. 

5.1.1.3. Xestións realizadas 

Para o cálculo e deseño da rede proposta tivéronse en conta as indicacións da empresa 
concesionaria da rede de abastecemento de auga (AQUALIA). 

5.1.2.Saneamento. Pluviais e Residuais 

5.1.2.1. Demanda global 

O caudal de augas pluviais a evacuar xerado polo S-80-R é o seguinte: 

DRENAXE  PLUVIAIS
                USO Superficie Edificabilidade Coef. escorrentia Caudal

m2 m2 ed m3/s l/s
Residencial           34.754,92 81.495,00 0,90 0,3620 362,03
Terciario Comercial 0,00 0,00 0,0000 0
Dotacional              11.330,38 0,00 0,60 0,0787 79
Espacios libres e verdes 44.764,70 0,00 0,20 0,1036 104
Libre privado   30.398,29 0,00 0,25 0,0880 88
Viario                      82.239,35 0,00 0,90 0,8567 857
Servicios urbanos 996,87 0,00 0,10 0,0012 1
Concas exteriores 0,00
TOTAL 204.484,51 81.495,00 1,13 1.128,08  

DEMANDA GLOBAL DA DRENAXE DE AUGAS PLUVIAIS 

 

Polo tanto, a urbanización do ámbito implica un incremento bruto do caudal de escorrentía de 
aproximadamente 0.67 m3/s sobre a apartación actual. 

O caudal medio de augas residuais obtense en función da demanda de auga potable prevista 
considerando que chega á rede de saneamento o 85% do caudal, e dicir, asumindo que o 15 % 
do caudal se destina a usos consuntivos. Para obter o caudal punta de augas residuais  
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considerase que os verteduras se concentran en 10 horas. E dicir asúmese un factor punta de 
2,4. 

Polo tanto, tal e como reflicte a táboa seguinte, o caudal medio de augas residuais ascende a 
623.40 m3/día, mentres que o caudal punta é de 17.32 l/s. 

SANEAMENTO RESIDUAIS
                USO Superficie Edificabilidade Dotacion Q med ABA Q medio RES Q pts RES

m2 m2 ed l/m2/dia m3/dia m3/dia l/s
Residencial           34.754,92 81.495,00 9,00 733,46 623,44 7,22
Terciario Comercial 0,00 0,00 8,64 0,00 0,00 0,00
Dotacional              11.330,38 0,00 8,64 0,00 0,00 0,00
Espacios libres e verdes 44.764,70 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00
Libre privado   30.398,29 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00
Viario                      82.239,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicios urbanos 996,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 204.484,51 81.495,00 733,46 623,44 7,22  

DEMANDA GLOBAL DE SANEAMENTO DE AUGAS RESIDUAIS 

5.1.2.2. Accións infraestruturais propostas 

Proponse a execución dun emisario de augas pluviais que evacúen a rede de pluviais cara o 
borde costeiro situado a moi corta distancia do ámbito de actuación. Mantense así o carácter 
separativo do sistema de saneamento proposto. 

Respecto ás augas residuais a solución require un estudio en detalle do sistema de colectores 
da zona. En principio, os caudais retraídos da rede ó dispor un sistema de saneamento 
maioritariamente separativo podería validar a capacidade dos colectores existentes. 

5.1.2.3. Xestións realizadas 

A rede proposta consultouse con AQUALIA. 

5.3.1. Enerxía Eléctrica 

5.3.1.1. Demanda global 

A demanda global de enerxía eléctrica do ámbito S-80-R é a seguinte: 

ENERXIA ELECTRICA

                USO Superficie Edificabilidade Ratio Potencia Pot. BT Coef. Pot. CT/BT PLMT

m2 m2 ed W/m2 kW % Simult. kVA kVA

Residencial           34.754,92 81.495,00 92,00 7.497,54 100,00 0,40 2.999,02 2.549,16

Terciario Comercial 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,60 0,00 0,00

Dotacional              11.330,38 0,00 100,00 1.133,04 100,00 0,60 679,82 577,85

Espacios libres e verdes 44.764,70 0,00 1,00 44,76 100,00 1,00 44,76 38,05

Libre privado   30.398,29 0,00 5,00 151,99 100,00 1,00 151,99 129,19

Viario                      82.239,35 0,00 1,00 82,24 100,00 1,00 82,24 69,90

Servicios urbanos 996,87 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 0,85

TOTAL 204.484,51 81.495,00 8.911 3.959 3.365
 DEMANDA GLOBAL DE ENERXÍA ELÉCTRICA 

5.3.1.2. Accións infraestruturais propostas 

A tipoloxía da rede de enerxía eléctrica virá determinada en función das condicións de 
suministro de enerxía eléctrica a cada parcela e das características dos materiais que se definan 
no proxecto específico de distribución de enerxía eléctrica, así como dos convenios que se 
firmen. No presente documento desenvolvese unha hipótese de cálculo co obxecto de garantir 
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a viabilidade de suministro, de facilitar a extensión da rede ós desenvolvementos colindantes e 
de estimar economicamente o custo das obras. 

A alimentación eléctrica ó sector proponse dende a subestación transformadora de Balaídos 
non considerando necesaria a súa ampliación para atender adecuadamente a demanda total 
xerada pola nova potencia instalada na actuación. 

A compañía explotadora da subestación dende a que se propón resolver o suministro de 
enerxía eléctrica ó sector é Unión Eléctrica Fenosa. 

Dende a subestación de alimentación ó sector, e considerando a demanda total dos 
desenvolvementos previstos na zona, prevese a necesidade de tender ó menos unha nova liña 
de media tensión (sección 3 (1 x 240) mm2 a 12/20 KV). Dende ela alimentaranse as parcelas 
con acometida en media tensión e coseranse os diferentes centros de transformación 
15.000/400 V pechando en anel coa infraestrutura eléctrica existente. 

5.3.1.3. Xestións realizadas 

Para o cálculo e deseño da rede proposta mantivéronse contactos cos Servizos Técnicos de 
Unión Fenosa.  

5.4.1. Rede de Telecomunicacións 

5.4.1.1. Demanda global 

A demanda global de liñas de telecomunicacións da S-80-R é a reflectida na seguinte táboa: 

 

TELECOMUNICACIONS
                USO Superficie Edificabilidade Dotacion Liñas teoricas Coef. Liñas reais

m2 m2 ed lin/100 m2 ed ud Simult. ud
Residencial           34.754,92 81.495,00 1 815 0,50 407
Terciario Comercial 0,00 0,00 1 0 0,50 0
Dotacional              11.330,38 0,00 1 0 0,50 0
Espacios libres e verdes 44.764,70 0,00 1 0 0,50 0
Libre privado   30.398,29 0,00 0 0
Viario                      82.239,35 0,00 0 0
Servicios urbanos 996,87 0,00 0 0
TOTAL 204.484,51 81.495,00 815 408

 

DEMANDA GLOBAL DE TELECOMUNICACIÓNS 

5.4.1.2. Accións infraestruturais propostas 

Prisma ata a ruta principal e nó de comunicacións 

5.4.1.3. Xestións realizadas 

Para o cálculo e deseño da rede proposta consideráronse as indicacións dos Servizos Técnicos 
de Telefónica e R-Cable e seguiuse a normativa que regula as infraestruturas para redes de 
telecomunicacións. 

Como garantía de suministro consideráronse as cámaras de conexión e primas de condutos 
facilitadas por Telefónica e R-Cable. 
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5.5.1. Gas natural 

5.5.1.1. Demanda global 

A demanda global de gas natural da S-80-R é a reflectida na seguinte táboa: 

GAS
                USO Superficie Edificabilidade Viv. Eq. Coef. Caudal unit. Caudal

m 2 m 2 ed 1 ud/100 m 2 ed Simult. Nm 3/h Nm 3/h

Residencial           34.754,92 81.495,00 815 0,63 0,80 411
Terciario Comercial 0,00 0,00 0 0,88 0,80 0
Dotacional              11.330,38 0,00 0 0,82 0,80 0
Espacios libres e verdes 44.764,70 0,00 0
Libre privado   30.398,29 0,00 0
Viario                      82.239,35 0,00 0
Servicios urbanos 996,87 0,00 0
TOTAL 204.484,51 81.495,00 815 411  

DEMANDA GLOBAL DE GAS NATURAL 

5.5.1.2. Accións infraestruturais propostas 

Tomarase acometida do punto que determine a compañía distribuidora. 

5.5.1.3. Xestións realizadas 

Para o cálculo e deseño da rede proposta tivéronse en conta as indicacións dos Servizos 
Técnicos da compañía suministradora Gas Galicia SDG. 

Como garantía de suministro consideráronse os puntos de conexión facilitados por Gas Galicia 
SDG. 

6. Redes de infraestruturas propostas 

Calcúlanse as demandas de servizos da actuación S-80-R a partires dos parámetros de 
referencia que recolle o Cadro de Características correspondente á ordenación pormenorizada: 
Superficies, Edificabilidades e Usos. A partires de dito cadro, considerando as superficies e 
edificabilidades de cada parcela xunto co uso previsto, e observando que a efectos do cálculo 
das demandas de cada un dos servizos as diferenzas son depreciábeis, redondeáronse os 
valores adoptando para o cálculo de infraestruturas os seguintes: 

DEMANDA DE SERVICIOS
                USO Superficie Edificabilidade

m 2 m 2 ed

Residencial           34.754,92 81.495,00
Terciario Comercial 0,00 0,00
Dotacional              11.330,38 0,00
Espacios libres e verdes 44.764,70 0,00
Libre privado   30.398,29 0,00
Viario                      82.239,35 0,00
Servicios urbanos 996,87 0,00
TOTAL 204.484,51 81.495,00  

CADRO DE CARACTERÍSTICAS PARA O CÁLCULO DE DEMANDAS 
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6.1 Abastecemento de auga potable 

6.1.1. Demanda prevista 

De acordo á ordenación de solos residenciais e dotacionais, e considerando as recomendacións 
contidas no PXOM ó respecto, adoptáronse as seguintes dotacións para o cálculo de demandas: 

USO DOTACIÓN 

Residencial 9,00 l/m2ed día 

Terciario 8,64 l/m2
ed día 

Dotacional 8,64 l/m2ed día 

Rego zonas axardinadas 4,00 l/m2
reg día 

ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE : DOTACIÓNS CONSIDERADAS 

Tivéronse en conta os cálculos de demandas realizados no apartado 5.1.1. 

A demanda sen considerar o rego, ascende a 1.126.48 m3/día, sendo o caudal medio 9.63 l/s e 
o punta da orde de 23.11 l/s. 

As augas para o rego das zonas axardinadas procederán, sempre que exista caudal dispoñible, 
da rede de abastecemento de auga.  

Para calcular a demanda de auga de rego estimouse a superficie potencialmente regable e 
considerouse unha dotación de 4 l/m2/día. De acordo co apéndice de cálculo, a demanda total 
prevista de auga para rego ascende a 294 m3/día, e considerando un período útil de rego de 8 
horas tense un caudal máximo na rede de 1.14 l/s. 

Polo tanto, a demanda máxima de auga do polígono, incluíndo rego, é da orde de 1.126.20 
m3/día. 

6.1.2. Descrición da rede proposta 

Proponse unha rede mallada e sectorizada mediante válvulas de tal xeito que permita illar 
tramos e manter o suministro no resto da rede no caso dunha eventual avaría nun punto. 

As canalizacións serán preferentemente de fundición dúctil de diámetro variable en función 
dos caudais circulantes por cada tramo. A rede principal proposta está formada por conducións 
de 200 mm. de diámetro acometendo sobre a rede primaria que resolve a conexión exterior do 
ámbito. A malla secundaria prevese de 150/100 mm de diámetro sendo 100 mm o diámetro 
mínimo previsto. 

Disporanse hidrantes normalizados de Ø100 mm a unha interdistancia máxima de 200 m. As 
canalizacións descorrerán polo viario público gardando as separacións mínimas co resto de 
servizos 

A rede de rego principal discorrerá polos viais próximos ás zonas regables con demandas 
significativas. Dende esta canalización derivaranse os ramais secundarios, preferiblemente en 
PEAD, así como os sistemas de control e xestión do sistema de rego. 

6.1.3. Conexión Exterior 

A conexión coa rede de distribución de auga potable proponse en varios puntos situados sobre 
a rede existente no perímetro do ámbito. 
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Ademais, co obxecto de integrar a rede na malla existente prevese a prolongación e conexión 
da rede proxectada coas conducións existentes ou proxectadas no borde da actuación. 

A rede principal proponse en canalización de fundición dúctil de 300/200 mm de diámetro co 
obxecto de facilitar extensións da rede a actuacións colindantes. 

A rede de abastecemento de auga potable proposta recóllese no Plano: Abastecemento de 
Auga.  

6.1.4. Condicións para o Proxecto de Urbanización 

O Proxecto de Urbanización definirá a conexión exterior e a rede de distribución de auga 
potable de acordo coas disposicións municipais e deberá cumprir as Normas de Abastecemento 
de Auga que determinen a compañía suministradora e os técnicos municipais. 

O proxecto da rede de distribución de Auga Potable deberá remitirse á compañía 
suministradora para a súa aprobación. 

Será o proxecto de urbanización, de acordo cos Servizos Técnicos Municipais, o que avalíe, en 
función da localización e contía das demandas, a extensión da rede de rego. 

No proxecto de rego contemplaranse sistemas e métodos de rego que permitan economizar o 
consumo de auga.  

6.2. Saneamento 

6.2.1. Demandas e criterio de cálculo 

O caudal de augas pluviais estímase a partires da fórmula: 

Q = c x I x A 

Donde: 

c = Coeficiente de escorrentía. 

I = Intensidade de choiva. 

A = Área vertente. 

A intensidade de precipitación considerada, de acordo co vixente PXOM de Vigo, é de 200 l/s 
por hectárea. Os coeficientes de escorrentía estimáronse en función dos tratamentos previstos 
para cada parcela e da extensión e características da rede de drenaxe e, polo tanto, das súas 
posibilidades de captar e canalizar as augas de escorrentía. 

As aportacións de augas de escorrentía á rede de drenaxe prevista dende concas exteriores ó 
ámbito son depreciables ó contar ditos sectores con rede de saneamento propia. 

O aporte actual da superficie total do ámbito estímase considerando a precipitación que define 
o PXOM (200  l/s·Ha) e un coeficiente de escorrentía medio de 0,3, en: 

Q = 7.90 x 200 x 0,30= 0,47 m3/s. 

Tivéronse en conta os cálculos de demandas realizados no apartado 5.2.1. 
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De acordo cos parámetros reflectidos no cálculo e considerando un horizonte que contempla a 
colmatación do desenvolvemento  urbanístico planificado, considerase que a urbanización do 
ámbito xera un caudal de 1,48 m3/s. É dicir, a urbanización do ámbito implica un incremento 
bruto do caudal de escorrentía de aproximadamente 0.67 m3/s sobre a apartación actual. 

O caudal medio de augas residuais obtense en función da demanda de auga potable prevista 
considerando que chega á rede de saneamento o 85% do caudal, é dicir, asumindo que o 15 % 
do caudal destinase a usos consuntivos. Para obter o caudal punta de augas residuais se 
considera que as verteduras se  concentran en 10 horas. É dicir, asúmese un factor punta de 
2,4. 

Polo tanto o caudal medio de augas residuais ascende a 623.40 m3/día, mentres que o caudal 
punta é de 17.32 l/s. 

6.2.2. Descrición da rede proposta 

O sistema de saneamento proposto dentro do ámbito da actuación é separativo de carácter 
arborescente. 

O trazado da rede de saneamento queda recollido no plano de: Redes de Saneamento.  

Ambas redes, pluviais e residuais, prevense con trazados sensiblemente paralelos. 

Para o deseño da rede proposta consideráronse os seguintes condicionantes: 

• A altimetría actual dos terreos, os seus puntos baixos e as liñas de escorrentía natural 

• As concas vertentes actuais 

• A rede de drenaxe existente e o sistema de colectores do entorno 

• A altimetría modificada prevista para a urbanización 

• As aliñacións de viais e espazos públicos previstos 

• A disposición e frontes de parcelas 

A captación das augas de escorrentía superficial prevese mediante absorbedeiros que verten ós 
ramais de pluviais a través de tubos de diámetro mínimo Ø 300 mm. Os absorbedeiros e 
imbornais disporanse en todos os puntos baixos, evitarán que o auga invada os cruces de 
calzada e a súa separación nunca será maior de 50 m. 

Na rede de colectores disporanse pozos de rexistro visitables en cambios de dirección, de 
pendente ou diámetro e nos puntos de acometida entre ramais. A distancia máxima entre pozos 
en seccións non visitables será de 50 m. e o diámetro mínimo 400 mm a fin de facilitar a 
limpeza e mantemento da rede. 

O proxecto de urbanización resolverá a drenaxe dos espazos libres de xeito tal que se evite a 
influencia das augas de precipitación sobre a rede viaria e sobre as parcelas colindantes 
procurando, na medida do posible, a súa infiltración no terreo. 

Para o cálculo da rede consideraranse as velocidades mínimas co caudal medio e a capacidade 
dos colectores e velocidades máximas co caudal punta. 
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6.2.3. Conexión Exterior 

As conexións exteriores da rede de drenaxe de augas pluviais e da rede de evacuación de augas 
residuais proxéctanse con trazados paralelos e sobre os laminadores proxectados á zona 
costeira (pluviais) o sobre o colector de marxe da ría (residuais). 

Canto á depuración de augas residuais non son de prever problemas pola pequena contía dos 
caudais aportados. 

6.2.4. Condicións para o Proxecto de Urbanización 

O Proxecto de Urbanización cumprirá as disposicións municipais respecto ó saneamento. 

O Proxecto de Urbanización xustificará o cálculo da rede proxectada así como a capacidade da 
rede de colectores e leitos existentes para recoller os caudais aportados, xa sexan de augas 
residuais ou de pluviais. 

6.3. Alumeado público 

6.3.1. Demandas e criterios de cálculo 

Os criterios de alumeado aplicados serán os niveis reflectidos na normativa vixente canto a 
valores mínimos en servizo e uniformidade media para cada un dos tipos de viario e espazos 
públicos definidos. A disposición dos puntos de luz efectuarase de xeito que o nivel técnico do 
alumeado e a uniformidade do mesmo satisfaga os obxectivos visuais desexados en función da 
zona a iluminar. 

Os niveis de alumeado e uniformidade mínima serán fixados polos servizos técnicos 
municipais, recomendándose os seguintes valores: 

Zona a iluminar Iluminancia Uniformidade 

Rúas Principais 20 a 30 lux 0,5 

Rúas Secundarias 15 a 20 lux 0,4 

Rúas de menor entidade e xardíns 10 a 15 lux 0,3 

Rotondas 30 a 40 lux 0,5 

VALORES LUMINOTÉCNICOS RECOMENDADOS 

A disposición das luminarias será axial, unilateral, pareada ou a tresbolillo en función do 
reparto das seccións viarias que deseñe o Proxecto de Urbanización. 

O alumeado proponse con puntos de luz provistos de lámpada de descarga, de vapor de sodio 
de alta presión. Para conseguir uns niveis de calidade adecuados ós usos previstos  
consideraranse luminarias cunha potencia de 400-250 w por punto de luz en viario e de 100-70 
w en zonas de estancia e paseos peonís. 

6.3.2. Descrición da rede proposta 

A canalización eléctrica xeral será subterránea e realizarase con condutores aloxados en tubos 
de polietileno corrugado colocados en gabias de acordo ó Regulamento Electrotécnico de 
Baixa Tensión e ás instrucións dos Servizos Técnicos municipais. 
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As acometidas a unidades luminosas en columnas realizaranse sen elementos de empalme, 
derivando os condutos, facendo entrada e saída directamente ás columnas a través da arqueta 
correspondente. 

Os equipos a utilizar en todos os casos deberán ter a calidade suficiente para cumprir cos 
requisitos de durabilidade e mantemento que estableza o Concello de Vigo, e deberán 
acomodarse esteticamente á zona na que se sitúen  (viario, zonas de estancia, zonas verdes, 
lugares estratéxicos). A tipoloxía das luminarias, elementos e os materiais a empregar serán os 
aprobados polo Concello de Vigo. O alumeado realizarase con unidades luminosas de baixa 
contaminación lumínica. 

6.3.3. Conexión Exterior 

A conexión exterior realízase a través de centros de mando normalizados conectados ós 
correspondentes centros de transformación da rede de enerxía eléctrica. 

6.3.4. Condicións para o Proxecto de Urbanización 

O Proxecto de Urbanización cumprirá as disposicións municipais respecto ó alumeado público. 
En particular, o proxecto de Alumeado Público definirá a localización de luminarias en todos 
os viais, paseos, espazos estancias e lugares estratéxicos, definirá a situación de aqueles 
mecanismos de control que sexan necesarios para o funcionamento da rede, e adoptará as 
solucións referentes a distribución, tipoloxía de luminarias e resto das variables en función do 
carácter do espazo a iluminar.  

Como criterio xeral separaranse os cálculos puramente eléctricos dos luminotécnicos. Os 
primeiros servirán de base para calcular as seccións dos condutores dos distintos circuítos 
eléctricos. Os segundos determinarán a disposición dos puntos de luz. 

Dentro dos cálculos eléctricos calcularanse as seccións dos condutores que alimentan as 
unidades luminosas a partir do emprazamento das mesmas e dos centros de mando, tendo en 
conta a potencia unitaria, tensión de servizo e caída de tensión máxima admisible. 

As instalacións deberán proxectarse de xeito que se consiga minimizar os seus custos, 
inversión máis explotación e mantemento, previndo a vida útil da infraestrutura. 

6.4. Enerxía Eléctrica 

A normativa do planeamento xeral regula as liñas de alta e media tensión no seu Art. 5.9.4. 

No ámbito de actuación deste plan parcial existen dúas liñas de Alta tensión. No polígono 
norte o trazado da liña coincide co trazado da nova Ronda de Vigo polo que será soterrada 
como parte de dito proxecto. O polígono sur queda atravesado no linde suroeste por una liña de 
alta tensión ( de máis de 20KV). Esta última, atravesa o ámbito de xeito intermitente en dous 
tramos moi curtos e moi próximos o que converte en técnica e economicamente inabordable 
para o plan parcial o soterramento da mesma. Xa que esta liña atravesa tamén e o solo urbano, 
o Concello conforme establece o artigo citado, acordará coa empresa subministradora o 
cambio de trazado  que mellor se considere e que permita o soterramento da mesma.  
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Conforme o establecido no apartado 4 do artigo citado, os propietarios contribuirán á carga que 
supoña a solución que se programe de acordo co que se fixe nos instrumentos de planeamento 
ou figuras complementarias para a súa execución. 

6.4.1. Modificación do servizo 

No ámbito existen varias liñas de enerxía eléctrica de baixa tensión cuxo tratamento deberá 
definir o Proxecto de Urbanización. A nivel de planeamento non se prevén actuacións de 
relevancia diferentes ás derivadas do soterramento e integración na nova rede de distribución 
dos tendidos de baixa tensión que discorren polo ámbito. 

As liñas de media tensión existentes no ámbito deberán ser desmanteladas, soterradas ou 
integradas na rede de enerxía eléctrica da actuación. 

6.4.2. Demandas e criterios de cálculo 

Para estimar as necesidades de potencia pártese das cargas mínimas fixadas na Instrución ITC-
BT-10. A carga total precisa para dar servizo ás futuras edificacións residenciais e de natureza 
dotacional prevese de acordo co establecido en dita Instrución e aplicando os coeficientes de 
simultaneidade nela contemplados. 

De acordo coa normativa contida no Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión, Instrución 
ITC-BT-10, considéranse os seguintes ratios de potencia instalada: 

USO POTENCIA 

Residencial 92 W/m2ed 

Dotacional  100 W/m2ed 

ENERXÍA ELÉCTRICA. RATIOS DE POTENCIA INSTALADA  

Para o cálculo da demanda do uso residencial considerase que as vivendas responderán a unha 
tipoloxía multifamiliar cunha superficie media de 100 m2. Para prever a posible instalación de 
sistemas eléctricos de calefacción ou de acondicionamento de aire, os consumos de portais, 
garaxes e demais espazos comúns asignase ó uso residencial electrificación elevada polo que a 
dotación asignada é de 9,2 KW/viv. 

Para viario e zonas axardinadas públicas asignase unha dotación de 1 W/m2, para as zonas 
libres privadas a dotación adoptada foi 1 W/m2. 

Tivéronse en conta os cálculos de demandas realizados no apartado 5.3.1. 

A estimación de potencia bruta instalada no ámbito, nun horizonte que contempla o 
desenvolvemento total do planeamento previsto, alcanza os 8.921 KW.  

6.4.3. Descrición da rede proposta 

Para a distribución interior ó polígono estimase, en función da parcelación prevista, que o 
100% da potencia se suministrará en baixa tensión e se aplica un coeficiente de simultaneidade 
de 0,4 en uso residencial e de 0,6 na demanda para o uso equipamentos.  

Para a rede de media tensión prevese condutor unipolar de aluminio de 3(1x240) mm² de 
sección. Estes cables teñen unha intensidade máxima admisible de 415 A e supoñendo unha 
redacción por quecemento de 0,8, resulta unha potencia máxima por circuíto de: 
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KWxxxxPmáx 763.79,08,0415000.153 ==  

KVAxxxPmáx   626.88,0415000.153 ==  

Será necesario, polo tanto dispor ó menos de 2 liñas de media tensión. 

Obtense, considerando un factor de potencia de 0,9, unha demanda de transformación de 1.918 
KVA. Polo tanto, baixo está hipótese, precisase a colocación de 5 centros de transformación de 
2x400 KVA que se situarán próximos ós centros de gravidade de consumo. 

Dende os centros de transformación distribuirase a rede de baixa tensión ata as parcelas e 
centros de mando do alumeado público. 

O deseño básico da rede de distribución de enerxía eléctrica recollese no plano “4.3. Esquema 
de suministro de enerxía eléctrica”. 

6.4.4. Conexión co exterior 

A conexión exterior resolverase en función dos convenios que se firmen coa compañía 
distribuidora. Ó só efecto de cálculo, previsión e garantía de suministro, considérase a 
alimentación dende a ST de Balaídos. 

6.4.5. Condicións para o Proxecto de Urbanización 

A instalación de distribución de enerxía eléctrica a realizar, satisfará o establecido nos 
Regulamentos Electrotécnicos vixentes, é dicir, no Regulamento Electrotécnico de Baixa 
Tensión, aprobado por Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, así como na normativa específica da 
compañía suministradora de enerxía eléctrica ó polígono. 

Toda a rede será soterrada e discorrerá por terreos de dominio público. 

Os centros de transformación serán preferiblemente soterrados e estarán situados no viario, 
zonas de recuamento ou parcelas reservadas a tal efecto. Terán acceso dende zonas públicas. 

O Proxecto de Urbanización cumprirá o regulamento electrotécnico vixente e os criterios 
municipais.  

O proxecto da rede de Enerxía Eléctrica deberá remitirse á compañía suministradora para a súa 
aprobación. 

6.5. Canalización de Telecomunicacións 

6.5.1. Demandas e criterios de cálculo 

A rede de canalización de telecomunicacións proponse común para aqueles operadores que 
presten servizo dentro do ámbito. Manteranse arquetas independentes para cada un dos 
operadores. 

Tivéronse en conta os cálculos de demandas realizados no apartado 5.4.1. 

Para un horizonte que contempla a colmatación do desenvolvemento previsto, considerando os 
ratios reflectidos no apéndice de cálculo, obtívose unha demanda máxima de 394 liñas 
teóricas. Aplicando un coeficiente de simultaneidade de 0,5 a todos os usos e unha relación de 
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1,4 entre liñas reais e pares teóricos, estímase unha demanda global aproximada de 197 pares 
de saída. 

6.5.2. Descrición da rede proposta 

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

A rede de canalización de telecomunicacións proxectada está formada por unha rede principal 
que une as cámaras de rexistro e unha canalización secundaria que deriva das arquetas e/ou 
armarios de acometidas. Dende as arquetas dispostas nas canalizacións secundarias resolvese a 
acometida do servizo a cada unha das parcelas. 

Atendendo á estimación da demanda realizada prevese unha rede primaria que configure un 
anel de distribución principal conectado cos puntos de conexión coa rede exterior existente. 
Sobre a rede principal disporanse os recintos ou nós de telecomunicacións. Das cámaras 
situadas neste anel prevese que derive unha rede secundaria arborescente formada por prismas 
cun número de tubos decrecente. 

6.5.3. Conexión Exterior 

Ós efectos de garantir a viabilidade de suministro considerase a capacidade de suministro dun 
único operador. 

De acordo coas conversacións mantidas coas empresas suministradoras de servizo telefónico, 
os puntos de conexión existentes no entorno do ámbito son suficientes para proporcionar 
servizo de telecomunicacións ó Área, unha vez que se dote ó sector das infraestruturas de 
canalización de telecomunicacións necesarias para tal.  

A conexión coa rede exterior de Telecomunicacións proponse sobre o nó previsto como acción 
infraestrutural. 

6.5.4. Condicións para o Proxecto de Urbanización 

O Proxecto de Urbanización cumprirá as disposicións municipais respecto ás canalizacións de 
telecomunicacións. O dimensionamento considerará a viabilidade de dispor de canalizacións 
de reserva para atender ampliacións da rede a outros operadores. 

Os recintos de telecomunicacións sitos no viario ou zonas de recuamento serán soterrados 
mentres que aqueles sitos en parcelas reservadas a tal efecto poderán executarse en superficie. 
En ambos casos, a súa integración na urbanización se executará de acordo ás disposicións dos 
Servizos Técnicos municipais. 

O proxecto da rede de Canalizacións de Telecomunicacións deberá remitirse a cada unha das 
compañías operadoras para a súa supervisión. 

6.6. Gas Natural 

6.6.1. Demandas e criterios de cálculo 

Tivéronse en conta os cálculos de demandas realizados no apartado 5.5.1. 
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Considerando unha dotación de 0,8 Nm3/h por cada 100 m2 de solo neto destinado á 
edificación, con independencia do seu uso residencial ou dotacional, a demanda de gas 
enerxético prevista para o sector ascende a 411 Nm3/h. 

O factor de simultaneidade da rede, de acordo á normativa da compañía suministradora 
habitual na zona (Gas Galicia SDG, S.A), calcúlase en base ó número de clientes potenciais en 
cada un dos ramais. Depende da tipoloxía da rede e da parcelación do ámbito. A nivel de este 
documento estimouse un coeficiente de simultaneidade global de 0,56. 

6.6.2. Descrición da rede proposta 

A rede deberá estar ramificada discorrendo por espazos públicos, de acordo coas normas da 
empresa suministradora. 

6.6.3. Conexión Exterior 

Tomarase acometida do punto que determine a compañía distribuidora. A rede existente 
recollese no plano “4.4.  Esquema de Gas.” 

6.6.4. Condicións para o Proxecto de Urbanización 

O Proxecto de Urbanización cumprirá as disposicións municipais e as da compañía 
suministradora. 

 

7. Estudio do custo das obras de urbanización 

No presente epígrafe estimase os custos do desenvolvemento da actuación urbanística 
denominada Plan Parcial S-80-R MACAL do PXOM de Vigo. 

O desenvolvemento do planeamento non só requirirá executar as obras correspondentes á 
urbanización interior ó ámbito, senón que será preciso realizar as obras necesarias para 
resolver a conexión coas infraestruturas básicas exteriores: rede viaria e redes de 
infraestruturas de servizos. Polo dito, os custos de obras na actuación estruturáronse nos 
seguintes capítulos: 

a. Custos de Conexións Exteriores. Accións infraestruturais 

b. Custos de Urbanización Interior 

Para a determinación dos custos estudáronse as demandas infraestruturais xeradas polo 
desenvolvemento da operación, dimensionáronse ás infraestruturas necesarias para atendelas e, 
por último, valoráronse ditas infraestruturas. 

O custo das obras establecéronse aplicando prezos de mercado actualizados ás medicións 
estimadas das conexións exteriores, os novos viais e as dotacións de servizos urbanos 
necesarias para atender as novas demandas previstas. 

A estimación efectuouse para os distintos capítulos tomando como referencia a ordenación 
urbanística proposta. Esta estimación é aproximada e polo tanto, suxeita a certo marxe de erro, 
especialmente se as hipóteses de referencia establecidas para o desenvolvemento das 
actuacións fosen modificadas no proxecto de urbanización definitivo. 
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O presuposto de execución de contrata (P.E.C.) obtense incrementado un 19% o de execución 
material (P.E.M.), en concepto de gastos xerais e beneficio industrial, segundo establece a 
lexislación de contratos das administracións públicas e que é esixencia habitual nos proxectos 
de urbanización, incluso ós de iniciativa particular, como precaución ante a posibilidade de 
execución sustitutoria da mesma. 

Os presupostos elaborados non inclúen no imposto sobre o valor engadido (I.V.A.).  

Xúntase a continuación o cálculo da valoración económica das obras de urbanización divididas 
estas en conexións exteriores e obras de urbanización interior. 

7.1. Conexións exteriores. Accións infraestruturais[A] 

Contémplanse tanto as conexións exteriores viarias como as redes de infraestruturas necesarias 
para a conexión da actuación ás redes de servizos. 

As conexións exteriores das redes de infraestruturas de servizos comprenden todas as 
conexións de infraestruturas de servizos necesarias para a urbanización da área: abastecemento 
de auga, saneamento (pluviais e residuais), enerxía eléctrica, gas e telecomunicacións. As 
actuacións contempladas na valoración son as seguintes: 

 

A.  CONEXIÓNS EXTERIORES. ACCIÓNS INFRAESTRUTURAIS   

IMPUTACIÓNS DE CONEXIÓNS, AMPLIACIÓNS OU REFORZOS  1.142.201,03 
     
SX_AG2_04.001  Ampliación depósito Beade / Lavad.  1.095.311,87 6,132% 67.164,52 
SX_AG2_04.002  Ampliación aducións + bombeo 1.011.440,00 6,132% 62.021,50 
SX_AG2_04.003  Ampliación aducións 138.200,00 6,132% 8.474,42 
SX_AG2_04.004 Ampliación aducións 463.720,00 6,132% 28.435,31 
SX_AG2_04.005 Ampliación aducións 111.348,00 6,132% 6.827,86 
SX_AG2_04.006 Ampliación aducións 116.109,60 6,132% 7.119,84 
     
SX-E2.02.001 Soterramento liñas alta tensión  1,191% 90.301,54 
     
SX-E2.03.001-P Soterramento liñas alta tensión  2,872% 89.524,65 
     
SX_RES2_28.001 Reforzo colector existente 15.081,43 9,224% 1.391,11 
SX_RES2_28.002 Reforzo colector existente 53.836,23 9,224% 4.965,85 
SX_RES2_28.003 Colector secundario 125.013,44 9,224% 11.531,24 
SX_RES2_28.004 Reforzo colector existente 11.325,94 9,224% 1.044,70 
     
Estes custes compleméntanse coa Táboa 4.2 do informe municipal sobre redes xerais relativas ó 
sector S-80-R MACAL 
     
SX_AG1  167.064,75 100,000% 167.064,75 

SX_AG2 
Incremento con respecto aos valores 
da ficha 1.289.700,01 6,132% 79.084,40 

SX_PLU_1  7.334,55 100,000% 7.334,55 
SX_PLU_2  342.279,00 100,000% 342.279,00 
SX-RES1  123.057,45 100,000% 123.057,45 

SX-RES2 
Incremento con respecto aos valores 
da ficha 483.286,16 9,224% 44.578,32 
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MACAL : CUSTO CONEXIÓNS EXTERIORES 

 

7.2. Urbanización interior da actuación [B] 

7.2.1 Demolicións. Movemento de Terras [B.1] 

Inclúe as obras necesarias para executar o movemento de terras das zonas ocupadas por viais e 
parcelas. Non se consideran incidencias xeotécnicas relevantes, que poidan presentarse no 
momento de executar as obras, nin demolicións especiais. 

7.2.2 Rede Viaria [B.2] 

Inclúe a pavimentación de calzadas, zonas de aparcadoiro e beirarrúas dispostas segundo os 
eixos viarios. Así mesmo contempla os custos de sinalización e regulación de interseccións e 
de tratamento das zonas non pavimentadas asociadas ó viario (alcorques, glorietas axardinadas, 
etc). 

7.2.3 Abastecemento de auga potable [B.3] 

Contempla o custo de construción da rede de distribución de auga potable. A rede principal  
proponse en Ø 200/250 mm, o diámetro mínimo contemplado para a rede de abastecemento é 
Ø 100 mm ó tratarse dunha actuación residencial. 

7.2.4 Saneamento. Pluviais e Residuais [B.4] 

Estímase o custo de construción da rede de drenaxe de augas pluviais, así como o custo de 
execución da rede de saneamento para a canalización e recollida das augas residuais. O 
diámetro mínimo contemplado é Ø 400 mm. 

7.2.5 Alumeado público [B.5] 

Valórase a canalización, cableado e instalación de luminarias para o alumeado dos espazos 
públicos: viario, espazos libres, zonas de estancia, etc. 

7.2.6 Enerxía eléctrica [B.6] 

Valórase o custo das redes de distribución de enerxía eléctrica en media e baixa tensión e o 
custo dos centros de transformación estimados como necesarios para dar servizo ó polígono.  

7.2.7 Canalización de telecomunicacións [B.7] 

Valórase o custo de execución da infraestrutura común de canalización de telecomunicacións. 
Considerase que o tendido e instalación do cableado é responsabilidade das compañías que 
prestan servizos de telecomunicacións. 

7.2.8 Distribución de gas [B.8] 

Valórase o custo de construción da rede de distribución de gas enerxético. 

7.2.9 Xardinería, Rego e Mobiliario Urbano [B.9] 

Valórase o custo do tratamento paisaxístico e a rede de rego das zonas verdes e espazos libres. 
A valoración inclúe o custo do mobiliario urbano, e non considera actuacións singulares. 
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7.2.10 Rehabiltación dos muíños [B.10] 

Valórase o custo das obras de adaptación á ordenación proposta e rehabilitación dos muíños 
existentes no ámbito e o seu entorno máis próximo. A valoración inclúe o custo de 
recuperación da instalación do muíño e a súa posta en marcha. 

7.2.11 Demolicións [B.11] 

Valórase o custo derivado das indemnizacións previstas para a compensación ós propietarios 
cuxas vivendas e construcións son incompatibles coa ordenación proposta.  

7.2.12 Imprevistos [B.12] 

Incorpora a consideración dun posible sobre custe motivado por variacións sobre as calidades 
valoradas para a urbanización motivadas por posibles incidencias xeotécnicas, por actuacións 
urbanísticas singulares, situacións provisionais, etc. Este capítulo estimouse no entorno do 10-
15 % do total das obras. 

7.2.13 Custos de Urbanización interior 

Na seguinte táboa achégase o resumo por capítulos da estimación económica das obras de 
urbanización interior do ámbito do Plan Parcial:  

 

 

S-80-R MACAL 

B URBANIZACIÓN INTERIOR P.E.M. 
 CAPÍTULO / UNIDADE € 

B.1 MOVEMENTO DE TERRAS 381.000,00 
B.2 REDE VIARIA  2.080.901,48 
B.3 DISTRIBUCIÓN AUGA POTABLE 646.657,92 
B.4 SANEAMENTO. PLUVIAIS e RESIDUAIS 857.626,61 
B.5 ALUMEADO PÚBLICO 349.522,70 
B.6 ENERXÍA ELÉCTRICA  592.988,30 
B.7 CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIÓNS 417.462,70 
B.8 DISTRIBUCIÓN DE GAS 290.665,93 
B.9 XARDINERÍA, REGO e MOBILIARIO URBANO 245.567,29 
B.10 REHABILITACIÓN MUÍÑOS E CANALIZ. DO RÍO 1.271.550,00 
B.11 DEMOLICIÓNS.  111.900,00 
B.12 IMPREVISTOS                          [Aprox.   10-15%] 939.700,37 

TOTAL URBANIZACIÓN INTERIOR [B] 8.185.543,30 

MACAL: CUSTO ESTIMADO URBANIZACIÓN INTERIOR 

 



 PLAN PARCIAL S-80 R-MACAL  
 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL (Memoria de Proposta) 
  

 

Davila, Hernández e Urbes UTE                                          Plan Parcial do Sector S-80-R Macal  -  Páxina  
 

96

7.2.14 Custo total das obras [A+B] 

O custo total das obras, suma do custo en execución material das obras previstas para as 
accións infraestruturais de conexión exterior [A] e as infraestruturas e tratamentos previstos na 
urbanización interior do ámbito [B], reflíctase para a área na táboa seguinte: 

S-80-R MACAL 

RESUMO CUSTOS OBRAS 
€ 

Total Conexións Exteriores [A] (P.E.M) 1.142.201,03 

Total Urbanización Interior [B] (P.E.M.) 8.185.543,30 

TOTAL OBRAS ACTUACIÓN (P.E.M.) 9.327.744,33 

MACAL : CUSTO TOTAL DAS OBRAS 

 

Resulta, polo tanto, un Presuposto de Execución de NOVE MILLÓNS TRESCENTOS VINTE 
E SETE MIL SETECENTOS CORENTA E CATRO EUROS CON TRINTA E TRES 
CÉNTIMOS (#9.352.634,73#). 

8. Gastos de urbanización. 

En consideración do establecido no artigo 132 da LOUGA o gastos de urbanización, 
comprenderán non só os propios custos da execución das obras interiores de das conexións 
senón tamén as indemnización  que procedan polo cese de actividades, derribo de 
construcións, destrución de plantacións obras e instalacións incompatibles coa ordenación, así 
como tamén os relativos os realoxos que sexan necesarios durante a execución das obras de 
urbanización. A contía das indemnizacións será recollida no Proxecto de equidistribución que 
se redacte ó efecto. 
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VI. XESTIÓN 

1. Sistema de actuación 

Para a execución das previsións da presente Plan Parcial fíxase o sistema de 

Compensación, cos prazos estipulados na Ficha de Características do Ámbito e o seu 

desenvolvemento realizarase de acordo co sinalado nos artigos. 154 a 160 LOUGA e co 

Regulamento de Xestión no que sexa de aplicación.  

2. Planeamento de desenvolvemento 

Non se prevé planeamento de desenvolvemento; exclusivamente realizarase o Proxecto 
de Urbanización para a execución das obras. 

3. Estudio económico financeiro 

Inicialmente establecido como Sistema de Actuación o de Compensación, para levar a 
cabo o desenvolvemento da actuación os propietarios deberán constituírse en Xunta de 
compensación ó amparo do artigo 155 da LOUGA: 

O cadro que se achega a este epígrafe., recolle os valores dos distintos elementos que 
constitúen os gastos de transformación diferenciados por polígonos e considerados logo 
en conxunto. 

A compoñente indemnizatoria corresponde as construcións no interior do ámbito que é 
necesario demoler por seren incompatibles coa proposta de ordenación, así como ós 
gastos derivados dos realoxos que sexa preciso efectuar durante a urbanización do 
ámbito. 

Os valores das obras de urbanización divídense segundo o tipo de obras necesarias. Os 
valores empregados nos cadros insertos a continuación en canto os custos de 
urbanización, son os prezos  habituais de referencia en actuación similares. 

A carga urbanística específica que ven establecida na ficha do ámbito como apartación 
económica ó desenvolvemento dos sistemas xerais previstos no texto do PXOM, se 
complementan co estudo específico realizado polo Concello a fin de determinar con 
maior precisión as apartacións dos distintos planeamentos secundarios. 

A modo de estimación se incorpora tamén unha porcentaxe de gastos adminstrativos e 
de xestión que se establece no 2,5% sobre os custos de urbanización. 

Todos estes gastos correrán a cargo de contribucións que se repercutirán ós propietarios 
do solo mediante o sistema de compensación para o bo fin da urbanización. 

No cadro que se achega considérase tamén, en base os valores medios de repercusión do 
solo establecidos no planeamento xeral, o valor estimado de venta do produto 
inmobiliario resultante. 

O sumatorio do custo indemnizatorio e a compoñente urbanizadora determina a 
viabilidade económica da operación dun xeito claro, posto que, considerado o valor do 
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produto inmobiliario estimado, os valores iniciais de solo se sitúan dentro dos valores 
medios da zona segundo o correspondente cadro do PXOM. 

Conforme os valores establecidos no Estudo económico-financeiro do PXOM, os 
valores obtidos teñen unha marxe de garantía que permite no momento preciso de 
desenvolvemento do proxecto de reparcelación considerar valores máis adversos ou 
favorables, se fóra o caso, das variables consideradas, así como introducir os gastos 
financeiros axeitados segundo ás fases previstas no proceso de transformación do solo. 

Os cadros seguintes indican os valores utilizados: 

 

CADRO DE VIABILIDADE ECONÓMICA 

              

POLIGONO norte 

INDEMNIZACIÓNS INTERIORES        
Nº Parcela Sup. Const.       

P095        
Vivenda 132,00 m2      
Anexos 17,00 m2      

P097        
Vivenda 0,00 m2      

Outros 107,00 m2      
P099        

Vivenda 0,00 m2      
Outros 73,00 m2      

P105        
Vivenda 0,00 m2      
Anexos 53,00 m2      

P114        
Vivenda 0,00 m2      
Anexos 15,00 m2      

P138        
Vivenda 365,00 m2      
Anexos 14,00 m2      

P139        
Vivenda 0,00 m2      
Piscina 50,00 m2      

TOTAL CUSTE ESTIMADO    499.750,00 €    
              

CUSTES DE URBANIZACIÓN        
  SUP €/m2      

ZONA VERDE 18.043,47 30 541.304,10     
USO PÚBLICO DE SUPERFICIE 0,00 60 0,00     

VIAL RONDA(FINANCIACION EXTERNA ) 2.960,00 0 0,00 (excluída a rotonda) 
VIAIS EXISTENTES 25.042,66 50 1.252.133,00     

NOVOS  VIAIS 18.566,66 100 1.856.666,00     
CANALIZACIÓN DO RÍO 980,00 865 847.700,00     

CONEXIÓN SERVIZOS XERAIS (s/cadro)  603.249,26     
TOTAL   5.101.052,36 €    

              
CUSTES ADMINISTRATIVOS        

CUSTES ADMINISTRATIVOS 1,50% % 76.515,79     
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TOTAL CUSTES DE TRANSFORMACIÓN      5.677.318,15 €     

         
SUP. ÁMBITO   107.997,74 m2    
SUP ÓS EFECTOS DO AT   82.955,08 m2    
EDIFICABILIDADE BRUTA   0,40 m2/m2    
EDIFICABILIDADE MÁXIMA   43.041,28 m2    
         
VALOR PRODUTO INMOBILIARIO        
VALOR DE REPERCUSIÓN PROMEDIADO 605,83 €/m2 (para o uso característico)   
VIVENDA LIBRE UNIFAMILIAR 7.970,00 0,9871 4.766.060,00  598,00 €/m2 
VIVENDA LIBRE COLECTIVA 15.694,36 1,4773 14.046.452,20  895,00 €/m2 
VIVENDA PROTEXIDA 19.373,29 0,6388 7.497.462,26  387,00 €/m2 
         
VALOR DO PRODUTO INMOBILIARIO     26.309.974,46       

VALOR PATRIMONIALIZABLE 90%     23.678.977,02 €     
VALOR INICIAL DO SOLO        
PRODUTO INMOBILIARIO   23.678.977,02     
CUSTES DE TRANSFORMACIÓN   5.677.318,15     
         
DIFERENZA   18.001.658,87 €    
SUP DE  SOLO A CONSIDERAR   82.955,08 m2    
VALOR INICIAL DO  SOLO   217,00 €/m2    

       
NOTA 1        

O valor inicial do solo obtido axústase os valores propostos no cadro 26 da Mem. Xustific.do PXOM (entre 163€ e 
271€) e ó Estudo de introducción do 40 % de vivienda protexida do PXOM. (191€)  

       

POLIGONO sur 

INDEMNIZACIÓNS INTERIORES        
Nº Parcela Sup. Const.       

P159        
Vivenda 358,00 m2      
Anexos 100,00 m2      

P188        
Vivenda 211,00 m2      
Anexos 50,00 m2      

P215        
Vivenda 236,00 m2      
Anexos 84,00 m2      

TOTAL CUSTE ESTIMADO    754.450,00 €    
              

CUSTES DE URBANIZACIÓN        
  SUP €/m2      

ZONA VERDE 12.748,68 30 382.460,40     
US0 PÚBLICO DE SUPERFICIE 5.169,13 60 310.147,80     

VIAIS EXISTENTES 19.914,42 50 995.721,00     
NOVOS VIAIS 15.755,61 100 1.575.561,00     

CANALIZACIÓN DO RÍO 490,00 865 423.850,00     
CONEXIÓN SERVIZOS XERAIS (s/cadro)  538.951,77     

TOTAL     4.226.691,97 €     
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CUSTES ADMINISTRATIVOS        
CUSTES ADMINISTRATIVOS 1,50%  63.400,38     

              

TOTAL CUSTES DE TRANSFORMACIÓN      5.044.542,35 €     

         
SUP. ÁMBITO   96.486,77 m2    
SUP ÓS EFECTOS DO AT   75.176,03 m2    
EDIFICABILIDADE BRUTA   0,40 m2/m2    
EDIFICABILIDADE MÁXIMA   38.453,17 m2    
         
VALOR PRODUTO INMOBILIARIO        
VALOR DE REPERCUSIÓN PROMEDIADO 605,83 €/m2 (para o uso característico)   
VIVENDA LIBRE UNIFAMILIAR 8.629,64 0,9871 5.160.522,39  598,00 €/m2 
VIVENDA LIBRE COLECTIVA 12.514,79 1,4773 11.200.737,09  895,00 €/m2 
VIVENDA PROTEXIDA 17.308,74 0,6388 6.698.483,82  387,00 €/m2 
         
VALOR DO PRODUTO INMOBILIARIO     23.059.743,30       

VALOR PATRIMONIALIZABLE 90%     20.753.768,97 €     

VALOR INICIAL DO SOLO        
PRODUTO INMOBILIARIO   20.753.768,97     
CUSTES DE TRANSFORMACIÓN   5.044.542,35     
         
DIFERENZA   15.709.226,62 €    
SUP DE  SOLO A CONSIDERAR   75.176,03     
VALOR INICIAL DO  SOLO   208,97 €/m2    

       
NOTA 1        

O valor inicial do solo obtido axústase os valores propostos no cadro 26 da Mem. Xustific.do PXOM (entre 163€ e 
271€) e ó Estudo de introdución do 40 % de vivenda protexida do PXOM. (191€)  

       

POLÍGONO NORTE +POLÍGONO SUR 

         
PRODUTO INMOBILIARIO   44.432.745,99     
CUSTES DE TRANSFORMACIÓN   10.721.860,49     

REPERCUSIÓN CUSTES   67,80 €/m2 
sup.efectos 
AT 

    52,43 €/m2 Total ámbito 
DIFERENZA   33.710.885,49     

SUPERFICIE TOTAL DO ÁMBITO   204.484,51     

SUP DE  SOLO A CONSIDERAR   158.131,11     
VALOR INICIAL DO  SOLO   213,18 €/m2    

         
NOTA 1        

O valor inicial do solo obtido axústase os valores propostos no cadro 26 da Mem. Xustific.do PXOM (entre 163€ e 
271€) e o Estudo de introdución do 40 % de vivenda protexida do PXOM. (191€)  

              
NOTA 2        
Custes de urbanización entre 52 e 68 segundo el cuadro 23 del PXOM         
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Segundo o establecido no cadro anterior os polígonos propostos están equilibrados en 
cargas e beneficios conforme o establecido no Art.123  da LOUGA.  

4. Garantías e Compromisos 

Á aprobación definitiva do Proxecto de Urbanización, a propiedade estará obrigada a 
constituír garantía do exacto cumprimento dos deberes de execución do plan por un 
importe do 20% do custo estimado para a implantación dos servizos e a execución das 
obras de urbanización e de conexión cos sistemas xerais. 

5. División poligonal 

Realizase a división poligonal de acordo co art. 123 LOUGA, ós efectos do correcto 
desenvolvemento do ámbito. Todo o ámbito divídese en dous polígonos cuxas 
características son: 

 

 

 

 

 

O aproveitamento tipo dos dous polígonos queda equilibrado, conforme o establecido 
no Art.123 apdo.3 da LOUGA.  

6. Urbanización 

Poderase realizar un único proxecto de urbanización para todo o ámbito ou proxectos de 
urbanización independentes para cada polígono 

A execución das obras de urbanización poderán realizarse por separado en cada un dos 
polígonos ou de ambos de forma conxunta.  

O proxecto de urbanización deberá ter en conta o contido do Estudio Ambiental xa que 
nel se recollen unha serie de medidas para evitar ou minimizar o impacto das futuras 
obras de urbanización. 

A rotonda de enlace entre a Ronda de Vigo e o Vial Clara Campoamor (ROT. N-1), será 
urbanizada na fase na que se atopa incluída (segundo o Plan de Etapas) para a garantir 
as comunicacións viarias dentro do polígono. 

7. Conservación da urbanización 

Para o desenvolvemento e xestión da Plan Parcial, os propietarios dos solares 
resultantes da equidistribución deberán constituírse en Entidade Urbanística de 

POLÍGONO NORTE   

SUP. TOTAL      107.997,74 

SUP EDIFICABLE   43.037,65 
    
POLÍGONO SUR   

SUP. TOTAL      96.486,77 

SUP EDIFICABLE   38.453,17 
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Conservación, segundo o apartado 6 do artigo 110 da Lei 15/2004 e o Artigo 2.3.5 das 
Normas Urbanísticas. 

O prazo mínimo para o mantemento e conservación da Urbanización por parte da 
entidade que se estableza será de cinco anos dende o momento da constitución da 
mesma, no momento da recepción das obras de urbanización polo Concello, nos termos 
fixados polo Artigo 2.3.5 das Normas Urbanísticas. 

Non obstante o anterior, o existir no ámbito zonas verdes cunha superficie superior os 
5.000 m2 en virtude do  Art. 2.3.5 Normativa PXOM Vigo, a conservación das mesmas 
corresponde ó Concello dende a recepción das obras de Urbanización. 

8. Programación de planeamento pendente. 

Formúlase unha programación relativa ós tramos de planeamento pendentes unha vez 
aprobado definitivamente o presente Plan Parcial e previas á execución das obras de 
urbanización, Esta programación de planeamento ten unha duración de dous anos, 
divididos en dous tramos de un ano cada un deles. A iniciativa das actuacións de 
planeamento é privada sendo os tramos os seguintes:   

1. TRAMO 1º: Un ano a partir da aprobación do Plan Parcial. 

PRIORIDADE ACCIÓN AXENTE 

1ª 
Presentación de Bases e Estatutos e Proxecto de 

Compensación do Polígono  
Particulares 

2ª Constitución Xunta de Compensación  Particulares 

 

2. TRAMO 2º: Un ano a partir da constitución da Xunta de Compensación 

PRIORIDADE ACCIÓN AXENTE 

1ª 
Presentación Instrumento de Equidistribución e Proxectos 

de Urbanización dos Polígonos 
Xunta de 

Compensación 

Poderá redactarse un único proxecto de urbanización para todo o ámbito do Plan Parcial 
ou un proxectos de urbanización independentes para cada polígono sempre e cando 
estean coordinados tanto nos servizos e infraestruturas como nas zonas de continuidade 
entre ambos, debendo manter unha unidade construtiva e estética en toda a actuación. 
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VII. PLAN DE ETAPAS DE URBANIZACIÓN E EDIFICACIÓN 

A normativa urbanística de aplicación esixe que os Plans Parciais conteñan un Plan de 
Etapas para o desenvolvemento das determinacións do plan, no que se inclúa a fixación 
dos prazos para lles dar cumprimento ós deberes dos propietarios, entre eles os de 
execución das obras de urbanización e, no seu caso, da edificación unha vez adquirido o 
dereito ó aproveitamento urbanístico. Así mesmo establece que os prazos que se fixen 
para cumprir os deberes de edificación das vivendas con protección pública non poderán 
ser superiores ós que se fixen para edificar as vivendas libres. 

O plan de etapas tamén serve para establecer recepcións parciais das obras de 
urbanización por cada unha das etapas que se conclúan. 

Para facilitar a xestión e o desenvolvemento do Sector divídese este en dous polígonos 
(Norte e Sur) establecendo para cada un deles unha serie de etapas nas actuacións 
urbanizadoras e edificatorias 

A orde de actuación é indicativa e coincide coa secuencia na que están numeradas as 
etapas tanto nesta memoria como no plano correspondente, en función das prioridades 
canto a súa execución, garantíndose en cada caso no proxecto de Urbanización a súa 
correcta posta en servizo, sendo admisible a modificación desta secuencia ou incluso a 
subdivisión das etapas sempre que se garanta dende o proxecto de urbanización o seu 
correcto funcionamento e non se aumente a duración total prevista para a etapa.  

No caso de alterar a orde de execución das etapas, dende o proxecto de urbanización 
garantirase a execución dos viais e infraestruturas que permitan o funcionamento 
autónomo das etapas mentres non se executen as etapas contiguas, unido ás previsións 
de abastecemento, saneamento, baixa e media tensión que garantan a posta en servizo 
dunha etapa antes que as demais, e a súa adecuación e coordinación cas restantes etapas. 

A iniciativa das actuacións de urbanización é privada e o axente é a xunta de 
compensación. As etapas, por cada un dos polígonos, son as seguintes:   

 

1. POLÍGONO NORTE 

ETAPA ACCIÓNS DURACIÓN 

E1 

Posta en servizo das mazás M-N12 e M-N13 de edificación unifamiliar en 
previsión da situación de realoxos; execución das rúas N-I e N-J e do tramo 
do Cmño das Barallas. Todo elo unido as previsións de abastecemento, 
saneamento, baixa e media tensión que garantan a posta en servizo deste 
ámbito e a súa adecuación e coordinación coas restantes etapas 

1 ano dende 
aprobación 
Proxecto de 

urbanización ou 
dende fase 

anterior  

E2 

Posta en servizo das mazás residenciais M-N2, M-N3, M-N5, M-N6, M-N8, 
M-N9, M-N10 e M-N11, da de servizos urbanos M-N1 e das de 
equipamento M-N4 e M-N7; posta en servizo das zonas libres ZL-N1 a ZL-
N10 inclusive; execución da rotonda ROT. N-1; execución da Avda. Clara 
Campoamor entre a ROT. N-1 e o límite do polígono e entre aquela e a rúa 
Macal, e das rúas N-A, N-B, N-C, N-D, N-E, N-F, N-G, N-H e Macal. 

3 anos dende 
fase anterior ou 
6 anos dende 
aprobación 
Proxecto de 



 PLAN PARCIAL S-80 R-MACAL  
 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL (Memoria de Proposta) 
  

 

Davila, Hernández e Urbes UTE                                          Plan Parcial do Sector S-80-R Macal  -  Páxina  
 

104

Todo elo unido as previsións de abastecemento, saneamento, baixa e media 
tensión que garantan a posta en servizo deste ámbito e a súa adecuación e 
coordinación cas restantes etapas 

urbanización 

E3 

Execución do tramo do vial Ronda de Vigo incluído dentro do ámbito. 
Tratase dunha actuación externa á urbanización do polígono cuxo prazo de 
execución dependerá das previsións da administración actuante. Todo elo 
unido as previsións de abastecemento, saneamento, baixa tensión e media 
tensión que garantan a posta en servizo deste ámbito e a súa adecuación e 
coordinación coas restantes etapas 

2 anos dende 
fase anterior ou 
6 anos dende 
aprobación 
Proxecto de 
urbanización 

A duración da actuación estimase nun total de seis anos. 

2. POLÍGONO SUR 

ETAPA ACCIÓNS DURACIÓN  

E1 

Posta en servizo das mazás residenciais M-S3, M-S4, M-S5 e M-S6, das 
mazás de equipamento M-S1 e M-S2, e da parcela SU-S1 de servizos 
urbanos; posta en servizo das zonas libres ZL-S1 e ZL-S3; execución da 
Avda. de Clara Campoamor dende a nova rotonda ROT. S-1 ata o enlace 
coa rúa S-B, e das rúas S-A, S-B, S-E e S-F, a rotonda ROT. S-2 e os dous 
tramos da Avd. de Castrelos a ambos lados da ROT. S-2. Todo elo unido as 
previsións de abastecemento, saneamento, baixa tensión e media tensión 
que garantan a posta en servizo deste ámbito e a súa adecuación e 
coordinación coas restantes etapas 

2 anos dende 
aprobación 
Proxecto de 

Urbanización ou 
dende fase 

anterior 

E2 

Posta en servizo das mazás residenciais M-S7, M-S8, M-S11, M-S12, M-
S13, M-S14, M-S15 e M-S16, e das parcelas SU-S2, SU-S3 e SU-S4 de 
servizos urbanos; posta en servizo das zonas libres ZL-S2, ZL-S4 e ZL-S6; 
execución dun pequeno tramo da Avda. de Clara Campoamor, e das rúas S-
D, S-H, S-L, S-K1, S-K2, S-M e S-I. Todo elo unido as previsións de 
abastecemento, saneamento, baixa tensión e media tensión que garantan a 
posta en servizo deste ámbito e a súa adecuación e coordinación coas 
restantes etapas 

2 anos dende 
fase anterior ou 
6 anos dende 
aprobación 
Proxecto de 
urbanización 

E3 

Posta en servizo das mazás residenciais M-S9 e M-S10; posta en servizo 
das zonas libres ZL-S5, ZL-S7, ZL-S8 e ZL-S9; execución do tramo da 
Avda. de Clara Campoamor entre a ROT. S-1 e o límite do polígono, e das 
rúas S-G e S-J. Todo elo unido as previsións de abastecemento, 
saneamento, baixa tensión e media tensión que garantan a posta en servizo 
deste ámbito e a súa adecuación e coordinación coas restantes etapas 

2 anos dende 
fase anterior ou 
6 anos dende 
aprobación 
Proxecto de 
urbanización 

A duración da actuación estimase nun total de seis anos. 

Unha vez rematadas e recepcionadas as obras de urbanización de cada unha das etapas 
establecidas os propietarios dos solares resultantes deberan proceder á execución das 
obras de edificación. 

Poderanse tramitar as licencias de obra de edificación e realizar a súa construción 
simultaneamente coa execución das obras de urbanización, sempre que se cumpran os 
requisitos establecidos para esta situación na lexislación e normativa urbanística vixente 
así como neste Plan Parcial, e o concello de Vigo así o acorde, estando condicionada a 
súa ocupación á efectiva terminación das obras de urbanización correspondentes á etapa 
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na que se atopen incluídas as edificacións e a recepción por parte do concello daquelas, 
sendo indispensable que estean en condicións de funcionamento os suministros das 
infraestruturas correspondentes.  

A orde de execución das obras de urbanización permitirá o desenvolvemento progresivo 
da edificación, a obtención de dotacións e reservas de solo de forma escalonada, e a 
realización das infraestruturas necesarias. 

As previsións temporais, espaciais e de orden de prioridade contidas neste Plan de 
Etapas poderá ser alterado, sempre que se xustifiquen adecuadamente, por razóns de 
urxencia, de necesidade de disposición dos solos de reserva para dotacións e 
equipamentos, de prioridades de urbanización, servizos e infraestruturas, necesidades de 
disposición de vivendas libres ou sometidas a algún réxime de protección, por 
expectativas de mercado, etc, sempre que se manteña a coherencia do Plan, se cumpran 
as determinacións que establezan e se garanta a execución e financiamento do conxunto 
das súas previsións. 

Neste plan de etapas queda xustificada a súa coherencia coas restantes determinacións 
do Plan, en especial co desenvolvemento no tempo da edificación prevista e as súas 
dotacións e dos elementos que compoñen as distintas redes de servizos. 

 

VIII. PLANOS 
De acordo co disposto na Normativa Urbanística para o desenvolvemento dos planes 

parciais do PXOM de Vigo, a documentación gráfica necesaria para a correcta 

interpretación e subseguinte execución das determinacións é a que se contén nos 

seguintes planos: 

 

P.1.1.A. Estrutura viaria e aliñacións Pol Norte ____________ Esc. 1:1.000 

P.1.1.B. Estrutura viaria e aliñacións Pol Sur ______________ Esc. 1:1.000 

P.1.2. Estrutura viaria. Seccións Lonxitudinais  ___________ Esc. 1:2.000 

P.2.1.A Ordenación e Normativa Pol Norte _______________ Esc. 1:1.000 

P.2.1.B Ordenación e Normativa Pol Sur _________________ Esc. 1:1.000 

P.3.1.A. Ordenación e Usos Pormenorizados Pol Norte ______ Esc. 1:1.000 

P.3.1.B. Ordenación e Usos Pormenorizados Pol Sur _______ Esc. 1:1.000 

P.4.1. Seccións xerais da Ordenación __________________ Esc. 1:3.000   

Esc. 1:500 

P.5.1.A Esquema de Abastecemento de auga Pol Norte _____ Esc. 1:1.000 

P.5.1.B Esquema de Abastecemento de auga Pol Sur ______ Esc. 1:1.000 

P.5.2.A Esquema de Saneamento Pol Norte ______________ Esc. 1:1.000 

P.5.2.B Esquema de Saneamento Pol Sur ________________ Esc. 1:1.000 
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P.5.3.A Esquema de Suministro enerxía eléctrica Pol Norte __ Esc. 1:1.000 

P.5.3.B Esquema de Suministro enerxía eléctrica Pol Sur ___ Esc. 1:1.000 

P.5.4.A Esquema de Alumeado Público Pol Norte __________ Esc. 1:1.000 

P.5.4.B. Esquema de Alumeado Público Pol Sur ___________ Esc. 1:1.000 

P.5.5.A Esquema de Suministro de Gas: Pol Norte _________ Esc. 1:1.000 

P.5.5.B. Esquema de Suministro de Gas: Pol Sur __________ Esc. 1:1.000 

P.5.6.A Esquema de Telecomunicacións Pol Norte _________ Esc. 1:1.000 

P.5.6.B. Esquema de Telecomunicacións Pol Sur __________ Esc. 1:1.000 

P.6.1 Delimitación de Polígonos. Etapas desenvolvemento _ Esc. 1:2.000 

P.7.1 Transporte Público e Itinerarios ciclo-peonís _______ Esc. 1:2.000 

P.7.2 Zonas libres _________________________________ Esc. 1:2.000 

P.8.1 Vivendas incompatibles coa ordenación proposta ___ Esc. 1:2.000 

P.9.1 Río Barxa: alteracións do leito e zona de servidume _ Esc. 1:2.000 

P.10.1 Imaxe Final _________________________________ Esc. 1:2.000 
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