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 CONSIDERACIÓNS PREVIAS: OBXECTO. 

 
O presente documento redáctase en cumprimento do establecido no artigo 15.4 do Real Decreto 
Lexislativo 2/2008, de 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da lei do solo. 

 
Art 15.4 RDLex 2/2008: 
 
“A documentación dos instrumentos de ordenación das actuacións de urbanización 
debe incluir un informe ou memoria de sustentabilidade económica, no que se 
ponderará en particular o impacto nas Facendas Públicas afectadas pola implantación 
e o mantemento das infraestructuras necesarias ou a posta en marcha  e a prestación 
de servizos resultantes, así como a suficiencia e adecuación do solo destinado a usos 
productivos”. 
 

As determinacións do artigo 15 transcrito, debense pór en relación cos artigos 2 e 10 do mesmo 
corpo legal que refiren como principio do desenvolvemento territorial a sustentabilidade  (Art 2)  
e establecen os criterios básicos de utilización do solo (Art. 10). 
 
A necesidade deste documento ligase á necesidade de adoitar criterios de desenvolvemento 
sostible en tódolos campos, e neste caso concreto ó económico, de xeito que a través deste 
documeto tratarase de realizar unha análise que cuantifique o custo para a Administración Local  
do desenvolvemento do sector (en canto ó mantemento de infraestructuras e o aumento da 
prestación de servizos) e se determine si se trata dunha actuación sostible económicamente. 
 
É obxecto do presente documento a realización da memoria de sustentabilidade económica para 
a actuación urbanística do Sector de solo Urbanizable S-80-R Macal, do PXOM de Vigo, 
tratando de analizar o impacto económico que a actuación representará na facenda local, 
estudiando os custos de mantemento, a posta en marcha e a prestación de servizos públicos 
resultantes, asi como tamén hai que realizar unha estimación do montante dos ingresos 
municipais derivados dos tributos locais aplicables. 
 
A diferencia entre os gastos que a administración local deberá afrontar e os ingresos que xenere 
a nova actuación urbanizadora do Sector S-80-R Macal  determinarán a sustentabilidade da 
actuación a longo prazo, posto que do que se trata é de evitar desenvolvementos urbanísticos  
que se convirtan nun futuro en ámbitos de difícil mantemento pola Administración Pública 
Local. 

 
O  presente informe de Sustentabilidade económica, tras un apartado introductorio que describe 
un pouco o ámbito urbanístico S-80 R Macal ós efectos de contextualizalo,  estructúrase en dúas 
partes ó efecto de dar cumprimento ó solicitado polo artigo 15.4 anteriormente transcrito: 
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1º.- Impacto da actuación nas Facendas Públicas Existentes: 
 
Neste senso o obxectivo do presente documento é realizar unha análise de cales son as 
Facendas Públicas afectadas i en que medida. 
 
En consideración de que é o Concello a administración encargada da prestación de 
servizos cómpre analizar polo miúdo cales son as fontes de ingresos desta 
administración inherentes o desenvolvemento do ámbito. 
 
En canto ó modo de afrontar esta análise seguirase o seguinte esquema: 
 

 Contextualización da facenda local e relación dos ingresos que pode 
xerar o desenvolvemento da actuación S-80R Macal. 

 Determinación das actuacións precisas no desenvolvemento do 
Sector S-80-R Macal e a súa repercusión nas administracións. 

 Cuantificación dos custes imputables as administracións 
 Cuantificación dos ingresos ás facendas públicas e inherentes ó 

desenvolvemento do ámbito. 
 Comparativa e conclusións 

 
 

 
2º.- Adecuación do solo destinado a usos productivos 
 
Neste senso o obxectivo do presente documento é realizar unha análise respecto do uso 
do solo no ámbito, e establecer a suficiencia ou adecuación dos usos productivos. 
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1. CONTEXTO DO SECTOR S-80-R MACAL. 

O término municipal de Vigo ríxese polo Plan Xeral de Ordenación Municipal, aprobado polas 
Ordes da Consellería de Política Teritorial, Obras Públicas e Transportes e a de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestructuras de 16 de maio de 2008 e 13 de xullo de 2009. 

O Concello de Vigo, caracterízase polo predominio do uso residencial, localizado no casco 
urbano e nos núcleos rurais do concello, se ben, débese ter en conta a importancia da actividade 
industrial localizada no porto e nos ámbitos creados na periferia de Vigo (Parques empresariais, 
Parque tecnolóxico) e tamén a existencia do campus universitario en Marcosende. 

O ámbito S-80 R Macal, cunha superficie de 204.4484,51 m2 (tras reaxuste respecto do 
indicado na ficha do PXOM) , sitúase en solo urbanizable e considerase polo PXOM como un 
Área de  Planeamento remitido, polo tanto a  desenvolver a través dun Plan Parcial. 

O ámbito, que se ubica en tres parroquias do Concello de Vigo (Castrelos, Beade  e Matamá), 
colinda con outros ámbitos definidos polo PXOM de Vigo (S-66-D Hospital; S-46-R Carneiras; 
APR A-6-37 Carneiras 1; APR A-3-34-Falcoa; e S-34-R Falcoa) e definese en torno ó vial Clara 
Campoamor, tamen coñecido como vial da Universidade, nunha lonxitude aproximada de 1,4 
km. 

Co desenvolvemento do ámbito trátase de: 

- Achegar a Universiade á cidade, creando residencias no seu contorno. 

- Consolidar núcleos perimetrais ó núcleo urbano de Vigo, e polo tanto enchendo baleiro 
de solo, xa que colinda con outros ámbitos considerados polo PXOM como aptos para 
urbanizar e con solo clasificado como solo urbano e por tanto dotado xa de servizos. 

As premisas que definen o propio ámbito determinan a  eficiencia na ocupación do solo, debido 
á proximidade con solo urbano. 

En canto ós obxectivos previstos polo Plan Xeral para o sector, destaca o de transformar o vial 
Clara Campoamor nunha avenida parque, converténdose esta infraestructura,  a un  tempo, na 
vía pola cal se canalizarán os servizos do sector. 

En canto ós elementos existentes no ámbito, salientar a existencia de vivendas unifamiliares (18 
en bo estado de conservación), todas elas con acceso a abastecemento de auga, eletricidade e 
liña telefónica. O alumeado público e a rede de gas están canalizadas pola Estrada Clara 
Campoamor.  
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Aproveitamento do sector: 

Segundo os datos da ficha do PXOM de Vigo para o ámbito, ten unha superficie de 203.737 m2, 
que non obstante reaxustase a través do Plan Parcial (artigo 62.2 da Lei 9/2002, de 30 de 
decembro) configurándose un ámbito cunha superficie de 204.484,51 m2. 

Segundo a mentada ficha do PXOM a superficie edificable no ámbito é de 81.495 m2, 
establecéndose un índice de edificabilidade bruta de 0,4 m2/m2. 

Tras do reaxuste feito respecto da superficie do ámbito, aplicando o índice de edificabilidade 
bruta sobre a superficie real do sector, resultaría unha edificabilidade máxima de  81.793,80 m2, 
non obstante segundo a ordenación proposta a edificabilidade distriobuida é de 81.490,82 
m2, é decir inferior en 302,98 m2 do máximo posible. 

 

En canto ó uso previsto, establécese como caraterístico o uso residencial, cunha reserva mínima 

do 45% (da edificabilidade residenial) para a implantación para vivienda sometida algún réxime 

de protección, e  nas seguintes tipoloxías (definidas no artigo 6.6.17 das NNUU do PXOM de 

Vigo) 

- A: Edificación illada ou bloques abertos. 

- B: Edificación en couzada pechada ou entre medianeiras. 

- C: Edificación acaroada ou agrupada en fieira. 

- D: Edificación pareada 

- G: Edificación mixta  

 

Na ordenación proposta no Plan Parcial constan as seguintes previsións (modificables no 

proxecto de compensación ou de Reparcelación tramitado ó efecto, sempre que se respete o 

marco fixado pola ficha do PXOM): 

 

PREVISIÓNS RESPECTO DA EDIFICABILIDADE: 

Edificabilidade total  do ámbito: 81.490,82 m2 (< a máx posible 81.793,80 m2) 

o Residencial:81.490,82 m2 

 Vivenda colectiva: 64.891,17 

• Libre: 28.209,15 m2 

• Protexida: 36.682,02 m2  

 

 Vivenda unifamiliar: 16.599,65 m2 
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PREVISIÓNS RESPECTO DAS SUPERFICIES: 

 

1. Superficie total do ámbito: 204.484,51 m2 

2. Supeficie das parcelas edificables: 65.153,21 m2 

3. Superficie de cesión:55.724,59 m2 

o Equipamentos (incluida superficie de vivienda dotacional):11.330,38 m2 

o Zonas verdes e libres: 36.730,45 m2 

o Servicios urbanos: 996,87 m2 

4. Leito do rio: 8.034,25 m2 

5. Viario: 82.239,35 m2 

 
 

A efectos das estimacións contidas no presente documento, cumpre realizar cálculos estimativos 

respecto das vivendas e dos garaxes. Tales cálculos estimativos realizanse de acordo coas 

seguintes explicaciós: 

 

ESTIMACIÓN NÚMERO DE VIVENDAS 

En aras as previsións de vivendas no ámbito, considerouse que a edificabilidade media das 

viviendas unifamilires é de 165 m2 e a edificabilidadade media da vivenda colectiva de 80 m2 

independentemente de que sexa en réxime de protección ou libre. 

 

 Vivenda colectiva: 64.891,17 m2 ( 810 viviendas aprox) 

o Libre: 28.209,15 m2 

• 80 m2/vivenda = 352,61 vivendas = 352 vivendas aprox. 

 

o Protexida: 36.682,02 m2 

• 80 m2/vivenda = 458,53 vivendas = 458 vivendas aprox. 

 

 Vivenda unifamiliar: 16.599,65 m2 

• 165 m2/vivenda = 100,60 vivendas = 100 vivendas aprox. 

                                                                             Total: 910 viviendas aprox. (352+458+100) 
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Polas parcelas definidas na ordenación proposta, considerase que o número de 

edificios/bloques que albergarán vivienda colectiva serán 30. 

Con tal consideración e en función das viviendas previstas, cabe considerar que cada edificio 

alberga 27 vivendas: 

810 vivendas colect 
30 edificios = 27 vivendas por cada edificio 

 

 Co cálculo anterior, resultaría que serían precisos: 

- 16,96 edificios para albergar as viviendas protexidas (considéranse 17 edificios) 

- 13,03 edificios para albergar a vivenda libre  (consideránse 13 edificios) 

 

 

 

ESTIMACIÓN GARAXES: 

En aras as previsóns dos garaxes das vivendas colectivas (que construidas baixo rasante non 

computan edificabilidade) consideradas unhas medidas de 4,40m x 2,50m  para cada plaza de 

garaxe resultan cunha superficie de 11 m2. 

 Considerando unha media de dúas prazas de garaxe por vivenda colectiva: 810 

viviendas x 2 prazas= 1.620 plazas de garaxe, cuia distribución é  a seguinte: 

o Prazas de garaxe vinculadas a vivenda libre: 704 

o Prazas de garaxe vinculadas a vivienda protexida: 916 

 

 Estimada unha superficie de 11 m2 resultaría que a superficie estimada de prazas de 

garaxe sería de 17.820 m2. (1.620 prazas x 11 m2) 

o Sup Prazas de garaxe vinculadas a vivenda libre: 7.744 m2 

o Sup. Prazas de garaxe vinculadas a vivienda protexida: 10.076 m2 
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2.- IMPACTO DA ACTUACIÓN NAS FACENDAS PÚBLICAS AFECTADAS 

 

2.1. CONTEXTO XERAL: 

 
Os concellos en virtude do artigo 2 do Real Decreto Lexislativo, 2/2004 de 5 de marzo, polo 

que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais contan cos seguintes ingresos: 

 

“ Artículo 2. Enumeración dos recursos das entidades locais 

1. A facendas das entidades locais están  constituida polos seguintes recursos: 

a. Os ingresos procedentes do seu patrimonio e demáis de dereito privado. 
b. Os tributos propios clasificados en tasas, contribucións especais e impostos e os recargos 

esixibles sobre os impostos das comunidades autónomas ou de outras entidades locais.  
c. As participacións nos tributuos do Estado e das comunidades autónomas. 
d. As subvecións 
e. Os percibidos en concepto de precios públicos. 
f. O produto das operacións de crédito. 
g. O producto das multas e sancións no ámbito das súas competencias.  
h. As demáis prestacións de dereito público. 

2. (…)” 

 

Como se expuxo, a diferencia, entre os ingresos e os gastos imputables  a unha 

actuación para a administración pública, será o que determine a sustentabilidade 

de tal actuación. A tales efectos, e, expostos tamén de onde capta os ingresos a 

administración local, cabe diferenciar entre os ingresos que en relación a actuación 

realizará de xeito puntual e os ingresos que realizará de xeito periódico.  

 

O importe resultante depende da conxunción de tres factores concurrentes na maior 

parte dos supostos recaudatorios: 

- Base impoñible 

- Tipo de gravame 

- Aplicación de exencións ou bonificacións 

 

Ingresos puntuais: Prodúcense nun momento determinado a consecuencia dunha 

actuación.  
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En relación á actuación cumpre indicar que os ingresos puntuais se refiren ás fase de 

urbanización, construcción e venda e cumpre sinalar: 

- O  Imposto de construccións e obras (ICIO), respecto do cal en Vigo as vivendas de 

protección oficial gozán dunha bonificación do 50%. 

- As Tasas correspondentes a: 

 Licenza de obras   

 Licenza de primeira ocupación;  respecto do cal en Vigo as vivendas de 

protección oficial están exentas. 

- O imposto relativo  ó incremento do valor dos terreos urbanos (IVTNU). 

 

 

Ingresos periódicos: Produciranse dun xeito constante unha vez finalizada totalmente a 

actuación porque gravan a propiedade e a actividade económica dos residentes. 

 

Os ingresos periódicos que se devengarán unha vez finalizada a actuación serán os 

seguintes: 

- Imposto sobre bens inmobles (IBI) 

- Imposto de circulación de vehículos de tracción mecánica (ICVTM) 

- Tasas polos vados de aparcamento 

- Tasa de recollida de lixo. 

 

 

Os ingresos puntuais non deben de ser considerados respecto dos gastos de mantemento das 

infraestructuras e equipamentos públicos, posto que o seu carácter puntual significa que poden 

existir importantes oscilacións na recaudación duns anos a outros e sen embargo os gastos 

relativos ó mantemento dos servizos son polo xeral continuos, ó igual que os ingresos 

periódicos. 
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2.2 CUANTIFICACIÓN DOS INGRESOS: 

 

1. ICIO (Imposto de Construccións, Instalacións e Obras) 

 

A efectos de calcular os ingresos resultantes do ICIO,  a base impoñible deste imposto é 

o custo da construcción.  

Para o seu cálculo seguirase o seguinte esquema: 

- Empregase o módulo que recoñece o Colexio Oficial de Arquitectos  de Galicia 

en canto custe de m2 construido (520 €/m2).  

- Como o COAG considera o módulo básico aplicable a construcción de vivenda 

colectiva, cumpre aplicar coeficientes correctores recoñecidos tamén polo 

COAG.  

- O tipo de gravame que aplica no Concello de Vigo no ICIO é do 3,5%. 

- Para  a vivienda sometida a réxime de protección existe unha bonificación do 

50%. 

 

  m2 previstos Módulo 
básico 

Coeficiente 
corrector sobre 
módulo básico 

Base Impoñible = 
Estimación coste 

contrucción            
(m2 x módulo básico x 

coefiente corrector) 

Unifamiliar 16.599,65 1,10 9.494.999,80 €Vivenda 
Colectiva Libre 28.209,15 1,00 14.668.758,00 €

Garaxes vivenda libre         7.744,00

520,00 € 

0,4 1.610.752,00 €
      

Total 25.774.509,80 €
      

  m2 previstos Módulo 
básico 

Coeficiente 
corrector sobre 
módulo básico 

Base Impoñible = 
Estimación coste 

contrucción            
(m2 x módulo básico x 

coefiente corrector) 

Vivenda Colectiva Protexida  36.682,02 1,00 19.074.650,40 €

Garaxes vivenda libre         10.076,00

520,00 € 

0,4 2.095.808,00 €
      

Total 21.170.458,40 €
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TIPO GRAVAMEN Aplicable Concello Vigo 3,5  % 
      
      
Total recuadación ICIO = BI x Tipo Gravamen (aplicación da bonificación do 50% en vivienda protexida) 
      
 Vivienda libre    
      
 25.774.509,80 € x 3,5%   
      
  902.107,843 €    
      
 Vivienda protexida (aplicando bonificación do 50%)  
      
 21.170.458,40 € x 3,5% x 0,5 (bonificaión)  
      
 370.483,02 €  
      
 TOTAL RECAUDACIÓN ICIO 1.272.590,87 €  

 

 

2 y  3: As Tasas da Licenza de Obras e da Licenza de Primeira Ocupación: 

 

Estas tasas fundamentadas no artigo 20.4.h do Texto Refundido das Facendas Locais 

gravan a prestación de servizos administrativos e en concreto “ó outorgamento das 

licenzas urbanísticas esixidas pola lexislación do solo e de ordenación urbana” 

 

No caso da licenza de obras a Base impoñible correspondese co custe de construcción e 

o tipo de graveme aplicable no Concello de Vigo é do 0,95 %. 

  m2 
previstos 

Módulo 
básico 

Coeficiente 
corrector sobre 
módulo básico 

Base Impoñible = 
Estimación coste 

contrucción           
 (m2 x módulo básico 
x coefiente corrector) 

Unifamiliar 16.599,65 1,10 9.494.999,80 €Vivienda 
Colectiva 64.891,17 1,00 33.743.408,40 €

Garaxe 17.820,00
520,00 € 

0,4 3.706.560,00 €
      

Total 46.944.968,20 €
      
TIPO GRAVAMEN Aplicable Concello Vigo 0,95%   
      
Total recuadación ICIO = BI x Tipo Gravamen    
      
 46.944.968,20 € x 0,95%   
      
 445.977,198 €   
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No caso da licenza de primeira ocupación no concello de Vigo está establecido un 

prezo unitario por vivenda (13 €) e por planta de garaxes (18€), non obstante existe 

bonificación de exención total para  a vivenda  de protección, polo que soamente se 

realizan os cálculos respecto da vivenda libre. 

 

Concepto Importe tasa Estimación 
númerica  Importe  

Vivienda Réxime libre 13 € 452 5.876,00 € 
Planta de aparcamento  
(3 por edificio libre, 
considerando necesarios 13 
bloques de viv libre) 18 € 39 702,00 € 
    

Total 6.578,00 € 
 

 

4. IVTNU: Imposto do valor do incremento do valor  dos terreos de natureza 

urbana (comúnmente coñecido coma plusvalía) 

 

Este imposto, regulado nos artigos 104 e seguintes do Texto refundido la Lei reguladora 

das Facendas Locais grava o incremento de valor que experimenten os terreos urbanos,  

e que se pon de manifesto na transmisión da propiedade ou de calquer dereito real que 

grave os inmobles. 

 

A base impoñible está constituida polo incremento do valor dos terreos posto de 

manifesto no momento do devengo e ó longo dun periodo de tempo de 20 anos. Sobre 

este valor aplicase unha porcentaxe en función dos anos nos que se xerou o incremento. 

O tipo de graveme é decidido por cada Concello pero non se pode superar o 30%. 

Obtida a cuota cabe a aplicación de importantes deducións (incluso do 95%). 

 

A multitude de varibles que inciden no cálculo deste imposto levanos a realizar o 

cálculo dun xeito máis estimativo que os outros impostos ou taxas e por iso  

empregaremos unha cantidade como estimación de cuota para as vivendas (250 €) e 

para os garaxes (300 €). 
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Concepto  estimación 
cuota 

Estimación 
númerica  Importe  

Vivenda 250 € 910,00 227.500 € 

Plantas de aparcamento  
(3 por edificio) 300 € 90 27.000 € 
    

Total 254.500 € 
 

 

5. IBI (Imposto de Bens Inmobles) 

A base impoñible deste imposto é o valor catastral do inmoble e o tipo de gravame que 

aplica no Concello de Vigo para os inmobles de natureza urbana e do 0,759 % 

 
Estimación 
valor catastral 
(m2) 

m2 previstos Importe BI (valor 
catastral x m2 construido) 

Vivenda 266,21 € 81.490,82 21.693.671,19 € 
Garaxe 141,79 € 17.820,00 2.526.697,80 € 
    

Total 24.220.368,99 € 
 

TIPO GRAVAMEN IBI: Aplicable Concello Vigo 0,759 % 
    
Total recuadación IBI = BI x Tipo Gravamen 
    
 24.220.368,99 € x 0,759% 
    
 183.832,601 € 
 

 

6. IVTM ( Imposto de vehículos de tracción mecánica)  

Este imposto grava a titularidade dos vehÍculos de tracción mecánica aptos para circular 

polas vías públicas. 

 

A efectos de calcular o que o Concello pode recaudar por este concepto seguiremos o 

seguinte esquema: 

- Consideraremos 1,5 vehículos por cada vivenda. 

- Aplícamos a cuota prevista para máis de 20 cabalos fiscais no artigo 95 do 

Texto Refundido da Lei de Facendas Locais (112 €) 
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Nº previsto 
de vivendas 

Estimación 
coche por 
vivienda 

Total vehículos Importe cuota Total 

910 1,5 1365 112 € 152.880,00 € 
 

 

7. Tasas Vados de aparcamentos 

 

Esta tasa fundamentada no artigo 20.3.h do Texto Refundido das Facendas Locais grava 

a utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local, e en 

concreto a  “Entrada de vehículos a través das beirarrúas”  

 

No concello de Vigo o importe desta tasa ascende a 75,30 €/ano aplicable a vivendas 

unifamiliares. 

 

Considerando que os garaxes teñen unha media de 50/70 prazas, por cada vado nun 

edificio corresponde unha tasa de 3.765 €. 

 Nº  Estimado 
Vados  
estimados 

Tasa 
Aplicable  Importe Vados 

Viviendas 
unifamilires 100 1 75,30 € 7.530,00 € 
Edificios 30 4 3.765,00 € 451.800,00 € 
       
    Total 459.330,00 € 

 

 

 

8. Tasas pola prestación de servizos públicos (Lixo) 

 

Para a estimación do que se recauda por este concepto, partese da premisa  de que nesta 

zona do Concello de Vigo o importe pola tasa de recollida de lixo por vivenda é de 

80,50 €/ano. 

Nº previsto 
de vivendas Importe Tasa Total 

910,00 80,50 € 73.255,00 €
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2.3. DETERMINACIÓN DAS ACTUACIÓNS  PRECISAS NO 
DESENVOLEMENTO DO SECTOR S-80-R MACAL E A SÚA REPERCUSIÓN 
NAS ADMINISTRACIÓNS AFECTADAS. 

 
No presente apartado,  enuméranse as actuacións que conleva o desenvolvemento do 
sector de Solo S-80-R MACAL, identificando se son as administracións públicas, ou os 
propietarios privados os que deben sufragar tales actuacións. 
 
É necesario identificar as actuacións precisas para o desenvolvemento do sector 
identificando a quen se imputan, e asimesmo realizar unha posterior cuantificación do 
custe de mantemento do ámbito unha vez que estea completamente executado. 

 

2.3.1. Elaboración do Planeamento de Desenvolvemento. 

Inicialmente o desenvolvemento do Sector S-80-R require da elaboración do 
Planeamento de Desenvolvemento, actuación que - segundo a ficha do PXOM de Vigo 
relativa a este ámbito - corresponde á administración posto que na ficha indícase que a 
iniciativa da formulación do Planeamento de Desenvolvemento é pública. Neste senso é 
o Concello de Vigo quen está levando a cabo esta actuación. 
 
Na ficha do ámbito, establecese tamén, que o sistema de actuación é o de 
“Compensación” (art 154 e seguintes da Lei 9/2002 de 30 de decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia- en adiante LOUGA-), polo que as 
demáis actuacións que implique o desenvolvemento (Elaboración Proxecto 
Compensación, Elaboración Proxecto Urbanización e Urbanización do ámbito- salvo a 
dos sistemas xerais-) serán actuacións que corresponderá levar a cabo e sufragar ós 
particulares propietarios de terreos no ámbito. 

 

2.3.2. Conservación das Obras de Urbanización.  

 
Unha vez que se finalize o desenvolvemento do Sector S-80-R MACAL, se urbanice o 
sector e se reciban as obras polo Concello, os propietarios do ámbito terán a obriga de 
constituirse en entidade de Conservación ós efectos de conservar por un prazo mínimo 
de 5 anos (Artigo 2.35 NNUU PXOM Vigo) o mobilliario urbán e as zonas verdes de 
superficie inferior a 5.000 m2. (Sen perxuizo de que no Plan Parcial do Sector S-80-R 
MACAL se estableza algo diferente). As zonas verdes cunha superfcie superior a 5.000 
m2, corresponde a súa conservación ó Concello dende o momento de recepción das 
obras de urbanización. 
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Tras os cinco anos a conservación dos elementos anteriormente citados (Zonas verdes 
inferiores a 5.000 m2 e mobiliario urbán) corresponderá ó Concello de Vigo. 

 

2.3.3. Obtención e execución dos Sistemas Xerais previstos no PXOM. 

 
Con respecto ós sistemas xerais existentes e previstos no ámbito, o artigo 22 da 
LOUGA, establece no seu apartado b, que será obriga dos propietarios ceder, 
gratuitamente e sen cargas o chan necesario para a execución de tales sistemas, e,  
executar a urbanización únicamente dos incluídos no sector e nas condicións que 
determine o Plan.  
 
Atendendo ó estableciodo na LOUGA, hai que sinalar que no ámbito S-80-R MACAL 
prévense, con respecto ós sistemas xerais viarios, as seguintes actuacións: 
 
- Ronda de Vigo Balaídos-Universidade: Obtención de solo de 4.160 m2. 
- Ronda de Vigo Universidade-Seminario: Obtención de solo de 4.623 m2 
- Estrada de Valadares (PO 330): Mellora 
- Rúa Ramiro Pascual (C-7002 ou PO 2004): Mellora  
 
En atención a estas previsións que fai o PXOM e á información obtida do Concello de 
Vigo, sabemos, en canto ós sistemas xerais definidos como Rondas (Vigo Balaídos - 
Universidade e Vigo Universidade - Seminario) corresponderá os propietarios do 
ámbito a cesión dos terreos necesarios, e a súa execución será sufragada pola Xunta de 
Galicia. Respecto dos demáis sistemas xerais viarios incluidos, a súa mellora e 
execución corresponde ós propietarios. 
 
Con respecto a outros sistemas xerais diferentes do viario, na ficha do PXOM prevense 
porcentualmente que custes deben asumir os propietarios do ámbito para reforzar o 
subsistema da distribución de auga, o soterramento da rede de eletricidade  e o reforzo 
dos colectores secundarios de augas residuais. O cálculo porcentual é realizado no 
PXOM de Vigo considerando canto debe imputarse a cada actuación prevista, en 
función do que implique o seu desenvolvemento; polo que cabe concluir que estas 
actuacións de reforzo, ampliación e soterramento son sufragadas integramente pola 
propiedade do ámbito. 
 

2.3.4. Mantemento do Sistema Viario. 

En canto ó viario creado ou sobre os que se actuará no desenvolvemento do Sector S-
80-R Macal, o PXOM de Vigo non  prevé que a propiedade privada teña que facerse 
cargo da súa conservación dende o momento en que as obras de urbanización sexan 
recibidas polo Concello, polo que o mantemento dos mesmos será levado a cabo polos 
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titulares de tales sistemas viais.  A estos efectos cumpre sinalar que dentro do ámbito 
existen diversos titulares dos viais existentes: 
 
- O Concello de Vigo é o titular do vial principal existente (A Estrada Clara 

Campoamor) e será o titular dos sistemas Xerais que se pretenden obter/completar 
co  desenvolvemento (Ronda de Vigo Balaídos- Universidade e Ronda de Vigo 
Universidade-Seminatrio) 

 
- A Xunta de Galicia é titular da estrada PO-330 (Avenida de Castrelos) respecto da 

cal se preve que sexa mellorada polo desenvolvemento 
 

- A Deputación de Pontevedra é titular da estrada PO 2004 (Rúa Ramiro Pascual) 
respecto da cal se preve que sexa mellorada polo planeamento. 

 
- O Concello de Vigo será o titular do restante viario interno no ámbito.  

 

2.3.5. Prestación de Servizos. 

 
En canto ós servicios, que se implantarán e mellorarán no ámbito, cabe diferenciar se as 
redes dos servizos serán cedidas ás empresas suministradoras ou ó Concello de Vigo, e 
en función da futura titularidade das redes (e dos contratos que asine o Concello para  a 
concesión dos servizos) será como se determine  que ten a obriga de costear o 
mantemento,  polo que neste momento é unha obriga difícil de encadrar. 
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2.4. CUANTIFICACIÓN DOS CUSTES IMPUTABLES ÁS ADMINITRACIÓNS 

 
Unha vez quedaron definidas as actuacións precisas no desenvolvmento do Sector S-80-
R MACAL, a continuación mostrase un esquema das actuacións imputables ás 
administracións implicadas e reflexase unha cifra estimativa do custe que supón a 
actuación para o Concello de Vigo, diferenciando de si se trata de actuacións puntuais (a 
desenvolver unha soa vez) ou accións continuadas. 
 
CONCELLO DE VIGO: 
  

Actuación puntual  Custe estimado 

 
Elaboración do Planemento de Desenvolvemento 
 

170.472,442 € 

 
 
 

Actuacións continuadas Custe estimado 

 
Conservación zonas verdes no ámbito de superficie inferior  a 
5.000 m2 (a partir de 5 anos dende a recepción das obras de 
urbanización) 
 
 
Conservación mobiliario urbán (a partir do 5º ano dende a 
recepción das obras de urbanización) 
 
 
Mantemento do sistema viario do ámbito de titularidade municipal 
 

Alumeado publico Prestación de servizos: 
(imputables ó ámbito) Recollida de Lixo 

148.457,40  €/ano 

 
 
En canto á xustificación relativa o custe estimado  do mantemento do ámbito, para esta 
estimación partimos dos Orzamentos para 2010 do Concello de Vigo e seguese  o 
esquema definido a continuación: 
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1.- Consideranse os capítulos de gastos 1 e 2 (Persoal e Gastos Correntes en bens e 
servizos), cuxa contía segundo a clasificaión económica de orzamento de gastos de 
2010 ascende a  163.125.915,34 €   

 
Xuntase copia dos orzamentos do Concello de Vigo para 2010 obtido da páxina web do 
Concello. 

 
2.- Considerase ó número de habitantes que ten o Concello de Vigo (Aprox. 300.0000) 
 
3.- Dividese a suma do estimado nos capítulos 1 e 2 de gastos entre o número estimado 
de habitantes de Vigo, e resulta unha cifra de 543,75 € como media de gasto do 
Concello de Vigo por habitante. 
 
4.- Estimase que ó menos o 10% do que o Concello invirte nos seus veciños se destina ó 
mantemento das infraestructuras e suministro dos servizos, polo que resulta que o 
Concello de Vigo en gastos de mantemento das infraestruturas e de servicios invirte por 
veciño unha media de 54,37 €/ano. 
 
5.- Considerase que tralo desenvolvemento do ámbito S-80-R Macal o número de 
habitantes que pode acoller o ámbito é de 2.730 habitantes (3 persoas por vivenda) 
 
6.- Multíplicase o número de habitantes previstos na actuación polo importe que se 
considera que o Concello de Vigo inverte por cidadán respecto do mantemento das 
infraestructas e dotación de servizos (2.730 x 54,38 €) resultando que se estima que o 
custo de mantemento do ámbito por ano ascende a 148.457,40 €. 
 
En relación a esta estimación hai que ter en conta a obriga establecida nas normas 
urbanísticas do Concello de que os propietaros se constitúan en entidadade de 
conservación para que durante 5 anos asuman o mantemento do mobiliario urbán e das 
zonas verdes cunha superficie inferior a 5.000 m2. 
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A sustentabilidade económica dos desenvolvementos urbanisticos realizase únicamente en 
referencia á adminitración Local, non obstante, non  debemos perder de vista que a  actuación 
conleva gastos para outras administracións públicas, accións imputables e Adminitracións que 
se enumeran de continúo sen chegar a cuantificalos: 

 
 
XUNTA DE GALICIA: 
 
Actuacións Imputables: 
 
- Execución  Ronda Vigo Balaídos-Universidade 
- Execución Ronda Vigo Universidade-Seminario 
- Mantemento do sistema viario do ámbito de titularidade autónómico (PO 330 

Avenida de Castrelos) 
  
 
DEPUTACIÓN PONTEVEDRA 
 
Actuación Imputable: 
 
- Mantemento do sistema viario do ámbito de titularidade da Deputación (PO 2004 

Rúa Ramiro Pascual) 
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2.5. CUANTIFICACIÓN DOS INGRESOS DAS FACENDAS PÚBLICAS  
INHERENTES Ó DESENVOLVEMENTO DO ÁMBITO. 

No apartado anterior realizouse unha aproximación cuantitativa dos custes que suporía 
para as administracións  o desenvolvemento e mantemento do Sector S-80 R Macal. 
Para determinar se o desenvolvemento da actuación é sustentable económicamente, 
cumpre analizar os ingresos que xeraría e se estos son suficientes. 
 
Para determinar os ingresos que xerará o desenvolvemento do ámbito, únicamente 
cumpre referirmos a ingresos cuxo destinatario é a Facenda Local e por iso a 
comparación  que se realiza no seguinte apartado únicamente ten en conta os custes 
imputables á administración local e os ingresos que lle repercutirían á mesma. 
 
Nos seguintes cadros enumeránse os conceptos recaudatorios que correspone ingresar o 
Concello de Vigo e que se estimaron no apartado 2.2 (Cuantificación dos Ingresos) 
Diferénciase entre ós ingresos que se producirán previsiblemente unha única vez e os 
ingresos que se producirán de xeito periódico: 
 
CONCELLO DE VIGO: 
  
Ingresos únicos: 

Concepto 
Importe 
Estimado 

Imposto de Construcción e e obras (ICIO) 1.272.590,87 € 

Tasa de Licencias de Obras 445.977,20 € 

Tasa de licenza de primeira ocupación 6.578,00 € 
Imposto incremento valor terreos 
natureza urbana 254.500,00 € 
  

Total 1.979.646,06 € 
 
Ingresos periódicos 
 

Concepto 
Importe 
Estimado 

Imposto sonbre Bens Inmobles (IBI) 183.832,60 € 

Imposto de circulación de vehículso de 
tracción Mecánica 152.880,00 € 

Tasas por vados de aparcemento 459.330,00 € 

Tasa recollida de lixo 73.255,00 € 
  

Total 869.297,60 € 
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2.6. COMPARATIVA E CONCLUSIÓNS: 

 
Ós efectos de facer unha valoración sobre a sustentabilidade económica do 
desenvolvemento do Plan Parcial S-80 R Macal a operación a realizar, como se indicou 
ó comezo deste estudio  é a diferencia entre os ingresos que se prevé teña ó Concello de 
Vigo e os gastos que se preve que lle supoña o desenvolvemento do ámbito. 
 
A operación diferencianse en dúas, porque non se deben mesturar os importes de custos 
e ingresos que só se producirán unha vez cos importes de custes e ingresos que teñen 
una periodicidade anual: 
 
Operación 1: 
 
Ingresos por actividades a 
desenvolver unha única vez 

- Gastos por actuacións a desenvolver 
unha única vez 

 
1.979.646,06 € - 170.472,44 €= 1.809.173,62 € 

 
Operación 2: 
 

Ingresos producidos 
periódicamente 

- Gastos por actuación e obrigas 
periódicas 

 
869.297,60 €/ano  - 148.457,40 €/ano = 720.840,201  €/ano 

 
Coas estimacións feitas en ambos casos os ingresos do Concello superan os gastos e 
resulta un saldo positivo, polo que cabe concluir que para a Facenda Local a 
actuación de desenvolmento do Sector S-80-R Macal é sustentable 
económicamente, e o desenvolvemento do Sector S-80-R Macal incluso supón un 
aumento dos ingresos do Concello. 
 
 
En prol tamén da sustentabilidade económica que determina o desenvolvemento da 
actuación: 
 
- Cabe recordar a obriga da propiedade de constituirse en entidadae de Conservación 

por un pazo de 5 anos para a conservación das zonas verdes cunha superficie 
inferior a 5.000 m2. 
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- E finalmente facer mención a que co desenvolvemento a Administración Local, 
incrementa o seu patrimonio inmobiliario, pois en virtude das obrigas de cesión que 
teñen os propietarios adquire unha serie de terreos de xeito gratuito: 

 
o 11.330,38 m2 que se deberán destinar a equipamentos públicos (incluíndose 

a reserva de solo de vivenda dotacional). 
 

o Os terreos que con posterioridade (no instrumento de Equidistribución) se 
lle atribúan ó Concello en virtude da cesión do 10% da edificabilidade. 
Terreos cos que  Concello  obterá un importante lucro se decide enaxenalos 
como solo ou construídos para despois alugar ou vender. 

 
Complementariamente a sustentabilidadae económica expresada en termos númericos, o 
desenvolvemento urbanístico do sector S-80-R Macal implica impactos beneficiosos 
para a comunidade e para a ordenación que se traducen nunha sustentabilidade que non 
se pode medir ou cuantificar. 
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3. ADECUACIÓN DO SOLO DESTINADO A USOS PRODUCTIVOS. 

O Sector de Solo Urbanizable S-80-R MACAL defínese no PXOM de VIGO como un 
Sector de planeameto Remitido (S), o que implica a necesidade de desenvolver o ámbito 
a través dun Plan Parcial, que deberá axustarse a normativa urbanística vixente e 
enmarcarse dentro do establecido pola ficha recollida no documento de Xestión e 
Execución do PXOM de Vigo. 
 
A clasificación do solo no ámbito S-80-R MACAL é de solo urbanizable delimitado, 
segundo o instrumento de planeamento vixente (PXOM de VIGO), o que determina que 
segundo a normativa se considera un chan apto para o desenvolvemento urbanístico, e 
concretamente segundo a ficha do PXOM de Vigo se considera que o uso principal ó 
que se debe destinar é o residencial. 
 
O ámbito está rodeado por solo clasificado polo PXOM de Vigo como Solo Urbano 
Consolidado, polo que o desenvolvemento do ámbito determinará a continuidade 
urbanística, xa que a ordenación do mesmo supón a eliminación dunha illa de chan sen 
ordear e polo tanto a optimización  da trama urbana que xa existe ó redor do ámbito. 
 
A xustificación da clasificación deste ámbito como solo urbanizable enmárcase dentro  
do obxectivo do PXOM de Vigo da compacidade, xa que se trata de desenvolver un 
solo, que como se dixo linda con solo urbano  na súa maior parte, polo que co 
desenvolvemento deste solo tratase de densificar un baleiro urbano e conseguir a 
eficiencia ecónomica que supón desenvolver un chan lindante con chan urbano, xa 
desenvolto, evitando o crecemento disperso da poboación que xera custes ecónomicos 
máis altos para as facendas Locais; xa que o Concello é a administración que debe 
garantir os servizos ós seus veciños. 
 
Podemos definir como “uso productivo do solo” o dereito a emplear dun xeito 
continuado e habitual a súa superficie, neste ámbito actualmente existen pequenas 
explotacións agropecauarias, en todo caso de caracter familiar, non obstante e tal e 
como se observa das fichas das parcelas moitas delas atópanse en estado de abandono. 

 

O carácter minifudista dos terreos incluídos no ámbito e á vista das explotacións 
existentes, fan concluir que no ámbito non existen valores agropecuarios que merezan 
ser protexidos, e polo tanto que a superficie total do sector delimitado como S-80-R 
MACAL  (agás as zonas vinculadas ó rio Barxa, que se tratan con mayor sensibilidade e 
de feito  se consideran de dominio público) constitúe un solo apto para urbanizar. 
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4.- OUTRAS CONSIDERACIÓNS: 
 
A valoración dunha actuación urbanística pode ser abordada dende diversos puntos de 
vista, pois cabe a reflexión non somentes da sustentabilidade económica senón tamén da 
ambiental e da social. 
 
O obxecto do presente documeto é a analise da sustentabilidade económica (viabilidade 
da actuación no contexto da facenda local), asimesmo a través do Estudio de Impacto 
Ambiental, analízase a sustentabilidade ambiental  do desenvolvemento da actuación. 
 
En canto a sustentabilidade no ámbito social, a continuación realizase unha 
enumeración dos impactos relacionados co desenvolvemento da actuación e que se 
consideran positivos e polo tanto que redundan na sustentabilidade social do 
desenvolvemento. En todo caso, trátase de impactos de difícil cuantificación pero que 
supoñen unha revalorización do espacio e do solo: 

- Dotación de equipamientos para a zona, (onde xa existen vivendas). 

- Dotación de espacios verdes e recuperación das áreas  sensibles. 

- Mellora nas infraestruturas de conexión do campus universitario coa cidade de 
Vigo. 

- Recuperación e posta en valor do patrimonio (muiños) 

- Recuperación e creación de zona verde en torno ó Río Barxa. 

- A creación de vivenda en réxime de protección (obriga de que o 45 % das 
residencias sexan en réxime de protección) 

- A creación do postos de traballo derivados tanto da urbanización da zona como da 
implantación posterior de actividades comerciais (uso compatible co de vivenda). 

 
Os impactos enumerados son en todo caso positivos tanto para o ámbito,  para os 
propietarios e os  veciños, coma para o entorno e a cidade de Vigo. 
 

 
Vigo, decembro de 2010. 
 

Francisco Javier Alonso Davila, arquitecto Antonio Hernández Crespo, arquitecto 
 
 

Urbes Gestión del Suelo, s.l. 
Manuel Barbeito Fernández  
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