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CONSIDERACIÓNS PREVIAS: OBXECTO. 

 
O presente documento redáctase en cumprimento do establecido no artigo 16.1.e) do Real Decreto 
Lexislativo 2/2008, de 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da lei do solo. 

 
Art 16.1.e)  RDLex 2/2008: 
 
As actuacións de transformación urbanística comportan, segundo a súa natureza e alcance, os 
seguintes deberes legais: 
 
(…) 
 
e) Garantir o realoxo dos ocupantes legais que se precise desaloxar dos inmobles situados 
dentro do área da actuación  e que constitúan a súa residencia habitual, así coma o retorno 
cando teñan dereito a él, nos termos establecidos na lexislación vixente “ 
 

A través deste documento estudianse as consecuencias sociais para os residentes do mesmo, é dicir as 
implicacións que supón o desenvolvemento do ámbito a aquelas persoas que residen nunha das 
vivendas existentes no ámbito. 
 
Neste senso o obxectivo do presente documento é realizar unha análise das vivendas existentes no 
ámbito e determinar a compatibilidade ou incompatibilidade coa ordenación proposta polo Plan 
Parcial. 

 
Para tal estudio cumpre: 

 Analizar as vivendas existentes no ámbito sinalando o seu réxime de 
ocupación (propiedade, arrendamento) 

 Analizar a compatibilidade das viviendas existentes coa ordenación 
proposta polo Plan Parcial. 

 Analizar a compatibilidade de residir no ámbito durante as obras de 
urbanización. 

 Sinalar as posibilidades dos residentes do ámbito cuias viviendas sexan 
incompatibles coa ordenación do Plan Parcial e polo tanto sexan obxecto 
de demolición. 

 Sinalar as posibilidades dos residentes do ámbito cuias viviendas sexan 
compatibles coa ordenación pero respecto das cales non sexa posible 
residir durante a execución das obras de urbanización. 
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1.- RELACIÓN DE VIVENDAS EXISTENTES NO ÁMBITO 

 
No ámbito S-80-R MACAL existen 19 edificacións que se consideran vivendas e como tal están 
descritas nas fichas das parcelas elaboradas no levantamento topográfico. 
 
 A continuación insértase un cadro onde se indica o número da parcela, o propietario, a superficie, a 
construcción existente con destino a vivienda, a superficie construida e os servizos cos que conta: 
 
CADRO 1       

       

PARCELA  PROPIETARIO SUP. 
PARCELA

ELEMENTO 
EXISTENTE USO SUP. 

CONSTRUIDA Servicios 

9 ADOLFO CARIDE 
RODRIGUEZ 1054 VIVENDA RESIDENCIA 244,00 

Rede de abastecemento  
de auga, electricidade , 
liña telefónica 

17-1 EVA MARIA FREIRIA 
FIGUERAS 394,42 VIVENDA RESIDENCIA 393,00 

Rede de abastecemento  
de auga, electricidade , 
liña telefónica 

17-2 MANUEL FREIRIA 
MACEIRA 542,88 VIVENDA RESIDENCIA 221,00 

Rede de abastecemento  
de auga, electricidade , 
liña telefónica 

95 MARIA DEL CARMEN 
JOAQUIN PEREIRA 343,05 VIVENDA RESIDENCIA 132,00  Electricidade , liña 

telefónica 

VIVENDA EN RUINAS 61,00 
  

97 MARIA VICTORIA 
MOLARES ALONSO 1678,07 

CHABOLA DE 
MADEIRA   46,00 

  

109 JOSE LUIS FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ 1262,53 VIVENDA RESIDENCIA 333,00 

Rede de abastecemento  
de auga, electricidade , 
liña telefónica, Rede de 
saneamento 

110 LOURDES FERNÁNDEZ 
ALVAREZ 871,39 VIVENDA RESIDENCIA 290,00 

Rede de abastecemento  
de auga, electricidade , 
liña telefónica, Rede de 
saneamento 

120 JOSÉ LUIS FERNANDEZ 
VILA 712,51 VIVENDA RESIDENCIA 145,00 

Rede de abastecemento  
de auga, electricidade , 
liña telefónica, Rede de 
saneamento 

RESIDENCIA 
129 JOSÉ AMBROSIO 

NOVAS 276,9 VIVENDA 
BAR 
(ALUGADO) 

305,00 

Rede de abastecemento  
de auga, electricidade , 
liña telefónica. 
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PARCELA  PROPIETARIO SUP. 
PARCELA

ELEMENTO 
EXISTENTE USO 

SUP. 
CONSTR. 

 
Servicios 

138 YOLANDA FARO 
CHAMADOIRA 560,68 VIVENDA RESIDENCIA 365,00 

Rede de abastecemento  
de auga, electricidade , 
liña telefónica, Rede de 
saneamento 

159 ENRIQUE BARREIRO 
ESTEVEZ 1512,34 VIVENDA RESIDENCIA 358,00 

Rede de abastecemento  
de auga, electricidade , 
liña telefónica, Rede de 
saneamento 

168 REBECA RODRIGUE DO 
MATO 461,31 VIVENDA RESIDENCIA 160,00 

Rede de abastecemento  
de auga, electricidade , 
liña telefónica, Rede de 
saneamento 

169 ROSA POSADA 
ESTEVEZ 739,87 VIVENDA RESIDENCIA 

(3 FAMILIAS) 211,00 

Rede de abastecemento  
de auga, electricidade , 
liña telefónica, Rede de 
saneamento 

170 HEMERENCIA CARIDE 
RODRIGUEZ 1065,57 VIVENDA RESIDENCIA 186,00 

Rede de abastecemento  
de auga, electricidade , 
liña telefónica, Rede de 
saneamento 

173 SEGUNDO ALONSO 
BARREIRO 1335,06 VIVENDA RESIDENCIA 214,00 

Rede de abastecemento  
de auga, electricidade , 
liña telefónica, Rede de 
saneamento 

175 JOSÉ RODRIGUEZ 
ABALDE  1195,76 VIVENDA RESIDENCIA 315,90 

Rede de abastecemento  
de auga, electricidade , 
liña telefónica, Rede de 
saneamento 

188 NIEVES PEREZ PEREZ E 
FILLOS 563,64 VIVENDA RESIDENCIA 211,00 

Rede de abastecemento  
de auga, electricidade , 
liña telefónica, Rede de 
saneamento 

215 JUAN LUIS ORGE 
ALONSO  649,72 VIVENDA RESIDENCIA 236,00 

Rede de abastecemento  
de auga, electricidade , 
liña telefónica, Rede de 
saneamento 

222 MANUEL ABRIL 
COSTAS 647,78 VIVENDA RESIDENCIA 260,10 

Rede de abastecemento  
de auga, electricidade , 
liña telefónica, Rede de 
saneamento 

 
No ámbito existen moitas máis construccións que as indicadas (edificacións auxiliares, hórreos, 
piscinas, muiños..)  que non se relacionan porque non son o obxecto do presente documento, pero que 
de resultar incompatibles co planeamento proposto polo Plan Parcial implicará que no futuro se teñan 
que demoler, para o cal serán obxecto da oportuna valoración e indemnización, sendo consideradas 
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tales indemnizacións como gastos de urbanización o amparo do artigo 132 da Lei 9/2002, de 30 de 
decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. 
 
Nembargantes, ademáis das construccións sinaladas como viviendas no cadro anteriormente exposto 
cabe facer mención a dúas construccións existentes no ámbito que non están relacionadas e que pola 
súa envergadura merecen ser destacadas entre as demáis construccións auxiliares existentes no ámbito: 
 

PARCELA  PROPIETARIO 
SUP. 

PARCELA

ELEMENTO 

EXISTENTE
USO 

SUP. 

CONSTR. 

 

Servicios 

128 EUGENIO BASTERO 205,86 
NAVE-

GALPÓN 
ALMACÉN 143,00 

Electricidade, os 

demáis ignoranse 

203 
AMADEO CONDE 

ARAUJO 
1653,59 

CASETA-

VIVENDA 
DESCOÑECIDO 42,00   
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2.- COMPATIBILIDADE DAS EDIFICACIÓNS EXISTENTES NO ÁMBITO COA 
ORDENACIÓN PROPOSTA POLO PLAN PARCIAL. 
 
 
2.1.- VIVENDAS 
 
A Ordenación proposta polo Plan Parcial, de conformidade cos obxectivos sinalados na memoria 
informativa resulta compatible coa maior parte das viviendas consideradas no CADRO 1. 
 
Concretamente as vivendas que non son compatibles coa ordenación proposta polo Plan Parcial son 
as seguintes, inicándose tamén os motivos de tal incompatibiliadde co planeamento proposto: 
 

- Vivenda da parcela 95, propiedade de Dona Maria del Carmen Joaquin Pereira: 

É incompatible coa ordenación proposta xa que o plan  parcial califica o solo que 
ocupa a construcción coma Ordenanza de Viario. 

 

- Edificacións (en ruinas e chabola) da parcela 97 , propiedade de Dona María Victoria Molares 
Alonso. 

Son incompatibles coa ordenación proposta xa que o plan califica o solo que ocupan as 
construccións ca Ordenanza Equipamento co carácter de dotación autonómica para a 
construción de vivendas de promoción e titularidade pública. 

 

- Vivenda da parcela 138, propiedade de Dona Yolanda Faro Chamadoira: 

É incompatible coa ordenación proposta porque o plan califica a meirande parte do 
solo que ocupa a construcción coma Ordenanza de edificación para residencial 
colectivo (Ordenanza RC), e unha pequena parte calificao coma Ordenanza  de Zonas 
Libres (Ordenanza ZV). 

 

- Vivenda da parcela 159, propiedade de Don Enrique Barreiro Estévez: 

É incompatible coa ordenación proposta xa que o plan califica o solo que ocupa a 
construcción como zona verde (Ordenanza ZV), no entorno non urbanizado do río 
Barxa. 

 

- Vivenda da parcela 188, propiedade de Dona Nieves Pérez Pérez e fillos: 

É incompatible coa ordenación proposta porque o plan parcial califica o solo que 
ocupa a construcción ca Ordenanza de Viario. (Rotonda de intersección da vía parque 
da universidade cos viais de novo trazado). 
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- Vivienda da parcela 215, propiedade de D. Juan Luis Orge Alonso: 

É incompatible coa ordenación proposta xa que o plan califica o solo que ocupa a 
construcción coa Ordenanza de edificación para edificación en altura (Ordenanza RC).  

 
 

 
 
2.2.- OUTRAS CONSTRUCCIÓNS 
 
Na documentación integrante do Plan Parcial do Sector S-80-R Macal (Documento “Memoria 
informativa”)  e de conformidade coas fichas das parceles realizadas mediante o levantamento 
topográfico, sinalase que no ámbito, ademáis das 19 edificacións destinadas a vivendas,  existen outro 
tipo de construccións por todo o ámbito: 

- Edificacións auxiliares (galpóns, alpendres) 

- Piscinas 

- Hórreos 

- Lavadoiro 

- Muiños 

 
EDIFICACIÓNS AUXILIARES: 
 
As edificacións auxiliares existentes no ámbito son galpóns e alpendres cuio fin é diverso en función 
de si se trata de galpóns en parcelas ailladas (por exemplo o existente na parcela 201) ou se se trata de 
edificacións auxiliares a unha vivienda existente na mesma parcela (por exemplo as edificacións 
auxiliares nas parcelas 9, 17-2, 95). 

En función do sinalado anteriormente na maior parte dos casos nos que as edificacións son auxiliares a 
unha vivienda existente, estas edificaións auxiliares adícanse a garaxe, almacén, galiñeiro ou adega, 
sen embargo cando se trata de construccións en parcelas ailladas (sen outro tipo de construcción ó que 
complementan) pódese considerar que o uso ó que están destinado é á garda de apeiros de labranza. 

As construccións existentes en parcelas ailladas, é dicir, que non son edificacións auxiliares de 
viviendas existentes no ámbito, son incompatibles coa ordenación proposta polo Plan Parcial, polo que 
en función do establecido no artigo 132.1c) da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, serán valoradas e indemizadas aos seus 
propietarios, constituindo tal indemnización un gasto de urbanización a asumir polos propietarios do 
ámbito. 
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En canto as edificacións auxiliares, as vinculadas as viviendas -  que resultan incompatibles coa 
ordenación proposta polo Plan Parcial - por coherencia, resultan tamén incompatibles coa ordenación 
do Plan Parcial e serán obxeto de valoración e indemnización, sendo considerado tal custe como un 
gasto de urbanización de conformidade co sinalado na LOUGA. 
 
Finalmente en canto as edificacións auxiliares das vivendas que resultan compatibles coa ordenación 
proposta, e polo tanto que se manteñen, será no Proxecto de Compensación, cando se realice  a 
parcelación e se estudie que parcela corresponde a cada propietario onde se determine a 
compatibilidade ou incompatibilidade das mesmas coa ordenación en función da posibilidade de que 
tales construccións queden ubicadas na parcela de resultado adxudicada ó propietario da vivienda ou 
se, pola parcelación resultante, o elemento debe ser demolido porque tal construcción non se atopa na 
superficie da parcela de resultado adxudicada ó propietario (situación que tratarán de evitarse polo 
incremento de custe que suporían) 
 
A demolición das construccións, igual que nos casos anteriormente descritos, implicaría a necesidade 
de que tal elemento fose valorado e indemnizado considerándose tal indemnización como un gasto de 
urbanización ó amparo do previsto na LOUGA. 
 
 
 
PISCINAS: 
 
No ámbito existe unha piscina  vinculada a unha vivienda, que é incompatible coa ordenación proposta 
no Plan Parcial, (a ubicada na parcela 139), este feito determina que a piscina tamén resulta 
incompatble e polo tanto será obxeto de valoración e indemnización, sendo considerado tal custe como 
un gasto de urbanización de conformidade co sinalado na LOUGA. 
 
En canto ás piscinas das vivendas que resultan compatibles coa ordenación proposta e polo tanto que 
se manteñen, será no Proxecto de Compensación, cando se realice  a parcelación e se estudie que 
parcela corresponde a cada propietario, onde se determine a compatibilidade ou incompatibilidade das 
mesmas coa ordenación en función da posibilidade de que tales piscinas queden ubicadas na parcela de 
resultado adxudicada ó propietario da vivienda ou se, pola parcelación resultante, o elemento debe ser 
demolido porque tal construcción non se atope na superficie da parcela de resultado adxudicada ó 
propietario da vivenda á que tal piscina está vinculada. 
 
 
HÓRREOS: 
 
No ámbito do Sector de solo Urbanizable S-80-R Macal, existen tres hórreos, vinculados a tres 
vivendas existentes no ámbito (ubicados nas parcelas 159, 170 e 188). 
 
O hórreo da parcela 170 está catalogado polo PXOM de Vigo (nº ref 01-0998)  como elemento 
etnográfico singular, xa que ten unha antigüidade superior ós 100 anos. Respecto de tal elemento, 
prevese a proteción integral, e no caso que nos ocupa ó ser a vivenda á que está asociado compatible 
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co Plan Parcial, haberá que estar ó instrumento de parcelación (Proxecto de Equidistribución) para 
poder discernir se cabe a aplicación de algunha medida de traslado ou semellante, medida que sempre 
debería ser autorizada  de xeito previo pola da Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia. 
 
Os hórreos das parcelas 159 e 188, son incompatibles co planemento, xa que as viviendas ás que están 
asociadas son tamén incompatibles coa ordenación proposta polo Plan Parcial nun caso por 
configurase o solo tras o Plan Parcial nun caso como zona verde e no outro caso por pasar a ser viario. 
O non ser hórreos cunha antigüidadae superior ós cen anos, segundo a normativa do PXOM de Vigo a 
protección da que gozan é proteccion ambiental (moito menos restrictiva que a protección integral). A 
incompatibilidade destes hórreos coa ordenación proposta, determina a necesidade de traslado dos 
mesmos a zonas adecuadas segundo a ordenación proposta polo Plan Parcial, traslado que é posible, 
previa autorización expresa da Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia. 
 
LAVADOIRO: 
 
No ámbito do Sector de Solo Urbanizable S-80-R Macal, existe un lavadoiro na parcela 285, 
titularidade do Monte Macal (Monte Comunal), elemento que non é incluido polo PXOM de Vigo no 
catálogo de elementos do patrimonio etnográfico. 
 
A ordenación proposta polo Plan Parcial tentará de protexer o lavadoiro e promoverá a súa 
recuperación, integrandoo na zona verde coma un elemento de posta en valor do Río Barxa. 
 
 
MUIÑOS HIDRÁULICOS: 
 
Segundo os Planos Serie 2, Follas 16-L, 17-M, 17-L e 15-L dos elementos catalogados do PXOM de 
Vigo, no ámbito Sector de Solo Urbanizable S-80-R Macal, sinalánse como  elementos catalogados 
sete muiños hidráulicos, identificados coas claves 02-0198 a 02-0204. 
 
Non obstante os datos do PXOM,  realizados os traballos de topografía no ámbito, observase que o 
muiño identificado coa clave 02-0201 non existe e polo tanto existe un erro en canto á 
consideración deste elemento no catálogo do PXOM de Vigo. 
 
A continuación insertase cadro nº 2 onde se identifican o número de parcela e o muiño, sinalando a 
clave do mesmo. 
 
CADRO Nº 2: 

PARCELA  USO SUPERFICIE 
CONSTRUCCIÓN

MUIÑO (02-0204) FÓRA DE USO  29,00
165 

MUIÑO (02-0203) FÓRA DE USO 13,60
187 MUIÑO (02-0202) FÓRA DE USO 33,30

MUIÑO (02-0200) FÓRA DE USO 26,50
284 

MUIÑO (02-0199) FÓRA DE USO 27,50
286 MUIÑO (02-0198) FÓRA DE USO 31,00
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Da información obtida no levantamento topográfico, e tal e como se especifica nas fichas realizadas de 
cada parcela, resulta que os muiños están todos actualmente fóra de uso. 
 
Na proposta de ordenación do Plan Parcial preténdese a integración destes elementos (recollidos cunha 
protección integral segundo o catálogo do PXOM de Vigo) na zona verde prevista en torno do Río 
Barxa, conseguindo deste xeito tanto a protección destes elementos coma a posta en valor dos mesmos 
e do propio Río Barxa. Algún destes muiños podería ser recuperado na súa función orixinal como 
musealización dunha actividade que foi tan importante noutro tempo. 
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3.- COMPATIBILIDADE DA RESIDENCIA NO ÁMBITO DURANTE A 
EXECUCIÓN DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN: 
 
No Plan Parcial prevese ó amparo da lexislación aplicable un plan de etapas de urbanización e 
edifición para o desenvolvemnto do Plan Parcial, que posibilita a recepeción parciais das obras  
garantindo o funcionamento de cada etapa  de modo independiente ainda que non se rematen as 
posteriores. 
 
O plan de etapas tamén ten relevancia en canto ó inicio das obras e a compatibilidade de residencia no 
ámbito durante a execución das obras de urbanización, porque en función do planteamento de 
execución de etapas que se faga marcará a data e a  necesitade de desaloxar as viviendas 
incompatibles coa ordenación proposta polo Plan Parcial. Así pois, en función da ubicación das 
vivendas incompatibles e do que se estableza no proxecto de urbanización asi como do plan a seguir 
durante a execución das obras no seu momento se estabecerán as datas para desaloxar as viviendas 
incompatibles, coa grantaría de realoxo dos seus ocupantes.  
 
No Plan de Etapas previsto no Plan Parcial, prevese como primeira etapa unha fase que posibilitaría a 
posta en funcionamento das mazás de tipoloxía unifamiliar onde se poderían ubicar as vivendas dos 
realoxados. A estimación temporal para a execución desta etapa dun ano dende a aprobación do 
Proxecto de Urbanización, sendo a descripción das accións desta etapa as seguintes: 
 

- Posta en servizo das mazás M-N12 e M-N13 con tipoloxía de edificación unifamiliar.  
- Execución das Rúas N-I e N-J e tramo do camiño de Baralla 
- Execución e posta en funcionamento do abastecemento, saneamento e servizos de media e 

baixa tensión que garantan o funcuionamento autono da etapa e a corrdinación das seguintes 
etapas. 

 
A execución das obras de urbanización, implicará para os residentes nestas vivendas a 
incompatibilidade de residencia nas mesmas durante a execución das obras de urbanización cando se 
acometa a urbanización da mazá na que se ubican, xa que é preciso que se proceda a demolición das 
mesmas. 
 

Parcela incompatible coa 
ordenación Proposta   Ubicación según maza de Imaxe Final 

95 Viario: Rúa N-F 

97 MN-7  EQ-VD(Equipamento- Vivienda dotacional) 

138 MN-2 (Residencial Colectivo) Y ZL N5 (Zona libre pública) 

159 ZL-S6 (Zona libre) 

188 Viario (Rúa S-L) 

215 MS-10 ( Mazá con tipoloxía de Residencial Colectivo) 
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Respecto das vivendas compatibles coa ordenación proposta polo Plan Parcial, a  priori presúmese 
que  a residencia nas mesmas é compatible coa execución das obras de urbanización, e polo tanto que 
non será preciso realoxar ós seus ocupantes durante a  execución das obras, todo o máis que se prevé 
será que en momentos puntuais se poidan producir certos problemas de acceso vehicular ás vivendas, 
que non obstante serán obxecto de estudio no plan de seguridade que se deberá elaborar para a 
execución das obras de urbanización. 
 
Respecto dos residentes, nas vivendas compatibles coa ordenación proposta, de considerar eles 
mesmos que é incompatible a residencia nas viviendas durante a execución das obras de urbanización 
no ámbito, cabería que puxesen tal circuntancia en coñecemento da entidade encargada da execución 
do planeamento (presumiblemente a Xunta de Compensación constituida ó efecto e da que 
presumiblemente formarán parte en canto propietarios con terreos e dereitos no ámbito) para analizar a 
situación e dar resposta a situación creada. 
 
Respecto  da compatibidade de seguir utilizando as edificacións co seu fin durante a execución das 
obras de urbanización, cabe facer específica referencia ó establecemento público (bar) existente na 
parcela 129, actualmente en réxime de aluguer. Na mesma parcela existe unha vivenda destinada a 
residencia habitual e en ámbolos dous casos a compatibilidade de residir e seguir explotando o negocio 
de hostalaría son compatibles coa execución das obras de urbanización. 
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4.- POSIBILIDADES DE ACTUACIÓN RESPECTO OS RESIDENTES NO ÁMBITO 
S-80-R MACAL: 
 
 

4.1.- Residentes en vivendas incompatibles coa Ordenación proposta polo Plan Parcial: 
 
 
Como xa se expuxo no apartado 2 do presente documento (Compatibilidade das edificacións existentes 
no ámbito coa ordenación proposta polo Plan Parcial) existen 6 vivendas (5 delas que constitúen o 
domicilio habitual dos seus residentes) que son incompatibles coa ordenación proposta polo Plan 
Parcial e polo tanto, cando se acometa a execución das obras de urbanización serán obxecto de 
demolición. 
 
A aprobación definitiva do Plan Parcial do Sector do Solo Urbanizable S-80-R Macal, determinará a 
posibilidade de declarar a necesidade de ocupación ou expropiación dos inmobles incompatibles en 
virtude do disposto no artigo 29 do Real Decreto Lexislativo 2/2008, de 20 de xuño, polo que se 
aproba o texto refundido da lei do solo. 
 
Non obstante o anterior, de conformidade co artigo 16 do mesmo corpo normativo, entre os deberes 
dos promotores nas actuacións de transformación urbanística atópase o  de garantir o realoxo dos 
ocupantes legais  que se precise desaloxar dos inmobles incluidos no ámbito da actuación. O concello 
de Vigo como administración  tutelante garantirá que se cumpra a obriga de realoxamento. 
 
A Xerencia de Urbanismo do Concello de Vigo,  en sesión de 9 de xullo de 2009, acordou tomar en 
consideración a Resolución do Delegado da área de urbanismo e vivenda respecto do protocolo de 
actuación para a resolución de solicitudes de realoxo en actuacións de urbanización (Expediente 
10/433), publicada no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 195 de 8 de outubro de 2009. 
 
O mentado protocolo establece que para que se recoñeza o dereito de realoxo, os requisitos que se 
deben cumprir son os seguintes: 
 

 Ter a condición de ocupante legal no momento de aprobación definitiva do instrumento que 
estableza a ordenación detallada (no caso do Sector S-80-R Macal refírese ó Plan Parcial) e 
que a vivenda teña a consideración de residencia habitual. 

 Que o inmoble teña que ser desaloxado por incompatibilidade do mesmo coa ordenación 
proposta no instrumento de planemento ou porque é necesaria a súa demolición. 

 Que ningún membro da unidade convivencial posúa dereitos, nin propiedade sobre outra 
vivenda no termo municipal, sempre que tal vivenda estea en condicións de habitabilidade. 

 Que se empregue a indemnización que corresponde para pagar a compra ou aluguer da nova 
vivenda e para os gastos de traslado das novas altas dos contratos de suministro. 

 Que os ingresos da unidade familiar ou convivencial non excedan de 5,5 veces o IPREM. 
 
Considerados tales requisitos, resulta que das 6 vivendas incompatibles coa ordenación proposta polo 
Plan Parcial de desenvolvemento do sector S-80-R Macal, a priori só 5 delas  (dos seus ocupantes) 
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cumpren cos requisitos establecidos polo protocolo do Concello de Vigo, posto que as edificacións a 
parcela 97,  (en ruinas) non constitúen o domicilio habitual da súa propietaria nin de arrendatario 
algún. 
 
Cabería, polo tanto, que os promotores da actuación de conformidade co sinalado no artigo 16.1.e) do 
Real Decreo Lexislativo 2/2008, garantan o realoxo das  familias residentes nas seguintes vivendas do 
ámbito do Sector S-80-R Macal: 
 

- Vivenda da parcela 95, propiedade de Dona Maria del Carmen Joaquin Pereira. 

- Vivenda da parcela 138, propiedade de Dona Yolanda Faro Chamadoira 

- Vivenda da parcela 159, propiedade de Don Enrique Barreiro Estévez 

- Vivenda da parcela 188, propiedade de Dona Nieves Pérez Pérez e fillos. 

- Vivienda da parcela 215, propiedade de D. Juan Luis Orge Alonso. 
 
No instrumento de Equidistribución do ámbito (presumiblemente o Proxecto de Compensación) 
deberase valorar si os referidos propietarios cumpren os requisitos establecidos no “Protocolo de 
actuación para o Realoxo”  elaborado polo Concello de Vigo, de xeito que sexa a través de tal 
instrumento de equidistribución onde se determine de xeito fidedigno aqueles propietarios con dereito 
de realoxo a conta dos promotores da actuación, e polo tanto si procede poñer en funcionameto o 
protocolo de actuación aprobado polo Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de 
Vigo. 
 
 
Consideracións en canto ó Realoxamento: 
 
O realoxamento dos residentes dunha vivenda incompatible coa ordenación proposta no Plan Parcial é 
un dereito grantizadao pola lexilación vixente pois esablecese coma un dos deberes nas promocións 
que supoña transformación urbanística  (Artigo 16.1.d) do Real Decreto Lexislativo polo que se aproba 
o texto refundido da lei do solo) 
 
Toda vez que se trata dun dereitos dos residentes en vivendas en incompatibles  a colaboración entre os 
mesmos e o órgano promotor da actuación (Xunta de Compensación ou Entidade Urbanistioca) que  

 
A tales efectos para faver efectivo o realoxamento, e dicir,  para a merca ou construcción da vivienda 
na que o propietaruos con vivenda incompatible estableza o seu domicilio, o promotor das obras de 
urbanización terá que facer fronte á indeminzación da que sexa beneficiario o propietario da vivenda 
incompatible, indemnización que responderá á contía da tasación do inmoble a demoler ou á cantidade 
acordada entre as partes. 

 
Sen perxuizo dos acordos ós que as partes chegen, inicialmente o pago da correspondente 
indemnización  debería realizarse  con anterioridade a data na que se debe de xeito efectivo desaloxar a 
vivenda incompatible coa ordenación  
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4.2.- Residentes en vivendas compatibles coa Ordenación proposta polo Plan Parcial: 
 
No presente documento fíxose referencia a que existen máis viviendas no Plan Parcial que as 
consideradas incompatibles coa ordenación; respecto destas viviendas, xa quedou exposto que en 
principio a residencia nas mesmas durante a execución das obras de urbanización é factible. Non 
obstante, será no momento de acometer a execución das mesmas, e unha vez que se materialice o 
Estudio de Seguridade e Saúde a incorporar no Proxecto de Urbanización do ámbito, en relación  cos  
traballos a executar, cando se poida analizar polo miúdo esta cuestión. 
 
No suposto de que se plantexase a imposibilidade de residir no ámbito durante a execución das obras 
de urbanización, cabería aplicar medidas de realoxo provisional, posto que o promotor das obras de 
urbanización (presumiblemente a Xunta de Compensación) ten que garantir o realoxo de tódolos 
residentes no ámbito, cando este fose preciso. 
 
Ós efectos de que por parte dos responsables da seguridade na obra se determinase a imposibilidade de 
residir nas vivendas compatibles durante a execución das mesmas, cabe a posibilidade de ocupación 
dos terreos sen o consentimento dos ocupantes, e polo tanto a posibilidade dun lanzamento temporal da 
vivenda, de acordo co recollido no artigo 156 da LOUGA e 168 do Regulamento de Xestión 
Urbanística, que permite que a Xunta de Compensación poida ocupar os terreos do polígono, xa que 
por un lado se o propietario está incorporado á Xunta de Compensación (os terreos deben estar á 
disposición do cumprimento das obrigas da Xunta de Compensación) e, por outra banda,  no caso de 
que o propietario non este incorporado cos seus terros á Xunta de Compensación, a lexislación 
aplicable permite a ocupación dos mesmos. 
 
No suposto de incompatibilidade, debidamente xustificado e acrdeitado por mor da seguridade,  de 
residencia durante a execución das obras de urbanización, o promotor das mesmas deberá sufragar os 
custos de arrendamento nunha vivienda, mentres non sexa posible a residencia de xeito seguro e 
efectivo na vivenda comptabile e incluida no ámbito do Sector  S-80-R Macal. 
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5.- NORMATIVA APLICABLE: 
 

- Constitución Española 
- Real Decreto Lexislativo 2/2008, do 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei 

do Solo. 
- Real Decreto 3.288/1978, do 25 de agosto, polo que se aproba o Regulamento de xestión 

urbanística para o desenvolvemento e aplicación da lei sobre Réxime do solo e ordenación 
urbana. 

 
- Lei 18/2008, de 29 dde decembro de vivienda de Galicia. 
- Lei 9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do medio Rural de 

Galicia. 
 
- Orde do 16 de maio de 2008 sobre aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación 

Municipal de Vigo (aprobación parcial) 
- Orde do 13 de xullo de 2009 sobre a aprobación definitiva do documento de cumprimento da 

Orde da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Trasnsportes do 16 de maio de 
2008, sobre aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de 
Vigo (Pontevedra) 

- Protocolo de actuación para a resolución de solicitude de realoxo en actuacións de 
urbanización (expediente 10/433) do Concello de Vigo. BOP nº 195 de 8 de octubre de 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vigo, decembro 2010. 
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