
e D i C t o

Construcciones Grial s A, solicitou da Xerencia municipal de Urbanismo do excmo. Concello de
Vigo a LiCenZA De oBrA e ACtiViDADe PArA CAFe BAr, que se situará en AreAL (rU) nº 136.

De conformidade co artigo 36 do regulamento xeral de policía de espectáculos públicos e actividades
recreativas (rd 2816/1982 de 27 de agosto), en relación co 86 da Lei estatal 30/1992, sométese a
información pública por un prazo de Vinte DiAs, contados a partir do día seguinte o da publicación
deste edicto no BoP, para que todo aquel que se considere afectado dalgún xeito polas obras para a
actividade solicitada, poida face-las exposicións ou alegacións, individuais ou colectivas, tanto de
oposición como de modificación ou rectificación que estime pertinentes.

o expediente está a disposición do público e pódese consultar durante as horas de oficina no servizo
de “Arquivo e Control” desta Xerencia municipal de Urbanismo.

Vigo, 14 de xaneiro de 2014.—A delegada da Área de Urbanismo, Cascos Históricos, Grandes
Proxectos e Patrimonio, mª del Carmen silva rego. 2014000717

A n U n C i o

european Dental Group sL, solicitou da Xerencia municipal de Urbanismo do excmo. Concello de
Vigo a LiCenZA UrBAnÍstiCA PArA A ACtiViDADe De CLiniCA estomAtoLÓXiCA e
oDontoLÓXiCA, que se situará en FrAGoso (AV) nº 45 (expediente 40834/422 ).

De conformidade co artigo 8º.3. do Decreto 133/2008, do 12 de xuño, polo que se regula a avaliación
de incidencia ambiental, sométese o expediente a información pública por un prazo de Vinte DiAs
mediante anuncio no DoGA, BoP e exposición no taboleiro de anuncios da Xerencia municipal de
Urbanismo, para que quen se considere afectado dalgún xeito pola actividade que se pretende establecer
poida alegar o que considere oportuno.

o prazo de información pública entenderase aberto dende o día seguinte á publicación do primero
anuncio e rematará transcorridos Vinte DiAs dende o día seguinte á publicación do derradeiro
anuncio. o expediente atópase a disposición do público en xeral e pódese consultar na oficina de Arquivo
e Control da Xerencia municipal de Urbanismo (Planta -1 do edificio da Xerencia sito na praza do rei,
4, Vigo).

Vigo, 14 de xaneiro de 2014.—A delegada da Área de Urbanismo, Cascos Históricos, Grandes
Proxectos e Patrimonio, mª del Carmen silva rego. 2014000719

A n U n C i o

APROBACIÓN DEFINITIVA DO PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DA APR A-5-31
POULO. RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓNS. (EXPTE. 11483/411)

o Pleno do Concello de Vigo, en sesión ordinaria do día 28 de outubro de 2013, adoptou o seguinte
acordo:

“Primeiro: estimar parcialmente, de acordo cos fundamentos do informe proposta supra transcrito,
as alegacións presentadas por Dª. Juana Lamas García (doc. 120109264) con entrada no rexistro xeral
da XmU o día 24.09.2012, D. José manuel tobio González (doc. 120110152) con entrada no rexistro
xeral da XmU o día 25.09.2012, Dª. mª. Consuelo Alonso Campelo, con entrada no rexistro xeral da
XmU o día 23.10.2012 (doc. 120121879), D. manuel meira Covelo con entrada no rexistro xeral da XmU
o día 26.10.2012 (doc. 120124015), Dª. mª. Dolores rodríguez Pérez con entrada no rexistro xeral da
XmU o día 30.10.2012 (doc. 120125050) e Dª. Ana mª. Blanco rico e D. Julio González Ferreira con
entrada no rexistro xeral da XmU o día 23.10.2012 -presentado no servizo de correo postal o 19.10.2012-
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(doc. 120121899), de acordo cos fundamentos do informe proposta supra transcrito e aos exclusivos
efectos da incorporación ao expediente dos datos que nelas se sinalan.

seGUnDo: Desestimar, de acordo cos fundamentos do informe proposta supra transcrito, as
alegacións presentadas por Dª. Antonia Begoña Costas Lemos (doc. 120118187), D. Luis rey Figueroa
(doc. 120118188), D. José manuel marra Pérez (doc. 120118189), D. manuel rodríguez García (doc.
120118190), Dª. mª. Carmen rodríguez rodríguez (doc. 120118191), D. Alfonso Gómez meiriño (doc.
120118195), D. César Álvarez muiños (doc. 120118196), Dª. manuel López Gómez (doc. 120118198), Dª.
elvira Álvarez Pereira (doc. 120118200), Dª. Francisco Cameselle noya (doc. 120118201), D. Javier silva
Bai (doc. 120118203), D. Amador silva Bas (doc. 120118206), D. marcos Fontán silva (doc. 120118207),
D. José mª. Bao Cameselle (doc. 120118209), D. Jesús Fernández suárez (doc. 120118211), Dª. mª. Jesús
Castro Caride (doc. 120118214), D. Adolfo Cameselle sotelo (doc. 120118216), D. Bernardino Carballido
rivera (doc. 120118217), Dª. mª. del Carmen muiños sestelo (doc. 120118219), Dª. mª. de los Ángeles
Cameselle Campos (doc. 120118221 e doc. 120118223), Dª. mª. del Carmen Cameselle taboas (doc.
120118226), D. José Luis moreira Formoso (doc. 120118227), Dª. milagros Carballo Bernárdez (doc.
120118228), Dª. elvira Vázquez Varela (doc. 120118398), Dª. mª. Luisa del Carmen Yebra Vázquez (doc.
120118400), D. Alfonso Groba sobrino (doc. 120118402), todas elas con entrada no rexistro xeral da
XmU o día 15.10.2012; Dª. manuela López Gómez (doc. 120119159), Dª. Paula sarceda López (doc.
120119164), Dª. mª. Ana sarceda López (doc. 120119169), Dª. marta Aguallo Avellán (doc. 120119175),
D. Juan José Álvarez rodríguez (doc. 120119178), D. Vicente Luengo estévez (doc. 120119226), Dª. estela
Barros López (doc. 120119231), todas elas con entrada no rexistro xeral da XmU o día 16.10.2012; Dª.
Herminia Bao martínez (doc. 120119683), D. manuel Graña martínez (doc. 120119686), D. Bernardino
rodríguez Bernárdez (doc. 120119689), todas elas con entrada no rexistro xeral da XmU o día
17.10.2012; D. iván Guedella Fernández (doc. 120120036), Dª. mª. del Pilar iglesias Fontenla (doc.
120120039), D. rafael Álvarez González (doc. 120120041), Dª. estrella Pérez Airas (doc. 120120042), Dª.
manuela Pérez González (doc. 120120043), D. enrique Fernández nieto (doc. 120120044), D. Antonio
rodríguez Fernández (doc. 120120045), Dª. Carmen rodríguez Docampo (doc. 120120047), D. Ángel
González iglesias (doc. 120120049), Dª. Flora Fernández souto (doc. 120120051), Dª. Dolores Lago Prado
(doc. 120120052), D. José manuel Viétez estévez (doc. 120120053), D. José manuel Caballero Pouseu (doc.
120120054), D. miguel Andre seoage (doc. 120120055), Dª. mª. del Pilar suárez suárez (doc. 120120056),
Dª. Concepción Conde Abreu (doc. 120120058), D. Faustino Collazo Corzo (doc. 120120059), Dª. isabel
mª. sotelino Castro (doc. 120120061), Dª. mª. del Carmen Graña martínez (doc. 120120062), D. Joaquín
Álvarez González (doc. 120120063), D. román márquez estévez (doc. 120120064), Dª. manuela Pérez
González (doc. 120120066), D. Fernando román Alonso (doc. 120120068), D. rafael suárez García (doc.
120120071), Dª. isabel suárez García (doc. 120120075), Dª. Adelina Castro sio (doc. 120120076), Dª. mª.
José méndez reboreda (doc. 120120078), D. ricardo Grela Caridad (doc. 120120079), Dª. estela Grela
Pereira (doc. 120120080), Dª. montserrat suárez Gardón (doc. 120120085), D. Guillermo novoa Dacosta
(doc. 120120092), Dª. Dolores rodríguez Borines (doc. 120120095), D. emilio Fernández Álvarez (doc.
120120098), Dª. mª. Begoña rodríguez Borines (doc. 120120100), Dª. mª del Carmen Graña martínez
(doc. 120120102), Dª. Pastora estévez Pintelos (doc. 120120334), todas elas con entrada no rexistro xeral
da XmU o día 18.10.2012; D. Victorino Álvarez Varela (doc. 120121071) con entrada no rexistro do
Concello o día 20.10.2012; Dª. Pilar estévez rodríguez (doc. 120126081), Dª. Cristina estévez rodríguez
(doc. 120126084), D. Antonio estévez rodríguez (doc. 120126086), D. santiago ramón Guisande
rodríguez (doc. 120126087), D. Antonio estévez Alonso (doc. 120126089), Dª. mª. Pilar rodríguez estévez
(doc. 120126090) D. José Carlos González del Caño (doc. 120126093), D. Leandro sánchez Durán (doc.
120126342), D. manuel sánchez Durán (doc. 120126344), Dª. margarita Fernández rodríguez (doc.
120126427) con entrada no rexistro xeral da XmU o día 02.11.2012; D. Constantino Vázquez rodríguez
(doc. 120134850) con entrada no rexistro xeral da XmU o día 15.11.2012; D. Javier Luis de Vicente rivas
(doc. 120135388) e D. Luis Carlos de Vicente rivas (doc. 120135392) con entrada no rexistro xeral da
XmU o día 16.11.2012, de acordo cos fundamentos do informe proposta supra transcrito.

terCeiro: Desestimar, de acordo cos fundamentos do informe proposta supra transcrito, a
alegación presentada por D. manuel Fernández Pellicer, afirmando actuar en representación da
mercantil UniÓn FenosA DistriBUCiÓn, s.A. con entrada no rexistro xeral da XmU o día
15.11.2012 (doc. 12036183), de acordo cos fundamentos do informe proposta supra transcrito.
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CUArto: Aprobar definitivamente o «PLAn esPeCiAL De reFormA interior da APr A-5-
31 PoULo», redatado a iniciativa municipal, pola arquitecta Dª. mª. marta Vilas rodríguez, datada en
xullo de 2012 (exp. 11483/411).

QUinto: Dar traslado do presente acordo á Consellería de medio Ambiente, territorio e
infraestruturas xunto con copia autenticada de dous exemplares do instrumento aprobado
definitivamente con todos os planos e documentos que o integran sobre os que recae a presente
aprobación definitiva, debidamente dilixenciados polo secretario do Concello, facendo constar este
extremo. 

seXto: ordear a publicación do presente acordo no DoG, en cuxo anuncio farase mención á
remisión á CmAti da documentación referida no apartado quinto presente acordo e, así mesmo, publicar
no BoP de Pontevedra o documento que conteña a normativa e ordenanzas.

sÉPtimo: ordear a publicación do presente acordo xunto coa ordenación definitivamente aprobada,
na páxina web do Concello de Vigo.

oitAVo: notificar o presente acordo aos alegantes aos efectos de dar cumprimento ao disposto no
artigo 4, letra e) do trLs e practicar as notificacións preceptivas, sinalando que os instrumentos de
planeamento teñen natureza de disposición xeral polo que, contra este acordo, poderá interpoñerse
recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses dende a súa notificación, perante o tribunal
superior de Xustiza de Galicia, sen prexuízo do exercicio das accións legais que estimen convintes.

noVeno: o presente acordo será susceptible de recurso contencioso-administrativo perante o
tribunal superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses dende a publicación do anuncio da
súa aprobación definitiva.”

mediante oficio do 8 de xaneiro de 2014 foi remitida á Consellería de medio Ambiente, territorio e
infraestruturas a documentación referida no apartado quinto presente acordo.

CONTIDO NORMATIVO DO PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 

DA APR A-5-31 POULO 

(A continuación transcríbense os apartados do Plan especial que contan con determinacións de
carácter normativo, manténdose a numeración asignada a cada un deles no documento orixinal). 

“ORDENANZAS REGULADORAS

1 DISPOSICIÓNS XERAIS
1.1 OBXECTO E AMBITO DE APLICACIÓN

estas ordenanzas reguladoras establécense ao abeiro da lei 9/2002 en desenvolvemento do Peri A-
5-31 Poulo delimitado no PXom de Vigo.

son obxecto destas ordenanzas o establecemento das determinacións que rexerán no ámbito, tanto
na fase de execución de planeamento como no de edificación. As súas determinacións quedan recollidas
nos planos de ordenación.

o ámbito de aplicación destas ordenanzas axústase ao establecido polo PXom perfeccionado co
levantamento topográfico e queda grafado nos planos de ordenación.

sendo este, xunto cos planos de ordenación, o apartado normativo do Peri, non se abunda en
xustificacións, que quedan debidamente recollidas no resto da documentación do Peri.

1.2 INTEGRACIÓN COA PAISAXE E MAILA VEXETACIÓN

A ordenación establecida polo Peri intégrase no entorno mediante as suturas vexetais coa ronda e
a gradación de alturas edificables respecto dos ámbitos limítrofes. Asimesmo, seu impacto paisaxístico
queda minimizado pola gradación de tipoloxías misturadas con zonas verdes.
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As ordenanzas establécense de xeito coherente con estes obxectivos, polo que seu cumprimento
implica a adaptación ó ambente requerida polo artigo 104 da LoUGA.

1.3 CONEXIÓN COS SISTEMAS XERAIS EXTERIORES EXISTENTES

As medidas necesarias e suficientes para garantir a adecuada conexión cos sistemas xerais exteriores
existentes veñen definidas polo propio PXom e os planes directores de Abastecemento e saneamento a
nivel municipal. 

1.4 ORDENACIÓN DETALLADA DOS SISTEMAS XERAIS INCLUIDOS OU ADSCRITOS

o PXom inclúe no ámbito uns tramos da ronda de Vigo, sistema xeral de transporte principal, só a
efectos de obtención dos terreos. nembargantes, o propio PXom establece, ademais do seu trazado,
unha serie de parámetros a considerar respecto da súa conexión cos ámbitos polos que discurre,
conexións a nivel peonil, carrís-bici, aparcamentos, disposición das edificacións e configuración como
avenida verde; así pois, no Peri quedan detallados estes aspectos.

o PXom inclúe tamén a obtención e mellora do viario estructurante do Camiño Vello, estrada da
madroa – ronda, polo que a súa ordenación detallada queda aquí definida.

respecto dos sistemas xerais adscritos, o PXom só prevé para este Peri a imputación económica,
non a súa ordenación detallada.

1.5 EXECUCION DO PLAN

o Peri executarase como polígono único e cun custe previsto das obras de urbanización e
indemnizacións de perto de trinta millóns de euros.

o Plan de etapas establece a poligonalización, sistema de actuación e os prazos para a súa execución.
Asimesmo contempla medidas específicas aplicables para facilitar os realoxos, no seu caso, e concreta
contidos do proxecto de urbanización, que debe conciliarse coa execución independente da ronda.

A Avaliación económica e mailo estudo de sustentabilidade económica detallan as previsións de
custes e mantemento da execución do plan.

2 REXIME DO SOLO
2.1 CUALIFICACIÓN DOS TERREOS

os terreos quedan cualificados polas normas particulares de cada zona (ordenanzas), establecéndose
nelas os usos pormenorizados, as tipoloxías edificatorias e mailos seus niveis de intensidade.

no plano de ordenación indícanse as zonas en que se divide o ámbito coa ordenanza que élle de
aplicación. tamén se indica a superficie total edificable ou dereito edificatorio da zona. no proceso de
equidistribución a cada parcela resultante asignaráselle, en metros cuadrados edificables, o dereito
edificatorio que lle corresponda en proporción á súa superficie. Para o cálculo do dereito edificatorio
teráse en conta a ponderación de usos, especialmente no que se refire a vivenda protexida.

2.2 RESERVAS PARA DOTACIONS

no plano de ordenación indícanse, ademais dos viais públicos, os espazos reservados para os sitemas
de dotacións legalmente esixibles:

—  sistema de espazos libres públicos destinados a parques, xardíns, áreas de lecer, expansión e
recreo da poboación: establécense as reservas para zonas axardinadas que inclúen os parques
infantís

—  sistema de equipamentos públicos destinados á prestación de servizos sanitarios, asistenciais,
educativos, culturais, deportivos e outros que sexan necesarios: reservanse, consonte o estudo
socio-económico, tres parcelas para os usos Asistencial, socio-Cultural e sanitario
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—  Prazas de aparcadoiros de vehículos: as 517 prazas en dominio público dispóñense nos viais
locais e nun aparcadoiro soterrado, dado que non se admite o aparcadoiro na ronda de Vigo

2.3 REDE VIARIA DE COMUNICACIÓN
2.3.1 TRAZADO E CARACTERÍSTICAS

o trazado do viario grafíase nos planos de ordenación e viario.

o viario utilizado correspóndese coas categorías 1ª Peonil e carrís-bici, 3ª separación de tránsitos e
4ª estacionamentos na vía pública do PXom.

As características do viario son as establecidas no PXom no capítulo 5.10 e no título Vii da súa
normativa, correxidas pola orde ViV/561/2010.

respecto da ronda de Vigo, séguese o estudo feito en agosto de 2010 a instancias do Concello e
facilitado polo mesmo ó equipo redactor. este estudo abrangue toda a ronda, tentando solventar os
problemas de trazado e conexión nos diferentes ámbitos polos que discurre.

no que respecta á ronda de Vigo, dado que no seu trazado se establecen tramos con pendente superior
ó 6% facéndoa incompatibilidade co establecemento de carrís-bici, itinerarios peonís adaptados e
aparcadoiros de vehículos, as zonas previstas no mencionado estudo como beirarrúas e carrís-bici
trátanse no Peri como talud verde de xeito que se manteña, na medida que posibilita o estudo, a súa
configuración de vía parque. o trazado do estudio obriga ó paso a nivel de peóns e bicis, que será tido
en conta na execución da ronda.

no Peri contémplanse unha rede peonil e vías con separación de tráficos con bandas de aparcadoiro,
tamén se contempla un aparcadoiro de dominio público soterrado baixo un vial. o carril bici susténtase
nestes tipos de viario e conéctase coa ronda de Vigo.

nas zonas verdes limítrofes coas aliñacións lonxitudinais superiores das zonas de vivenda colectiva
preverase no proxecto de urbanización un vial peonil que poida ser utilizado polos servizos de
emerxencia (bombeiros, ambulancias, etc) e manutención de parques e xardíns.

respecto do vial de acceso a vivenda colectiva que remata en fondo de saco, considérase esta solución
como provisional, deixando aberta a posibilidade de conexión có viario local da AoD troncal, da que
se prevé un reaxuste de cotas por mor do citado estudo da ronda. 

2.3.2 ENLACE COS SISTEMAS XERAIS PREVISTOS NO PXOM

o enlace cos sistemas xerais de comunicación realízanse no propio ámbito do Peri ó conectar seu
viario local coa ronda de Vigo.

2.3.3 ALIÑACIÓNS, RASANTES E ZONAS DE PROTECCIÓN

As aliñacións e rasantes dos viais grafíanse nos plano de ordenación e viais. A rasante como
instrumento delimitador do construído sobre ou baixo rasante ós efectos do cómputo da edificabilidade
e medición de altura defínese para cada tipoloxía nas normas particulares de cada zona.

non se requiren zonas de protección. o PXom establece unha banda libre de edificación de cinco
metros ós lados da ronda de Vigo que se respeta.

2.4 REDES DE SERVIZOS: CARACTERÍSTICAS E TRAZADO

son as que dimanan das disposicións que se contieñen na memoria e normativa do PGom, título
Vii, a normativa sectorial vixente en cada caso, todo elo adaptado para a súa aplicación concreta a este
ámbito.

establécese a necesidade de urbanizar consonte un único proxecto de urbanización que inclúa non
só o ámbito delimintado, senón tamén as zonas e viarios de conexión ata travesía de Vigo, rúas rorís e
Pouleira, camiños Pedrosa e Fonte das mozas, así como o ámbito do Peri troncal e rúas Cantabria e
Vista do mar, de xeito que quede garantida a continuidade do viario e servizos que polas características
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interiores da delimitación, resultaría inadecuado doutro xeito. respecto da previsión de servizos,
suponse un desenvolvemento deste ámbito previo e separadamente do Peri troncal co fin de evitar a
inadecuación ou imposibilidade de conexión; de desenvolverse ó mesmo tempo, a conexión das
infraestructuras xerais realizarase de forma común, a través da ronda e os viais principais, o que
anulariía algunhas canalizacións no bordo común dos ámbitos, agora necesarias, como no caso da
canalización de alta tensión.

nos planos de instalacións grafíanse os esquemas das redes de servizo previstas.

respecto da compatibilidade das redes e mailas súas interaccións, estarase ó disposto no PXom no
seu artigo 7.5.33 Distribución na sección transversal.

2.4.1 ABASTECEMENTO, REGO E HIDRANTES

nestas obras cumprirase cos criterios da compañía subministradora, así como a normativa esixida
por esta para a súa explotación e mantemento.

o sistema de distribución será de rede semimallada, mantendo en cota e dimensión as tuberías xerais
existentes que atravesan o ámbito e pasan por debaixo do trazado da ronda, dada a configuración do
ámbito e tendo en conta que prevese a total conexión da rede existente neste primer distribuidor xeral,
conectando en Vista do mar e na ronda para a mellor distribución de presións e consumos.
Dimensionarase segundo as condicións do PXom (7.5.22). Prevese a necesidade dunha pequena
impulsión na zona en de vivendas unifamiliares debida á topografía do ámbito nesta zona. Caso de ser
necesaria finalmente, deberá dipór de dúas bombas.

As tuberías serán de fundición dúctil na rede xeral e de polietileno nos casos restantes (ou outro
material acaído segundo dispoñan os servizos técnicos municipais no momento da redacción do Proxecto
de Urbanización), de diámetro mínimo 100 mm, quedando instaladas para unha presión de servizo de
10 kg/cm². nas zonas axardinadas de máis de 250 m² instalarase rede de rego por difusores emerxentes
(dadas as pendentes e características previstas nas zonas verdes), conectados á rede de rego xeral, previa
interposición de programador automático e válvula de control, no posible conectados á rede eléctrica,
para un mellor control do mantemento; a rede de rego construirase igualmente en tubería de Pe.

toda a rede instalarase soterrada en gabia, a profundidade mínima de 0,60 metros desde a xeratriz
superior do tubo (1,00 metros se pode estar sometida a cargas de tráfico rodado). Para o seu
dimensionamento estarase ó disposto polo PXom (7.5).

Prevese a disposición de hidrantes de incendio de 100 mm, sobre a rede do ámbito, cada 200 metros
como máximo, medidos sobre áreas de dominio e uso público accesibles para vehículos de extinción de
incendios. As características específicas dos hidrantes serán as que no momento de redacción do
Proxecto de Urbanización determinen os servizos municipais a fin de garantir as condicións de
compatibilidade de sistemas.

2.4.2 ALCANTARILLADO

A rede prevista levarase seguindo as pendentes naturais do terreo, recollendo, en sistema separativo,
augas pluviais e residuais.

Dadas as características do ámbito e as condicións impostas polo trazado da ronda, establécese a
rede de pluviais de xeito que o vertido realícese na rede xeral de pluviais no que atinxe ó límite sur, e á
rede secundaria en travesía de Vigo para o resto, deste xeito non se modifican os puntos de vertido
preexistentes.

As características da implantación das edificacións neste ámbito supoñen a mínima reducción dos
tempos de consentración e no que respecta ó drenaxe das zonas verdes realizarase en gabia de grava
grosa e canalizacións de drenaxe e sumidoiros de rella, que conectarán á canalización xeral.

As acometidas domiciliarias previstas conectaranse directamente á rede.

As conduccións realizaranse en tubería de PVC con xunta de goma e drenes con tubería de PVC
corrugado, de dimensións segundo cálculos.
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A rede prevista conectará a rede existente en tódolos puntos posibles, tentando evitar sobrecargas
puntuais. naqueles casos nos que as tuberías existentes no interior do ámbito puidesen, polas súas
condicións de trazado e capacidade, manterse como infraestructuras en uso, conectarase a elas a rede
de residuais na zona.

As redes dimensionaranse en función das características determadas no PXom vixente (7.6) e
cumplindo os requisitos da compañía subministradora.

Procederase, se fose necesario, ó reforzo das canalizacións nos tramos que discurran baixo a calzada.
Disporanse pozos de rexistro en tódolos cambios de dirección e de rasante, evitando nestes casos, que a
velocidade sobrepase o límite máximo admitido. nalgúns casos, os pozos serán de resalto, cando a altura
de salto supere os 80 cm. Completarase a instalación con pozos de rexistro en cada acometida, que
recollerán as augas residuais do edificio.

Para a captación de augas pluviais en viais utilizaranse sumidoiros sifónicos no bordo da beirarrúa.
A distancia máxima entre sumidoiros non será nunca maior de 50 m. As acometidas á rede de sumidoiros
serán de PVC diámetro 20 cm con enchufe de campá, conectado a pozo de rexistro visitable.

respecto do dimensionado e dotacións da rede estarase ó disposto polo PXom e ordenanzas sectoriais
se fose o caso no momento da redacción do Proxecto de Urbanización. o área drenante da ronda non
supera as dez hectáreas no seu paso polo ámbito, polo que os periodos de retorno para o cálculo serán
de dez anos, coa intensidade de chuvia correspondente ó chuvasco de 10 minutos.

2.4.3 ENERXÍA ELÉCTRICA

na actualidade catro liñas de alta tensión cruzan ou entran no ámbito definido para o Peri, en
instalación aérea, polo que, de acordo ó disposto no PXom, instalaranse soterradas, en beirarrúas ou
zonas de dominio público limítrofes á ronda ou ó viario de borde, entubadas e con rexistros para o seu
correcto mantemento, en número e disposición consonte ó disposto pola compañía subministradora, en
calquera caso a non máis de 50 m entre eles. Con estas condicións, non se consideran que se xeren
servidumes aos terreos polos que pasa (7.5.13 PXom)

existe un punto de cruce entre a rede de alta tensión e a distribución xeral de auga, na ronda, se
ben a rede de abastecemento pasa (mantendo a súa cota e trazado actual) por debaixo da rede eléctrica.

Prevese a distribución de enerxía eléctrica en media tensión desde a liña existente, que discurre
actualmente aérea; seu trazado será axustado ás aliñacións viarias e disporase soterrada. Disporanse
12 novos transformadores, 5 deles soterrados en zonas verdes ou parcelas libres ou axardinadas que se
identifican en planos, e os restantes en interior de edificio ou parcela á que serven, de xeito que as liñas
de baixa tensión teñan a menor lonxitude posible a fin de evitar innecesarias caídas de tensión.

As liñas de subministro executaranse en cables de aluminio, con illamento de polietileno reticulado,
discurrindo no fondo da gabia, baixo tubería de polietileno, previo apisonado do terreo. Completarán a
instalación as arquetas rexistrables para acometida ós edificios e cambios de dirección de trazado,
construídas segundo modelo oficial da compañía subministradora.

Para o cálculo das potencias e seccións do cableado utilizaranse os criterios da instrucción mi-Bt-
010 do regulamento electrotécnico de baiza tensión (reBt), supoñendo 5.000 vatios por vivenda, dado
que prevese o subministro de gas.

en toda a rede disporanse os tubos necesarios para o encauzamento da rede máis os tubos de reserva
e comunicación previstos pola lexislación vixente e as disposicións de trazado e necesidades da
compañía subministradora.

2.4.4 ALUMADO PÚBLICO

A partir do centro de transformación correspondente, a través dos cadros de mando e maniobra, parte
cada liña de alumado discurrindo baixo as beirarrúas e zonas de dominio público. Proxectaranse os
correspondentes cadros de mando e protección e módulo de contadores. o sistema utilizado é de rede
soterrada con canalizacións de PVC. As caixas de protección, módulos de contadores e cadros de mando
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disporanse segundo as determinacións sinaladas para eles na norma mi-Bt-020. norma que coas
instrucción 007, 009 e 030 do reBt rexirá dun modo especial para tódolos elementos que compoñen a
rede de alumado. estarase ademais ó disposto nas normas e instruccións para alumado público do
moPtmA e ás determinacións sinaladas no PXom e segundo o regulamento municipal regulador das
instalacións de alumado público no termo municipal de Vigo, así como as indicacións que, no momento
de redacción do Proxecto de Urbanización, diste os servizos municipais e non contradigan o disposto
na normativa citada.

estableceranse 3 o 4 niveis de requerimento lumínico que deberán ser satisfeitos polas luminarias e
a instalación; seus valores serán os definidos polos servizos técnicos municipais, en función da súa
instalación no viario principal, no viario local (segundo as súas dimensións e requerimentos de tráfico)
e nos xardíns, para o que se prevé a instalación de báculo no primeiro caso, sobre báculo ou poste no
segundo e sobre coluna en xardíns, de cara a asegurar no posible una menor contaminación lumínica,
tanto ó entorno como aos residentes. Calcularase e dimensionarase a rede consonte á maior eficiencia e
aforro enerxético, e estudiarase, nesta liña de sustentabilidade, a incorporación de alumado LeD, non
contemplado actualmente pola normativa, ou calquera outro cunha tecnoloxía que permita un maior
rendemento e aforro enerxético. en zonas verdes, dadas as súas características, prevese a posibilidade
de instalación de balizas que permitan a iluminación de sendas e camiños de forma máis eficiente.

en todo caso, estarase ó disposto polo PXom, ordenanzas municipais e lexislación sectorial,
adaptando as disposicións deste planeamento ás melloras e restriccións impostas por elas.

2.4.5 TELECOMUNICACIÓNS

A canalización de telecomunicacións levarase a cabo en gabia, utilizando tubería de Pe embebida
en bloque de hormigón en masa, asentado sobre o fondo da gabia. o número de tubos virá condicionado
polas necesidades de abastecemento concretas de cada tramo. Completarán esta instalación as arquetas
de cambio de direccion e cruce. seu número e disposición detallarase en planos. Ademais, prevese a
instalación de arquetas iCt en cada acometida.

o prisma de telecomunicacións será común ás compañías subministradoras, mantendo dous tubos
de reserva libres en cada prisma en previsión de novos operadores. As arquetas poden ser ou non comúns
e determinarase no momento de redacción do Proxecto de Urbanización as súas características consonte
o que indiquen os servizos técnicos municipais de cara á súa explotación e mantemento.

A conexión á rede existente farase mediante armarios de interconexión, desde o que se distribuirán
ois pares necesarios.

A rede axustarase, en todo caso, ó disposto no 7.5 PXom e a normativa sectorial vixente e, no posible,
recollerá as necesidades dos operadores no momento de redactar o Proxecto de Urbanización.

2.4.6 GAS

o sistema de distribución será o de rede semimallada, dada a configuración do ámbito e tendo en
conta que se prevé a total conexión da rede á rede existente.

A rede de distribución de gas en media presión A e baixa presión indícase no plano correspondente,
e o seu trazado prevese consonte o indicado na vixente ordenanza reguladora da distribución de gas en
novos proxectos de urbanización e normativa vixente de aplicación, especialmente o regulamento de
redes e acometidas de combustibles gaseosos.

As tuberías serán de polietileno de media densidade, de diámetro segundo cálculos, colocadas en
gabia baixo beirarrúas e calzadas, segundo o disposto polo PXom (7.5) e a lexislación sectorial de
aplicaicón. irán protexidas e sinalizadas convenientemente en todo o seu trazado. en caso de ser
necesario, por interacción con outras canalizacións, protexeranse as redes do xeito máis acaído a cada
caso e que debe ser aprobado pola compañía subministradora. no caso de non poder manter as
profundidades mínimas esixidas, disporanse as protección necesarias, que deberán ser aprobadas pola
dirección facultativa das obras e a compañía subministradora.
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2.5 CUALIFICACIÓN E USOS PORMENORIZADOS
2.5.1 CUALIFICACIÓN E USOS PORMENORIZADOS

Contémplanse cinco cualificacións diferentes dos terreos non destinados a viais públicos. A cada
cualificación correspóndelle unha das ordenanzas definidas no apartado 3 sobre normas de edificación
e nas que se detallan os usos pormenorizados:

—  Vivenda unifamiliar: ordenanza 1

—  Vivenda colectiva: ordenanza 2

—  equipamento público: ordenanza 3

—  Zona verde: ordenanza 4

—  infraestructuras: ordenanza 5

2.5.2 PONDERACIÓN DE USOS

estarase ó disposto no PXom para o Peri. os usos permitidos e compatibles valoraranse e
poderaranse igual que o uso característico do edificio, distinguindo se é de vivenda libre ou protexida,
colectiva ou unifamiliar. nos casos de uso permitido en edificio exclusivo, ponderarase como vivenda
libre. en todo caso, o dotacional público considérase como non lucrativo.

2.6 ESTUDOS DE DETALLE

Permitirase a elaboración de estudos de Detalle cos obxectivos xerais da lexislación urbanística.

2.7 PARCELACIÓNS

As parcelas resultantes das parcelacións deberán cumprir coas condicións de parcela mínima que se
especifican nas normas particulares de cada zona.

2.8 PROXECTOS DE URBANIZACIÓN

os proxectos de urbanización rexeranse polo capítulo 4.3 da normativa do PXom.

Ademais, teranse en conta as condicións de accesibilidade estipuladas na memoria deste Peri, as
medidas de protección ambiental do seu esAitP, así como todo o establecido na documentación gráfica
e escrita do Peri.

Contemplarán tamén o posible aproveitamento e reutilización dos lavadoiros públicos e, se é o caso
tralo proceso de equidistribución, a ubicación en zona pública do hórreo catalogado.

respecto do aparcadoiro soterrado baixo vial, os accesos disporanse sobre a propia rúa sen entorpecer
os itinerarios peonís e de carrís bici establecidos. os accesos de peóns poderán dar directamente sobre
a zona verde, respectando a ordenanza que lle afecta.

nas zonas verdes limítrofes coas aliñacións lonxitudinais superiores das zonas de vivenda colectiva
preverase no proxecto de urbanización un vial peonil que poida ser utilizado polos servizos de
emerxencia (bombeiros, ambulancias, etc) e manutención de parques e xardíns.

2.9 ENTIDADES DE CONSERVACIÓN

segundo o artigo 2.3.5 da normativa do PXom, é obrigatorio a constitución de entidade urbanística
de conservación: durante un prazo de 5 anos desde a recepción da urbanización para o mobiliario urbano
e zonas verdes de superficie unitaria inferior a 5.000 m²; a perpetuidade nas cesións de uso de superficie
se hai máis dun propietario; por prazo indefinido para as rúas de coexistencia. en tanto non se constitúa
a entidade, correrán co mantemento os propietarios do polígono. transcorrido o prazo, instarase a
disolución ante o Concello, que autorizará a disolución unha vez acredito o bo estado de conservación
ds elementos na data de solicitude.
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3 NORMAS DE EDIFICACIÓN

estas normas baséanse nas normas xerais de uso e edificación recollidas no PXom nos títulos V e Vi
da súa normativa urbanística, se ben se establecen normas particulares adaptadas á resolución da
singularidade territorial do ámbito do Peri consonte o mandato da ficha do Peri e congruente cos
artigos 5.1.2 e 6.1.2 da normativa urbanística do PXom. As referencias á normativa urbanística do
PXom abrévianse indicando o artigo seguido de PXom.

As condicións técnicas das obras en relación coas vías públicas e as condicións comúns da edificación,
volume e uso, estéticas e de hixiene son as propias do PXom.

Cando exista norma xeral, autonómica ou estatal, que afecte ás normas xerais do PXom e sexa
posterior ó PXom, as posibles contradiccións ou diferencias de criterio resolveranse a favor da norma
xeral sen menoscabo de que o PXom actualice a súa normativa de xeito que armonice coa xeral. isto
aplicarase especialmente ás condicións de uso e ás condicións da edificación sobre calidade e hixiene,
dotacións de servizo, e acceso e seguridade.

As normas particulares de cada zona establécense mediante ordenanzas numeradas. no plano de
ordenación grafíase o número da ordenanza coa especificación, no seu caso, do grao ou uso a aplicar ;
as súas determinacións recóllense nos apartados que seguen.

3.1 ORDENANZA 1 DE VIVENDA UNIFAMILIAR 

Correspóndese coa tipoloxía de vivenda unifamiliar de libre configuración, altamente densificada e
volcada á rúa. A súa característica fundamental é a absorción de grandes desniveis e a configuración
dunha rúa altamente poblada e dinámica.

Aplicaranse as normas xerais de uso e edificación contidas nos títulos V e Vi da normativa urbanística
do PXom coas especificacións aquí detalladas. Ó ser unha tipoloxía mixta, tratarase, en xeral, como
edificación illada, aplicándolle ás fachadas na aliñación esta característica.

Usos

—  Característico

     —  1 residencial 1ª – vivenda unifamiliar

—  Permitidos (poden substituír ó uso característico):

     —  1 residencial 3ª – residencia comunitaria

     —  2 terciario-hostaleiro 1ª – instalacións ata 15 habitacións e 600 m²

     —  4 dotacional tódalas categorías

—  Compatibles e complementarios (coexisten co uso característico):

     —  3 terciario-xeral 1ª – locais comerciais ata 200 m² e única razón comercial

     —  3 terciario-xeral 6ª – despachos e consultas profesionais

     —  3 terciario-xeral 7ª – oficinas privadas sen atención ó público

     —  3 terciario-xeral 8ª – oficinas privadas con atención ó público

     —  3 terciario-xeral 10ª – establecementos de bebidas, reunión, cafés e restauración, en tódolos
casos sen espectáculo, hospedaxe nin música

     —  5 industrial 1ª – actividades e talleres totalmente compatibles con usos residenciais

     —  5 industrial 6ª – almacenamento compatible con usos residenciais

     —  6 garaxe-aparcadoiro 1ª – privado asociado a outros usos

—  réxime especial de vivenda unifamiliar

     —  en uso residencial categoría 1ª (vivenda unifamiliar) admítense tódolos réximes especiais e
condominios do artigo 5.2.1 PXom, que consideraranse compatibles coa aplicación de usos
permitidos, compatibles e complementarios en cada edificación 

     —  admítese o uso residencial en plantas inferiores á baixa consonte o 5.2.3.4.D.2 PXom
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Condición das parcelas

—  Aliñacións oficiais: as definidas no plano de aliñacións e rasantes

—  Chafráns: non se obriga

—  Parcela mínima: 125 m² e 5 m de fronte

Condicións de posición do edificio na parcela

—  Cota de orixe de referencia: aplicarase o disposto no 6.3.5.2.c PXom

—  edificación sen recuado: o peche, falsa fachada ou a fachada situarase sobre a aliñación;
exceptúase a franxa libre de edificación xenerada pola ronda de Vigo e sinalada no plano de
aliñacións e rasantes, que só poderá ocuparse por elementos de axardinamento

—  separación a lindeiros: non se establecen; permítense as medianeiras vistas, que trataranse co
mesmo detalle e calidade que as fachadas exteriores sen perder a súa condición de fachadas
medianeiras aínda que teñan ocos

—  separación entre edificios: non se establece

Condicións de ocupación da parcela pola edificación

—  ocupación sobre rasante: establécese indirectamente segundo as condicións de posición do
edificio na parcela

—  ocupación baixo rasante: 100%

Condicións de edificabilidade

—  Coeficiente de edificabilidade neta: 1,497 m²ed/m²suelo

—  Para o seu cómputo estarase ó disposto no 6.5 PXom

—  Aínda que o uso dotacional público non consume edificabilidade, aplicaráselle o parámetro de
edificabilidade máxima como máximo volume edificable

Condicións de volume e forma dos edificios

—  Altura do edificio: máximo 3 plantas e 9,00 m

—  Construccións permitidas por riba da altura: estarase ó disposto no 6.6.11 PXom

—  salientes ou voos: estarase ó disposto no 6.6.19 PXom

Condicións das dotacións de servizo dos edificios

—  Prazas de aparcamento: toda edificación dotarase das prazas de aparcamento que os seus usos
requiran e como mínimo a razón de 3 (tres) prazas por cada 200 m² edificados (se a división
non dera un número enteiro, a dotación será o número enteiro superior). A estes efectos só
computarán os m² edificados que consuman dereito edificatorio. As prazas de aparcamento
poderán ubicarse ao aire libre

3.2 ORDENANZA 2 DE VIVENDA COLECTIVA 

Correspóndese coa tipoloxía de vivenda colectiva de bloque aberto de libre configuración, altamente
densificada e volcada ós espazos públicos. A súa característica fundamental é a absorción de grandes
desniveis. Para posibilitar unha maior liberdade de concepción arquitectónica cara ó problema da
pendente e compatibilizala co modelo urbano definido no Peri, limítase o volume consonte as regras
xerais do PXom da superficie planimétrica teórica do terreo, pero desligada esta do concepto de rasante,
que será a definida polo terreo alterado.

Aplicaranse as normas xerais de uso e edificación contidas nos títulos V e Vi da normativa urbanística
do PXom coas especificacións aquí detalladas. Ó ser unha tipoloxía mixta, tratarase, en xeral, como
edificación illada, aplicándolle ás fachadas na aliñación esta característica.
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Usos

—  Característico
     —  1 residencial 2ª – vivenda multifamiliar
—  Compatibles e complementarios (coexisten co uso característico):
     —  1 residencial 3ª – residencia comunitaria
     —  2 terciario-hostaleiro 1ª – instalacións ata 15 habitacións e 600 m²
     —  2 terciario-hostaleiro 2ª – instalacións ata 50 habitacións e 2.500 m²
     —  2 terciario-hostaleiro 3ª – instalacións máis de 50 habitacións e 2.500 m²
     —  3 terciario-xeral tódalas categorías
     —  4 dotacional tódalas categorías
     —  5 industrial 1ª – actividades e talleres totalmente compatibles con usos residenciais
     —  5 industrial 6ª – almacenamento compatible con usos residenciais
     —  6 garaxe-aparcadoiro tódalas categorías

Réxime especial

—  na liña do 6.3.13 sobre acaroamento a lindeiros laterais, admítense a posibilidade de
realización de proxectos de conxunto ou acordos entre propietarios que afecten a varias
parcelas, nestes casos esta ordenanza aplicarase como se se tratase dunha única parcela,
quedando os propietarios obrigados a inscribir no rexistro da propiedade estas cargas

Condición das parcelas

—  Aliñacións oficiais: as definidas no plano de aliñacións e rasantes
—  Chafráns: non se obriga
—  Parcela mínima: 1.000 m²

Condicións de posición do edificio na parcela

—  referencias altimétricas do terreo
     —  superficie planimétrica teórica: a definida nas ordenanzas xerais do PXom para edifica-

cións illadas
     —  banda de conciliación entre parcelas: a definida dende o lindeiro lateral e cunha profundi-

dade de 3,00 m a cada lado do lindeiro
     —  espazo libre: zona da parcela non ocupada pola edificación sobre rasante agás con elemen-

tos definidos como salientes e voos; será elemento común de libre acceso para a propiedade
ou comunidade de propietarios

     —  alteracións do terreo na banda de conciliación: o terreo situarase na superficie planimétrica
teórica; admítense as mínimas alteracións que requira o seu axardinamento

     —  alteración do terreo nos espazos libres: permítese todo tipo de alteración; no caso de usar
muros de contención, únicos ou sucesivos, a altura máxima de tramo será de 3,00 m

     —  cota de orixe de referencia: sitúase no encontro das fachadas exteriores co terreo alterado
ou a aliñación, sendo de aplicación as normas xerais do PXom para medición de alturas en
rúas ou terreos inclinados

     —  Posición da edificación: estarase ó disposto no 9.6.8 PXom; en todo caso, non se require re-
tranqueo algún respecto das aliñacións

Condicións de ocupación da parcela pola edificación

—  ocupación sobre rasante do terreo alterado: establécese indirectamente segundo as condicións
de posición do edificio na parcela

—  ocupación baixo rasante do terreo alterado: 100%
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Condicións de edificabilidade

—  Coeficiente de edificabilidade neta: 4,141 m²ed/m²suelo
—  Para o seu cómputo estarase ó disposto no 6.5 PXom
—  o uso dotacional público non consume edificabilidade
—  edificación baixo rasante: en cada planta, considerarase baixo rasante todo sector de uso que

non teña fachada exterior ou que, téndoa, a cara inferior do forxado de teito queda a menos
de 1,20 m por encima da rasante do terreo alterado; a estes efectos os sectores de uso estarán
ligados ós sectores de incendio e os elementos de evacuación se considerarán tamén baixo
rasante se nesa planta só serven a sectores de uso baixo rasante

Condicións de volume e forma dos edificios

—  Altura do edificio: máximo 6 plantas e 22,00 m
—  Construccións permitidas por riba da altura: estarase ó disposto no 6.6.11 PXom, admitíndose

áticos e plantas baixo cuberta
—  salientes ou voos: non se limitan as súas características, agás o saliente máximo sobre a

aliñación, que será de 1,20 m en xeral e de 1,00 m para as cornixas, e a súa altura libre
mínima sobre rasante da aceira, espazo público ou terreo alterado, que será de 3,50 m; un
saliente ou voo entenderase como elemento da fachada e non se considerará a efectos de medir
a separación entre a fachada e outro elemento de referencia cando non supere as seguintes
dimensións de voo:

     —  separación s < 06,00 m: 0,00 m en xeral e 0,50 m cornixa
     —  06,00 m <= s < 09,00 m: 0,45 m en xeral e 0,50 m cornixa
     —  09,00 m <= s < 10,00 m: 0,45 m en xeral e 0,75 m cornixa
     —  10,00 m <= s < 15,00 m: 0,75 m en xeral e 0,75 m cornixa
     —  15,00 m <= s < 20,00 m: 1,00 m en xeral e 1,00 m cornixa
     —  20,00 m <=separación s: 1,20 m en xeral e 1,00 m cornixa
—  separación máxima entre fachadas opostas dun mesmo edificio: non se establece
—  Patios: ademais dos espazos exteriores admítense os patios para ventilación e iluminación de

pezas habitables ou non
—  Volume máximo teórico: a edificación, ata o nivel de cornixa, quedará limitada pola aplicación,

respecto da superficie planimétrica teórica do terreo, das normas xerais do PXom para
medición de alturas en rúas ou terreos inclinados; a estes efectos considerarase unicamente a
altura máxima en unidades métricas e aplicarase a regra xeral que permita maior volume.

—  Altura máxima de plano de fachada exterior: a altura máxima, en unidades métricas e número
de plantas, aplicarase tamén como límite do plano de fachada exterior ata a súa cornixa; dada
unha fachada exterior, unha fachada retranqueada considerarase diferente da primeira cando
o retranqueo sexa, cando menos, a razón de 2,00 m por cada planta do plano de fachada
retranqueado

Condicións das dotacións de servizo dos edificios

—  Prazas de aparcamento: toda edificación dotarase das prazas de aparcamento que os seus usos
requiran e como mínimo a razón de 3 (tres) prazas por cada 200 m² edificados (se a división
non dera un número enteiro, a dotación será o número enteiro superior). A estes efectos só
computarán os m² edificados que consuman dereito edificatorio. As prazas de aparcamento
poderán ubicarse ao aire libre

3.3 ORDENANZA 3 DE EQUIPAMENTO PUBLICO

será de aplicación a ordenanza 13 do PXom sobre áreas e edificacións dotacionais.

Poderanse aplicar as referencias altimétricas do terreo e de volume e forma dos edificios da ordenanza
2 deste Peri.
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3.4 ORDENANZA 4 DE ZONA VERDE

será de aplicación a ordenanza 14 do PXom sobre espazos libres e zonas verdes.

Permítense as construcción dos accesos peonís ós aparcadoiros soterrados baixo os viais adxacentes.

nas zonas verdes limítrofes coas aliñacións lonxitudinais superiores das zonas de vivenda colectiva
preverase no proxecto de urbanización un vial peonil que poida ser utilizado polos servizos de
emerxencia (bombeiros, ambulancias, etc) e manutención de parques e xardíns.

Permítense as infraestructuras soterradas consonte as normas xerais do PXom. As ubicacións
previstas neste Peri para estas infraestructuras poderán modificarse por motivos xustificados de
idoneidade técnica.

3.5 ORDENANZA 5 DE INFRAESTRUCTURAS

será de aplicación a ordenanza 15 do PXom sobre servizos e infraestructuras. 

PLAN DE ETAPAS
1 CONTIDO

o Plan de etapas determina a orde de prioridades e sinala os sistemas de actuación de cada polígono;
atenderá a relación no tempo entre desenvolvemento e dotacións; poderá establecer, se fose aconsellable,
alternativas na realización temporal xustificando tales supostos e mailas súas circunstancias.

2 PRIORIDADES

É prioritaria a cesión ao Concello dos terreos da ronda. Cando a execución do vial de ronda se
anticipase ao desenvolvemento e xestión do presente ámbito, consonte á propia ficha do Peri e a efectos
de garantir o dereito de realoxo dos afectados, deberán desenvolverse con carácter previo ou simultaneo
á execución da devandita infraestructura algún destes sectores: s-21-t/r LiÑeiriÑos, s-08-r
Cereiro e s-68-r Areeiro, previstos a tal efecto.

Para a efectiva obtención dos terreos da ronda anticipadamente ao desenvolvemento do ámbito,
poderase aplicar calquera dos métodos previstos no artigo 166 da LoUGA.

3 POLÍGONOS E CRONOLOXÍA DE DESENVOLVEMENTO

establécese un único polígono de execución.

Dado que se establece un único polígono, non se precisan maiores determinacións sobre relación
temporal entre desenvolvemento e dotacións:

—  A execución acompasada de vivendas libres e de protección vén regulamentada no artigo 189
da LoUGA.

—  A execución dos edificios de equipamento públicos acompasarase ás estratexias e
dispoñibilidades do Concello, debendo ter este en conta a falla, xa manifestada no PXom, de
equipamentos acaídos na zona.

só os efectos de garantir o realoxo dos afectados, permitirase a edificación previa á urbanización
completa do ámbito en zonas que, por contar cos servizos urbanos básicos xa existentes ou que estes se
acaden con obras mínimas de compleción da urbanización, servan para tal fin. en concreto considéranse
as zonas na rúa Vista do mar e camiño Poulo para vivenda unifamiliar e nos camiños de Pouleira e de
rorís a Cantabria para vivenda colectiva. estas zonas grafíanse no plano do plan de etapas. os realoxos
e a posibilidade e edificación previa á urbanización completa do ámbito deben concretarse no proxecto
de equidistribución.

Asimesmo, e tendo en conta que a execución da ronda de Vigo é independente da execución do Peri,
no Peri defínense dúas fases: unha primeira sen a necesidade de construción da ronda, e unha segunda
coa execución completa da ronda.
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os ámbitos das fases trátanse de ámbitos territoriais nos que as obras de urbanización poden ser
contratadas e executadas independentemente, e unha vez urbanizados constitúen unidades funcionais
directamente utilizables susceptibles da súa recepción para a utilización pública.

o proxecto de urbanización da primeira fase incluirá, no caso de que o proxecto da ronda non estea
redactado e aprobado, tódalas obras transitorias necesarias para o funcionamento completo da fase,
incluídas as conexións exteriores que figuran no plano 4-Plan de etapas.

o proxecto de urbanización da segunda fase, coincidente coa definición do trazado e características
da ronda, incluirá tamén, para o caso de que as obras da primeira fase estiveran realizadas, as obras
necesarias de acondicionamento daquelas para conexión da rede viaria coa ronda.

todo isto sen alterar as previsións do planeamento xeral que se desenvolve en canto á asignación de
axentes e cargas urbanísticas: correspondendo aos propietarios do ámbito a cesión dos terreos da ronda,
e á Xunta de Galicia a execución completa da mesma.

4 SISTEMA DE ACTUACIÓN

o polígono executarase polo sistema de Compensación.

Consonte o artigo 127 da LoUGA, a modificación do sistema de actuación poderá ser aprobada polo
municipio, de oficio ou por instancia dos particulares interesados, logo da información pública por prazo
de vinte días mediante anuncio que se publicará no Boletín oficial da Provincia e con notificación
individualizada ós propietarios afectados.

Consonte o artigo 160 da LoUGA, no suposto de que non se consiga a participación voluntaria de
propietarios que representen a superficie requirida para a determinación do sistema de compensación
e aprobación de estatutos, bases de actuación e proxecto de compensación, aqueles que estean dispostos
a promove-la execución poderán solicitar do municipio a substitución do sistema por algún dos sistemas
de actuación directos ou o de concesión de obra urbanizadora. os propietarios que formulen esta
petición e se comprometan a facer efectivas as súas obrigacións conservarán a plenitude dos seus
dereitos e poderán realizar as operacións de colaboración previstas nos sistemas de actuación directos
sempre que cumpran as condicións establecidas para cada suposto.

5 PRAZOS

Prazo para o cumprimento do deber de cesión e equidistribución: un ano desde a aprobación
definitiva do Peri. estes deberes considéranse cumpridos coa aprobación definitiva do instrumento de
equidistribución (artigo 128 LoUGA)

Prazo para o cumprimento do deber de urbanización: dous anos desde a probación definitiva do
Peri. este deber considérase cumprido coa recepción polo concello das obras previstas no
correspondente proxecto de urbanización (artigo 128 LoUGA)

Prazo para o cumprimento do deber de edificar: dous anos desde a conversión efectiva dos terreos en
soares. este deber considérase cumprido ao emprender a edificación e queda condicionado ó remate da
obra consonte á licenza que a autoriza.

o incumprimento destes prazos por parte dos propietarios faculta á administración a diversas
accións, regulamentadas por lei, encamiñadas á execución efectiva do plan. se a falta de execución do
plan fose imputable á administración, os propietarios afectados conservarán os seus dereitos a iniciar
ou proseguir o proceso urbanizador e edificatorio.

Consonte o artigo 161 da LoUGA, sen prexuízo do disposto no artigo 160 da mesma lei, unha vez
transcorrido o prazo de dous anos contado desde a aprobación definitiva do planeamento detallado que
ordene o polígono, a aplicación efectiva do sistema de concesión de obra urbanizadora poderá ser
acordada de oficio polo municipio ou por iniciativa de calquera persoa aínda que non sexa propietaria
de solo no ámbito de actuación.

Consonte o artigo 190 da LoUGA, se vence o prazo concedido para cumprir os deberes de edificar
ou rehabilitar, incluídas as súas eventuais prórrogas, o concello decretará a inscrición obrigatoria no
rexistro de soares. transcorridos dous anos desde a inscrición sen que se dese cumprimento ao deber de
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edificar ou, se é o caso, de rehabilitar, o concello decretará a edificación forzosa do soar, a rehabilitación
forzosa do inmoble ou, se é o caso, a súa expropiación, ben de maneira directa ou a través dun particular,
denominado axente edificador.”

Vigo, 10 de xaneiro de 2014.—A Vicepresidenta da XmU (resolución do 08/02/2013), maría del
Carmen silva rego. 2014000720

A n U n C i o

APROBACIÓN INICIAL DA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA INSPECCIÓN
TÉCNICA E AVALIACIÓN DAS EDIFICACIÓNS DO CONCELLO DE VIGO

o Pleno do Concello de Vigo, en sesión ordinaria do día 8 de xaneiro de 2014, adoptou o seguinte
acordo:

“Primeiro: Aprobar inicialmente a «orDenAnZA mUniCiPAL reGULADorA DA insPeCCiÓn
tÉCniCA e AVALiACiÓn DAs eDiFiCACiÓns Do ConCeLLo De ViGo» elaborada polo servizo
de ite da Xerencia municipal de Urbanismo.

segundo: Proceder á apertura dun período de información pública e audiencia aos posibles
interesados polo prazo de trinta (30) días hábiles para a presentación de reclamacións e/ou suxestións.

terceiro: Declarar que, consonte co establecido no artigo 49.c) da LrBrL, de non se presentar
reclamacións ou suxestións no período de información pública, entenderase definitivamente adoptado
o acordo ata entón provisional, procedéndose a publicación do texto íntegro da ordenanza no BoP, non
entrando en vigor ata que se efectúe a preceptiva publicación de conformidade co disposto no artigo
70.2 da LrBrL e transcorra o prazo previsto no artigo 65.2 do mesmo corpo legal.”

Durante o período de exposición pública, o expediente completo poderá examinarse polo público en
xeral no servizo de Arquivo e Control da Xerencia municipal de Urbanismo (Praza do rei, s/n), de luns
a venres, en horario de 9:00 h a 13:30 h. Así mesmo, o texto da ordenanza poderá consultarse na páxina
web municipal (www.vigo.org) no apartado Anuncios e edictos - expedientes da Xerencia municipal
de Urbanismo - ordenanzas.

Vigo, 21 de xaneiro de 2014.—A vicepresidente da Xerencia municipal de Urbanismo, mª del Carmen
silva rego. 2014000703

A n U n C i o

o pleno da Corporación municipal, en sesión ordinaria celebrada o día 8 de xaneiro de 2014, adoptou
entre outros, acordo de Aprobación inicial da modificación do regulamento do Funcionamento do
Comité de seguridade e saúde Laboral do Concello de Vigo expte. 24385/220 (789/1101).

o que se fai público segundo o disposto no artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das
Bases do réxime Local, polo prazo de 30 días, contados a partir do seguinte ao da publicación do
presente Anuncio no Boletín oficial da Provincia de Pontevedra, atopándose o expediente para exame
polos interesados e presentación das reclamacións ou suxestións que consideren oportunas, no servizo
de Prevención de riscos Laborais  (1º planta), en horario de 9.00 a13.30 horas de luns a venres.

De non presentarse reclamacións durante o sinalado prazo entenderase elevado a definitivo o acordo
ata entón provisional.

Vigo, a 23 de xaneiro  de 2014.—o Concelleiro delegado da Área de Xestión municipal, Carlos López
Font. 2014000741
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